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ACRE  PARANÁ 
Tião Viana BLOCO  Álvaro Dias BLOCO 
Marina Silva BLOCO  Osmar Dias BLOCO 
Nabor Júnior  PMDB  Roberto Requião PMDB 

ALAGOAS   PERNAMBUCO 
Heloisa Helena BLOCO  Carlos Wilson PTB 
Renan Calheiros PMDB  Roberto Freire  BLOCO 
Teotônio Vilela Filho BLOCO  José Coelho PFL 

AMAPÁ  PIAUÍ 
José Sarney PMDB  Alberto Silva PMDB 
Gilvam Borges PMDB  Freitas Neto BLOCO 
Sebastião Rocha BLOCO  Hugo Napoleão PFL 

AMAZONAS  RIO DE JANEIRO 
Gilberto Mestrinho PMDB  Roberto Saturnino PSB 
Bernardo Cabral PFL  Artur da Távola BLOCO 
Jefferson Péres BLOCO  Geraldo Cândido BLOCO 

BAHIA  RIO GRANDE DO NORTE 
Paulo Souto PFL  Fernando Bezerra PTB 
Antonio Carlos Júnior PFL  Geraldo Melo BLOCO 
Waldeck Ornellas PFL  José Agripino PFL 

CEARÁ  RIO GRANDE DO SUL 
Luiz Pontes BLOCO  Pedro Simon PMDB 
Lúcio Alcântara BLOCO  Emília Fernandes BLOCO 
Sérgio Machado PMDB  José Fogaça BLOCO 

DISTRITO FEDERAL  RONDÔNIA 
Valmir Amaral PMDB  Amir Lando PMDB 
Lindberg Cury PFL  Fernando Matusalém BLOCO 
Lauro Campos BLOCO  Moreira Mendes PFL 

ESPÍRITO SANTO  RORAIMA 
Paulo Hartung PSB  Mozarildo Calvacanti PFL 
Gerson Camata PMDB  Marluce Pinto PMDB 
Ricardo Santos BLOCO  Romero Jucá BLOCO 

GOIÁS  SANTA CATARINA 
Maguito Vilela PMDB  Jorge Bornhausen PFL 
Íris Rezende PMDB  Casildo Maldaner PMDB 
Mauro Miranda PMDB  Geraldo Althoff PFL 

MARANHÃO  SÃO PAULO 
Bello Parga PFL  Eduardo Suplicy BLOCO 
Edison Lobão PFL  Pedro Piva BLOCO 
João Alberto Souza PMDB  Romeu Tuma PFL 

MATO GROSSO  SERGIPE 
Antero Paes de Barros BLOCO  Maria do Carmo Alves PFL 
Carlos Bezerra PMDB  Antonio Carlos Valadares PSB 
Jonas Pinheiro PFL  José Eduardo Dutra BLOCO 

MATO GROSSO DO SUL  TOCANTINS 
Ramez Tebet PMDB  Eduardo Siqueira Campos BLOCO 
Lúdio Coelho BLOCO  Carlos Patrocínio PTB 
Juvêncio da Fonseca PMDB  Leomar Quintanilha PFL 

MINAS GERAIS    
José Alencar PL  COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA 
Arlindo Porto PTB  PMDB 23 
Francelino Pereira PFL  PFL 19 

PARÁ  BLOCO PARTIDÁRIO (PSDB,PPB) 15 
Luiz Otávio BLOCO  BLOCO OPOSIÇÃO (PT, PDT,PPS) 14 
Ademir Andrade PSB  PSB 4 
   PTB 4 

PARAÍBA  PL 1 
Ney Suassuna PMDB    
Wellington Roberto PMDB    
Ronaldo Cunha Lima BLOCO  TOTAL 80
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Í N D I C E  TEMÁTICO 

 
 

 
AEROPORTO 
 
 Inauguração do Aeroporto Internacional de Palmas e da 
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães. Sen.Carlos Patrocínio 460 
 
 
BANCO CENTRAL 
 
 Comentários à determinação judicial de afastamento da Drª 
Tereza Grossi da diretora de fiscalização do Banco Central. Sen.Pedro 
Simon  270 
 
 
BOLSA DE ESTUDO 
 
 Justificativas à apresentação de projeto de lei que cria programa 
nacional de bolsa de estudo para estudantes pobres em universidades 
privadas. Sen. Iris Rezende 350 
 
 
(CNTE) 
 
 Registro da realização da 2ª Marcha Nacional em Defesa e 
Promoção da Educação Pública, dia 3 de outubro, convocada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. 
Sen.Ademir Andrade 464 
 
 
CÓDIGO FLORESTAL 
 
 Registro da apresentação de emenda à medida provisória que 
instituiu o novo Código Florestal, com o objetivo de viabilizar o 
desenvolvimento sustentável dos Estados do Acre e Rondônia. 
Sen.Fernando Matusalém 416 
 
 
COMBUSTÍVEL 
 
 Críticas ao reajuste dos derivados de petróleo, anunciado pelo 
Governo Federal. Sen.Carlos Wilson 442 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Comemoração, hoje, do Dia Mundial da Saúde Mental. Sen. Lúcio 
Alcântara 439 
 
 
CONGRATULAÇÕES 
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 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. Jefferson Péres 318 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. Hugo Napoleão 320 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. Lúcio Alcântara 322 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen.Tião Viana 324 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen.Roberto Saturnino 327 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. Arltur da Távola 329 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. José Eduardo Dutra. 330 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen.Eduardo Suplicy 333 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. Sen. Romeu Tuma 337 
 
 
DEFESA CIVIL 
 
 Alerta sobre a necessidade da adoção, pelas autoridades 
governamentais, de medidas preventivas contra catástrofes naturais. 
Sen.Casildo Maldaner. 182 
 
 
DOENÇA FÍSICA 
 
 Relevância da política de desportos para pessoas portadoras de 
doenças físicas. Sen. Lúcio Alcântara 466 
 
 
(EMBRAER) 
 
 Análise dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da 
Embraer, no exercício de 2000. Sen. Lúcio Alcântara 297 
 
 Aspectos da atuação da Embraer no ano de 2000. Sen. Lúcio 
Alcântara 415 
 
 
ENCONTRO 
 
 Registro da participação de S. Exª no 6º Hallel, ontem, em 
Brasília. Sen.Pedro Simon 036 
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ESTADO DE ALAGOAS 
 
 
 Alerta para a crise no setor de produção de leite no Brasil, em 
especial no Estado de Alagoas. Sen.Renan Calheiros 403 
 
 
ESTADO DE GOIÁS 
 
 Precariedade das rodovias brasileiras, em especial no Estado de 
Goiás e demais regiões do Centro-Oeste. Sen. Maguito Vilela 414 
 
 
ESTADO DE GOIÁS 
 
 Análise da crise no setor leiteiro nacional, em particular, no Estado 
de Goiás. Sen. Mauro Miranda 421 
 
 
ESTADO DE GOIÁS 
 
 Regozijo pelos três anos de criação do Eco Museu do Cerrado no 
Parque Estadual da Serra dos Pirineus, localizado no Estado de Goiás. 
Sen. Mauro Miranda 439 
 
 
ESTADO DO CEARÁ 
 
 Defesa da conclusão da Barragem do Castanhão, no Ceará. Sen. 
Lúcio Alcântara 033 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Repúdio à prorrogação do prazo de isenção do ICMS para as 
montadoras no Estado do Paraná. Sen. Osmar Dias  456 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Inauguração, no próximo dia 5, do Aeroporto de Palmas e da 
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, por ocasião do 13º aniversário 
de criação do Estado do Tocantins. Sen. Leomar Quintanilha 270 
 
 Registro da criação, pelo Governo Federal, da Estação Ecológica 
da Serra Geral, em Tocantins. Sen.Eduardo Siqueira Campos 296 
 
 Registro da realização da festa de 13º aniversário de fundação do 
Estado do Tocantins. Sen.Carlos Patrocínio 460 
 
 
ESTATUTO DA CIDADE 
 
 Importância da Lei nº 10.257, sancionada em 10 de julho deste 
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ano, que cria o Estatuto da Cidade. Sen. Mauro Miranda 181 
 
 
FOME 
 
 Críticas ao Governo Federal pela inexistência de uma política de 
combate à fome. Sen.Carlos Wilson 366 
 
 
FUTEBOL 
 
 Reflexões sobre as dificuldades dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que investiga a corrupção na administração do 
futebol brasileiro. Sen.Álvaro Dias  031 
 
 Comentários à análise do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre a crise do futebol nacional. Sen.Eduardo Suplicy 359 
 
 
GOVERNADOR 
 
 Necessidade da apuração de denúncias publicadas pela imprensa 
sobre o envolvimento do Governador de Sergipe em irregularidades na 
utilização do dinheiro público. Sen. José Eduardo Dutra. 259 
 
 
HABITAÇÃO 
 
 Apoio à criação, pela Caixa Econômica Federal, da 
Superintendência Nacional de Produtos de Repasse destinada à gestão de 
verbas governamentais para financiamento habitacional. Sen.Fernando 
Matusalém 294 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem ao Estado do Tocantins, pelo transcurso do 13º 
aniversário de sua instalação. Sen.Eduardo Siqueira Campos 180 
 
 Homenagem pelo transcurso dos 50 anos de criação do Grupo 
Edson Queiroz, conglomerado empresarial do Estado do Ceará. Sen. Lúcio 
Alcântara 183 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Realização no próximo dia 6 de outubro, na cidade de Juazeiro do 
Norte, de Sessão em Homenagem ao Cearense do Século com o Título de 
Cidadão de Fortaleza Post Mortem, Padre Cícero Romão Batista. Sen. 
Lúcio Alcântara 439 
 
 
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA 
 
 Apelo pela aprovação, na Câmara dos Deputados, de projeto de 
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lei de autoria de S. Exª, que regulamenta a correção da tabela do imposto 
de renda  da pessoa física. Sen. Paulo Hartung 256 
 
 
IMPRENSA 
 
 Comentários à reportagem publicada na revista Imprensa, edição 
de setembro último, acerca da personalidade e das atividades do jornalista 
amazonense Phelippe Daou, Diretor-Presidente da Rede Amazônica de 
Televisão. Sen. Nabor Júnior 149 
 
 Esclarecimentos sobre reportagem publicada pelo Jornal do 
Brasil no último domingo, que aponta S. Exª como um dos senadores com 
processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Sen. Iris Rezende 350 
 
 Homenagem pelo terceiro ano de lançamento da revista IstoÉ 
Dinheiro. Sen.Edison Lobão 352 
 
 Surpresa com declaração atribuída ao Presidente de Honra do PT, 
Luís Inácio Lula da Silva, publicada no jornal O Globo, na qual é 
endossada a imposição, pela comunidade econômica européia, de 
barreiras alfandegárias ao Brasil. Sen.Geraldo Melo 405 
 
 Questionamentos a artigo da jornalista Miriam Leitão, publicado 
em agosto no jornal O Globo, que versa sobre a gestão de empresas 
aéreas. Sen. Moreira Mendes 412 
 
 
LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 
 
 Comentários à aprovação, pelo Senado, da nova lei das 
Sociedades Anônimas. Sen.Antonio Carlos Júnior 261 
 
 
MARCHA DA EDUCAÇÃO 
 
 Considerações sobre a Marcha da Educação, realizada ontem, em 
Brasília, por trabalhadores da área de educação, que reivindicam melhores 
salários e condições de trabalho. Sen.Emília Fernandes 392 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.068, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 1998 (nº 534/97, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio 
Aliança Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina. Sen.Casildo Maldaner. 134 
 
 Parecer nº 1.069, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2001 (nº 97/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova permissão da Fundação Casper 
Líbero, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Sen. Romeu 
Tuma  135 
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 Parecer nº 1.070, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2001 (nº 600/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária FM Cidade a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia. Sen.Antonio Carlos 
Júnior  137 
 
 Parecer nº 1.071, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2001 (nº 668/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio 
Antártida FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Francisco Pereira 138 
 
 Parecer nº 1.072, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº  237, de 2001 (nº 748/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Padre Libério, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Francisco Pereira 140 
 
Parecer nº 1.073, de 2001, 
 
 Parecer nº 1.074, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999. 176 
 
 Parecer nº 1.075, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 314, de 2001, de autoria do 
Senador Roberto Saturnino, de voto de apoio, aplauso e congratulações 
relativo à instituição internacional de um imposto sobre transações 
cambiais. Sen. José Coelho 241 
 
 Parecer nº 1.076, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 19, de 2000 (nº 303/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 72/2000, 
referente ao relatório de Auditoria realizada na Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP, nas áreas de licitações e contratos. Sen.Geraldo Melo 242 
 
 Parecer nº 1.077, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 168, de 2000 (nº 5.606/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
322/2000, referente à auditoria realizada na Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, nos Municípios 
de Igreja Nova e Penedo (AL). Sen.Juvêncio da Fonseca 243 
 
 Parecer nº 1.078, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 95, de 2001 (nº 2.393/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
312/2000, referente à auditoria realizada no Banco do Nordeste do Brasil 
S.A. Sen. Luiz Otávio 244 
 
 Parecer nº 1.079, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 443, de 1999, de autoria 
do Senador Lúcio Alcântara, que altera os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, 
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de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, e dá outras providências, 
modificada pela Medida Provisória nº 1.774-26, de 2 de junho de 1999. 
Sen.Álvaro Dias 245 
 
 Parecer nº 1.080, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 20, de 1999 (nº 188/99, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 135/99, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada na Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, nas 
obras de ampliação do Terminal de Contêineres do Porto de Santos. Sen. 
Luiz Otávio 250 
 
 Parecer nº 1.081, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 4C, de 2000 (nº 1.381/99, na origem), referente 
à Decisão nº 307/99, adotada pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da 
União em processo de auditoria realizada na Secretaria de Estado da 
Saúde de Alagoas e outras entidades dessa Unidade da Federação. 
Sen.Geraldo Melo 252 
 
 Parecer nº 1.082, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre os Avisos nº 176, de 2000 (nº 6.006/2000, na origem), e nº 
42, de 2001 (nº 373/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminham cópias das decisões referentes às auditorias realizadas na 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, 
nas obras do Perímetro de Irrigação de Baixio de Irecê/BA. Sen.Antonio 
Carlos Júnior 253 
 
 Parecer nº 1.083, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 442, de 2001, do Senador Tião 
Viana e outros Senadores, solicitando que o Senado Federal formule um 
voto de censura aos cientistas Panyiotis Zavos, Severino Antinori e Brigitte 
Boisselier, apontando a indignação dos brasileiros frente ao anúncio de 
que irão clonar seres humanos, a despeito dos riscos de tal prática, 
considerada moral e cientificamente inaceitável por parte da comunidade 
científica nacional e internacional e nociva ao patrimônio genético da 
humanidade. Sen. José Sarney 345 
 
 Parecer nº 1.084, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2001. Aprovada. À 
promulgação. Sen.Antonio Carlos Valadares 380 
 
 Parecer nº 1.085, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2001 (nº 109, de 1995, na 
Casa de origem). Sen. Carlos Wilson. 384 
 
 Parecer nº 1.086, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2000 (nº 
3.864/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o valor das benfeitorias 
executadas com recursos públicos nas desapropriações para fins de 
reforma agrária. Sen.Ramez Tebet 384 
 
 Parecer nº 1.087, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Assuntos Econômicos, 
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respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2000 (nº 
4.899/99, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a redação do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 
(isenção de CPMF para beneficiários de privilégios e imunidades 
diplomáticas e consulares). Lúdio Coelho 385 
 
 Parecer nº 1.088, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Assuntos Econômicos, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2000 (nº 
4.899/99, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a redação do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 
(isenção de CPMF para beneficiários de privilégios e imunidades 
diplomáticas e consulares). Lúdio Coelho 386 
 
 Parecer nº 1.089, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2001 (nº 113/95, 
na Casa de origem), que acrescenta inciso II ao art. 6º da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. Sen. Osmar 
Dias  389 
 
 Parecer nº 1.090, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2001 (nº 764/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa Santa Clara, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Canindé, Estado do Ceará. Sen. Lúcio 
Alcântara 390 
 
 Parecer nº 1.091, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2001, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que denomina “Governador Mário Covas” o Complexo 
Industrial-Portuário do Pecém, no Estado do Ceará. Sen. Luiz Pontes 424 
 
 Parecer nº 1.092, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 187, de 2001, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que denomina “Barragem Padre Cícero” a Barragem do 
Castanhão, no Estado do Ceará. Sen.Ricardo Santos 427 
 
 
PARLAMENTO RUSSO 
 
 Saudações à delegação do Parlamento Russo, presente no 
Plenário do Senado. Sen.Eduardo Suplicy 359 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Comunicação da filiação de S. Exª ao PTB e assunção ao cargo 
de Líder do partido nesta Casa. Sen.Carlos Patrocínio 264 
 
 Considerações sobre a legitimidade de troca de partido pelos 
parlamentares. Sen.Roberto Freire 269 
 
 Considerações sobre a filiação de S. Exª ao PMDB. Sen.Sergio 
Machado 299 
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PESQUISA RODOVIÁRIA 
 
 Registro do lançamento da Pesquisa Rodoviária 2001. Sen. 
Romeu Tuma 298 
 
 
PETROBRÁS 
 
 Congratulações à diretoria da Petrobras pela publicação de nota 
na imprensa intitulada “Pirataria Tributária”, em protesto às liminares 
obtidas por distribuidoras de petróleo, que subtraem recursos daquela 
empresa. Sen. Paulo Hartung 408 
 
 
PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 
 
 Considerações sobre o Plano Agrícola e Pecuário de 2001/2002. 
Sen.Carlos Bezerra 417 
 
 
PROFESSOR 
 
 Apelo do Senado Federal ao Ministro da Educação, Paulo Renato, 
no sentido de que sejam reabertas as negociações com os profissionais de 
educação. Sen.Ramez Tebet 403 
 
 
PROJETO AÇÃO GLOBAL 
 
 Comentários à décima-terceira edição do Projeto Ação Global, 
promovido pela TV Anhanguera, emissora da Rede Globo no Estado de 
Goiás, com o apoio do Serviço Social da Indústria – SESI, e da Federação 
das Indústria de Goiás – FIEG. Sen. Maguito Vilela 185 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 191, de 2001, que institui o Plano 
Decenal de Recursos Hídricos do Nordeste. Sen. Ney Suassuna 142 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para o fim de 
privilegiar as pequenas e micro empresas nos procedimentos licitatórios na 
modalidade de convite. Sen. Ney Suassuna 143 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2001, que altera o art. 1º da 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer normas de proteção 
à vítima e à testemunha de delito. Sen.Carlos Bezerra 143 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen.Roberto Requião 165 
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 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen.Sebastião Rocha 165 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen. Hugo Napoleão 167 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen.Geraldo Melo 168 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen. José Eduardo Dutra. 168 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen.Renan Calheiros 168 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. Sen. Romeu Tuma 171 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a implantação de 
sinalização de trânsito destinada às pessoas portadoras de deficiência 
visual.Sen. Maria do Carmo Alves 274 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2001, que cria no âmbito do 
Ministério da Saúde, o Incentivo à Implantação e Operação de Farmácias 
Populares de Manipulação. Sen.Carlos Bezerra 275 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2001 – Complementar, que 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
para limitar o estoque da dívida mobiliária federal com cláusula de 
correção cambial. Sen.Roberto Requião 370 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2001, que revoga o art. 4º da 
Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Sen.Carlos Bezerra 371 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2001, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa Nacional de Bolsa de Estudo para alunos 
do ensino superior privado. Sen. Iris Rezende 433 
 
 
PROJETO DE RESSOLUÇÃO 
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 Projeto de Resolução nº 47, de 2001, que acrescenta parágrafo 
ao art. 14 da Resolução nº 20, de 1993, para determinar o momento do 
início do processo de cassação de Senador, para os efeitos do art. 55 § 4º 
da Constituição Federal. Sen. Osmar Dias 461 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 38, de 2001, que veda a 
brasileiros detentores de dupla nacionalidade a investidura nos cargos que 
menciona. Sen. Lauro Campos 347 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, 
que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. Sen.Antonio Carlos Valadares 375 
 
 
REPÚDIO 
 
 Repúdio ao pronunciamento do Senador Geraldo Melo. 
Sen.Emília Fernandes 408 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 37, de 2001, que altera os arts. 22, 37 e 144 da 
Constituição Federal para criar a polícia fazendária federal e extinguir a 
polícia ferroviária federal. Sen.Carlos Patrocíni 027 
 
 Requerimento nº 550, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda lista de todas as operações de financiamento externo e outras 
informações que menciona. Sen. Marina Silva 030 
 
 Requerimento nº 551, de 2001, solicitando voto de congratulações 
em homenagem ao jornal Correio do Povo, pelos seus 106 anos de 
existência. Sen.Pedro Simon 144 
 
 Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, de sua autoria. Sen. 
Ney Suassuna  145 
 
 Requerimento nº 553, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Cultura as informações que menciona. Sen. Heloísa Helena 146 
 
 Requerimento nº 554, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona. Sen. Heloísa Helena 146 
 
 Requerimento nº 567, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona. Sen. Romeu Tuma 263 
 
 Requerimento nº 562, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona. Sen.Antonio Carlos Valadares 273 
 
 Requerimento nº 563, de 2001, solicitando voto de apoio e 
solidariedade ao Dr. Paulo Jacobina, Procurador da República, pelas 
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razões que menciona. Sen.Antonio Carlos Valadares 274 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. Sen.Tião Viana 276 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. Sen.Emília Fernandes 277 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. Sen.Carlos Patrocínio 281 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. Sen. Leomar Quintanilha 281 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. Lúdio Coelho 281 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen. Heloísa Helena 282 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
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contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen. Arltur da Távola 283 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Eduardo Suplicy 283 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Tião Viana 286 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen. Lauro Campos 287 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Roberto Requião 287 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen. Marina Silva 288 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Ademir Andrade 289 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
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desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Geraldo Cândido 289 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Gerson Camata 290 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen.Roberto Saturnino 291 
 
 Requerimento nº 564, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Justiça as informações que menciona. Sen. Mauro Miranda 346 
 
 Requerimento nº 568, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Justiça as informações que menciona. Sen. Romeu Tuma 363 
 
 Requerimento nº 569, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
do Trabalho e do Emprego as informações que menciona. Sen. Romeu 
Tuma  364 
 
 Requerimento nº 570, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Educação as informações que menciona. Sen.Pedro Simon 366 
 
 Requerimento nº 573, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
do Planejamento e Gestão as informações que menciona. Sen. Marina 
Silva  431 
 
 Requerimento nº 574, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
das Relações Exteriores as informações que menciona. Sen.Eduardo 
Suplicy  432 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501.Sen. Maria do Carmo Alves 041 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Waldeck Ornelas 045 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Francisco Pereira 047 
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 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Carlos Patrocínio 051 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen. Ney Suassuna 052 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Renan Calheiros 055 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen. Arlindo Porto 059 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen. José Coelho 060 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Antonio Carlos 
Valadares 062 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Ronaldo Cunha Lima 067 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen. Lúcio Alcântara 069 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Romero Jucá 070 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Carlos Wilson 072 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. Sen.Ramez Tebet 073 
 
 Comemoração, hoje, dos 500 anos da descoberta do rio São 
Francisco. Sen.Antonio Carlos Valadares 419 
 
 
RODOVIA  
 
 Considerações sobre a 7ª Pesquisa da Confederação Nacional 
dos Transportes que aponta a precariedade das rodovias brasileiras. 
Sen.Waldeck Ornelas 454 
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RUBÉOLA CONGÊNITA 
 
 Importância das informações divulgadas pelo site da Fundação 
Nacional da Saúde sobre a vacinação contra a rubéola congênita. 
Sen.Tião Viana 035 
 
 
SAFRA AGRÍCOLA 
 
 Anúncio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, do novo recorde da safra agrícola. Sen.Carlos Bezerra 417 
 
 
SEGURO RURAL 
 
 Defesa do pagamento das indenizações do seguro rural a todos 
os fazendeiros atingidos por sinistros. Sen.Carlos Bezerra 179 
 
 
SEMANA FARROUPILHA 
 
 Registro da comemoração da Semana Farroupilha, entre os dias 
14 e 20 de setembro último, em Porto Alegre – RS. Sen.Emília Fernandes 436 
 
 
SENADOR 
 
 Questionamento acerca da possibilidade de eventual reeleição do 
Sr. Jader Barbalho, após sua renúncia ao mandato senatorial. 
Sen.Eduardo Suplicy 359 
 
 
SIMPÓIO 
 
 Resultados do II Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 
realizado em Vitória/ES, entre os dias 24 e 27 de setembro último. 409 
 
 
(SUDAM) 
 
 Aprovação, pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará, de 
voto de repúdio ao Sr. José Diogo Cyrillo da Silva, interventor da extinta 
Sudam. Sen.Ademir Andrade 410 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
 
 Posicionamento contrário à extinção dos Tribunais Regionais do 
Trabalho. Sen. Moreira Mendes 296 
 
 
UNIVERSIDADE 
 
 Defesa das reivindicações dos servidores públicos federais de 
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ensino nas universidades brasileiras. Sen.Carlos Bezerra  294 
 
 



Ata da 124ª Ses são Não De li be ra ti va
em 1º de ou tu 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. Ra mez Te bet, La u ro Cam pos e Lin de berg Cury

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

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – 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 Tião
Vi a na, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 446/2001, de 27 de se tem bro pas sa do, co -
mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 405, de 1989 (nº 6.004/90, na que la Casa), de 
au to ria do Se na dor Már cio La cer da, que tor na obri ga -
tó ria a pu bli ca ção de des pe sas com pu bli ci da de re a li -
za das pela União Fe de ral.

Nº 447/2001, de 27 de se tem bro pas sa do, co -
mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 132, de 1992 (nº 3.773/93, na que la Casa), de 
au to ria do Se na dor Na bor Jú ni or, que dis põe so bre a
pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta, a ser ve i cu la da me di an -
te pro gra ma ao vivo ou por gra va ção, em fi tas mag né -
ti cas, nas emis so ras re trans mis so ras de rá dio e/ou te -
le vi são nas lo ca li da des onde ine xis te ge ra ção de ima -
gem ou de som.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 340, DE 2001

(Nº 314/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do Re la ti vo
ao Esta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro,
de um Escri tó rio e de seus Pri vi lé gi os e

Imu ni da des no Ter ri tó rio Bra si le i ro, ce le -
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em
Pa ris, 15 de abril 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 Re la ti vo

ao Esta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de um Escri -
tó rio e de seus Pri vi lé gi os e Imu ni da des no Ter ri tó rio
Bra si le i ro, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em Pa ris, 15 de
abril 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 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 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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A  UNIÃO LATINA, RELATIVO AO
ESTABELECIMENTO  NO RIO DE JANEIRO

DE UM ESCRITÓRIO E DE SEUS PRIVILÉGIOS 
E IMUNIDADES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
A União La ti na (do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Con si de ran do que as duas Par tes acor da ram o

es ta be le ci men to de um Escri tó rio da União La ti na no
Rio de Ja ne i ro;

De se jo sos de re gu la ri zar, pelo pre sen te Acor do, 
as ques tões re la ti vas à im plan ta ção, no Rio de Ja ne i -
ro, des se Escri tó rio e de de fi nir os pri vi lé gi os e imu ni -
da des des te,

Acor dam o se guin te:



ARTIGO I
Per so na li da de Ju rí di ca

A União La ti na pos sui, no ter ri tó rio bra si le i ro, a
per so na li da de ju rí di ca ne ces sá ria para o ca bal exer -
cí cio de suas fun ções, tais como pre vis tas no Arti go II
da Con ven ção de Ma dri so bre a cri a ção da União La -
ti na, de 15 de maio de 1954. Ela tem o po der de con -
tra tar, ad qui rir e dis por de bens mó ve is e imó ve is e de
de man dar e de fen der-se em jus ti ça. 

ARTIGO 2
Esta be le ci men to do Escri tó rio

1 – O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil ace i ta a ins ta la ção, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, de 
um Escri tó rio da União La ti na, que será co lo ca do sob
a au to ri da de de um Di re tor.

2 – As ati vi da des do Escri tó rio se de sen vol ve rão 
de acor do com as dis po si ções do pre sen te Acor do e
res pe i tan do a le gis la ção bra si le i ra em vi gor.

3 – A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil não in cor -
re rá, em ra zão da ati vi da de da União La ti na em seu
ter ri tó rio, em ne nhu ma res pon sa bi li da de in ter na ci o -
nal, qual quer que seja ela, pe los atos e omis sões da
União La ti na ou de seus fun ci o ná ri os.

ARTIGO 3
Imu ni da de de Ju ris di ção e de Exe cu ção

1 – A União La ti na goza de imu ni da de de ju ris di -
ção e de exe cu ção, ex ce to:

a) se ela a isso re nun ci ar ex pres sa -
men te em um caso de ter mi na do;

b) no que se re fe re a toda ação ci vil
mo vi da por um ter ce i ro a tí tu lo de al gum
dano re sul tan te de um aci den te ca u sa do por 
um ve í cu lo mo tor per ten cen te à União La ti -
na ou uti li za do às suas ex pen sas, ou no que 
se re fe re a uma in fra ção às leis de trân si to
dos ve í cu los mo to res co lo can do em ca u sa
tal ve í cu lo;

c) em caso de pe nho ra, or de na da por
de ci são ju di ci al so bre os ven ci men tos, sa lá -
ri os e emo lu men tos de vi dos pela União La ti -
na a um fun ci o ná rio;

d) no que se re fe re a ações cí ve is ori gi -
ná ri as de atos pra ti ca dos pela União La ti na
no exer cí cio de sua ca pa ci da de con tra tu al.

2 – Re ser va das as ex ce ções à imu ni da de pre -
vis tas aci ma, os bens e ha ve res co lo ca dos pela
União La ti na à dis po si ção do Escri tó rio para a exe -
cu ção de sua mis são ofi ci al, qual quer que seja o lu -

gar onde eles se en con trem e a pes soa que os de -
te nha, são isen tos de bus ca, em bar go, con fis co, re -
qui si ção e ex pro pri a ção ou de toda ou tra for ma de
cons tran gi men to ad mi nis tra ti vo ou ju di ciá rio.

ARTIGO 4
Invi o la bi li da de dos Lo ca is, dos
Bens e Ha ve res e dos Arqui vos

1 – Os lo ca is dos qua is o Escri tó rio é pro pri e tá -
rio ou lo ca tá rio e que ele ocu pe ou ve nha a ocu par em 
ra zão das ne ces si da des de sua mis são ofi ci al, ex clu í -
dos os lo ca is para uso de mo ra dia dos fun ci o ná ri os,
são in vi o lá ve is.

2 – Os agen tes ou fun ci o ná ri os do Go ver no bra -
si le i ro não po dem pe ne trar nos lo ca is do Escri tó rio
para exer cer suas fun ções ofi ci a is a não ser aten den -
do a so li ci ta ção ou com o con sen ti men to do Se cre tá -
rio-Ge ral ou Di re tor, es pe ci al men te para res ta be le cer
a or dem ou para ex pul sar qual quer pes soa cuja pre -
sen ça o Se cre tá rio-Ge ral ou Di re tor jul gue in de se já -
vel. Tal pro ce di men to po de rá ser pre su mi do em caso
de si nis tro gra ve ne ces si tan do de me di das de pro te -
ção ime di a tas.

3 – A União La ti na não per mi ti rá que os lo ca is
do Escri tó rio sir vam de re fú gio a uma pes soa per se -
gui da após um cri me ou um fla gran te de li to ou ob je -
to de um man da do de jus ti ça, de uma con de na ção
pe nal ou de uma sen ten ça de ex pul são ema na da
das au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos mem -
bros.

4 – Os ar qui vos da União La ti na e, de uma ma -
ne i ra ge ral, to dos os do cu men tos que lhe per ten cem 
ou são por ela guar da dos são in vi o lá ve is em qual -
quer lu gar em que se en con trem.

ARTIGO 5
Li vre Dis po si ção dos Fun dos

A União La ti na go za rá das mes mas fa ci li da des
com res pe i to a res tri ções de mo e da ou câm bio que
são con ce di das a re pre sen tan tes de or ga ni za ções in -
ter na ci o na is.

ARTIGO 6
Pri vi lé gi os Fis ca is

O Escri tó rio, as sim como seus bens, ren das e
ha ve res co lo ca dos pela União La ti na à dis po si ção do
Escri tó rio para a exe cu ção de sua mis são ofi ci al, são
isen tos de to dos os im pos tos di re tos; a isen ção não
se apli ca, to da via, às ta xas co bra das como re mu ne ra -
ção por ser vi ços pres ta dos.



ARTIGO 7
Pri vi lé gi os Adu a ne i ros

1 – A União La ti na es ta rá isen ta de di re i tos adu -
a ne i ros e de pro i bi ções e res tri ções de im por tar ou
ex por tar com re la ção a ar ti gos im por ta dos ou ex por -
ta dos para seu uso ofi ci al.

2 – A União La ti na pode im por tar 1 (um) ve í cu lo
ou go zar do di re i to de com prar 1 (um) ve í cu lo na ci o -
nal para exer cí cio de suas fun ções ofi ci a is nas mes -
mas con di ções pre vis tas pela le gis la ção bra si le i ra em 
vi gor apli cá vel às Orga ni za ções Inter na ci o na is com
sede no Bra sil.

ARTIGO 8
Fa ci li da des de Co mu ni ca ção

Para co mu ni ca ções ofi ci a is, a União La ti na go -
za rá de:

a) li ber da de de co mu ni ca ção e van ta gens não
me nos fa vo rá ve is que as atri bu í das pelo Go ver no a
qual quer Orga ni za ção Inter na ci o nal em ter mos de
pri o ri da de. ta ri fas, so bre ta xas e im pos tos apli ca dos
ás co mu ni ca ções.

b) di re i to de usar có di gos ou ci fras e de en vi ar e
re ce ber sua cor res pon dên cia por meio de ma las se la -
das, be ne fi ci an do-se das mes mas prer ro ga ti vas e
imu ni da de con ce di das a ma las de Orga ni za ções
Inter na ci o na is.

ARTIGO 9
Pri vi lé gi os e Imu ni da des con ce di dos aos 

Re pre sen tan tes dos Esta dos Mem bros

1 – Os re pre sen tan tes dos Esta dos Mem bros às 
re u niões con vo ca das pela União La ti na go za rão, no
ter ri tó rio bra si le i ro, du ran te o exer cí cio de suas fun -
ções e no de cor rer de suas vi a gens com des ti no ou
re tor no do lu gar da re u nião, dos pri vi lé gi os e imu ni da -
des se guin tes:

a) imu ni da de de pri são ou de de ten ção 
e de em bar go de suas ba ga gens pes so a is
e, no que se re fe re aos atos por eles exe cu -
ta dos em sua qua li da de ofi ci al (aí in clu í das
suas pa la vras e es cri tos), imu ni da de de
toda ju ris di ção;

b) in vi o la bi li da de de to dos os pa péis e
do cu men tos;

c) di re i to de fa zer uso de có di gos e de
re ce ber do cu men tos ou cor res pon dên cia
por cor re io ou ma lo tes se la dos;

d) isen ção para eles mes mos e para
seus côn ju ges com res pe i to a to das as me -

di das res tri ti vas re la ti vas à imi gra ção, a to -
das as for ma li da des de re gis tro de es tran -
ge i ros e a to das as obri ga ções de ser vi ço
na ci o nal nos pa í ses, vi si ta dos ou atra ves sa -
dos por eles no exer cí cio de suas fun ções:

e) mes mas fa ci li da des no que se re fe -
re às res tri ções mo ne tá ri as ou de câm bio
que aque las que são con ce di das aos mem -
bros das mis sões di plo má ti cas de ní vel
com pa rá vel;

f) mes mas imu ni da des e fa ci li da des no 
que se re fe re às suas ba ga gens pes so a is
que aque las que são con ce di das aos mem -
bros das mis sões di plo má ti cas de ní vel
com pa rá vel.

2 – Com o in tu i to de as se gu rar aos re pre sen tan -
tes dos Esta dos mem bros às re u niões con vo ca das
pela União La ti na uma com ple ta in de pen dên cia no
exer cí cio de suas fun ções, a imu ni da de de ju ris di ção
no que se re fe re às pa la vras ou es cri tos ou atos que
de les ema nem no cum pri men to de suas fun ções,
con ti nu a rá a ser con ce di da mes mo de po is que o
man da to des sas pes so as te nha ter mi na do.

ARTIGO 10
Vis tos de Entra da e de Esta da

1 – O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil con ce de rá, a pe di do do Di re tor do Escri tó rio, sem
des pe sas, nem re tar da men to in jus ti fi ca do, sal vo
quan do um mo ti vo de or dem pú bli ca a isso se opu ser,
vis tos de en tra da e de es ta da no Bra sil, para o pe río -
do de suas fun ções ou mis são jun to ao Escri tó rio, em
be ne fí cio:

a) dos fun ci o ná ri os do Escri tó rio e dos
mem bros de sua fa mí lia;

b) dos fun ci o ná ri os da União La ti na re -
si den tes no es tran ge i ro en vi a dos em mis são 
jun to ao Escri tó rio;

c) dos pe ri tos en vi a dos em mis são ofi -
ci al jun to ao Escri tó rio;

d) dos par ti ci pan tes en vi a dos às con -
fe rên ci as, se mi ná ri os, co ló qui os ou ou tras
re u niões or ga ni za das pela União La ti na em
ter ri tó rio bra si le i ro.

2 – O Di re tor do Escri tó rio co mu ni ca rá re gu lar -
men te às au to ri da des com pe ten tes do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res a lis ta dos fun ci o ná ri os de sig na -
dos para mis são per ma nen te no Bra sil.



ARTIGO 11
Pri vi lé gi os e Imu ni da des dos
Fun ci o ná ri os da União La ti na 

Os fun ci o ná ri os da União La ti na:

a) go za rão, mes mo após o tér mi no
de suas fun ções, de imu ni da de de ju ris di -
ção para os atos exe cu ta dos por eles no
exer cí cio de suas fun ções ofi ci a is (aí in clu -
í dos suas pa la vras e es cri tos). A imu ni da -
de de ju ris di ção não se apli ca em caso de
in fra ção às re gras de trân si to para os ve í -
cu los mo to res co me ti das pelo be ne fi ciá rio
da imu ni da de ou de dano ca u sa do por um
ve í cu lo mo tor que lhe per ten ça ou é por
ele con du zi do;

b) não se rão sub me ti dos, nem seus
côn ju ges e mem bros de sua fa mí lia vi ven do
sob seu en car go, às me di das res tri ti vas re -
la ti vas à imi gra ção, nem às for ma li da des de
re gis tro dos es tran ge i ros;

c) go za rão das mes mas fa ci li da des
com res pe i to a res tri ções de mo e da ou
câm bio que são con ce di das a re pre sen tan -
tes de Orga ni za ções Inter na ci o na is;

d) go za rão, em pe río do de cri se in ter -
na ci o nal, as sim como seus côn ju ges e
mem bros de sua fa mí lia que vi vam sob seu
en car go, das mes mas fa ci li da des de re pa tri -
a men to que os mem bros das Orga ni za ções
Inter na ci o na is de ní vel com pa rá vel ins ta la -
dos no Bra sil;

e) go za rão, nos pri me i ros seis me ses
de sua ins ta la ção, do di re i to de im por tar, em 
fran quia, seu mo bi liá rio e bens para uso
pes so al, por oca sião de sua pri me i ra fun ção 
no Bra sil, as sim como, no de cor rer do mes -
mo pe río do, do di re i to de im por tar um car ro
ou do di re i to de com prar um car ro na ci o nal,
nas mes mas con di ções que são con ce di das 
aos re pre sen tan tes de Orga ni za ções Inter -
na ci o na is de ní vel com pa rá vel em mis sões
ofi ci a is de lon ga du ra ção no Bra sil;

f) se rão li be ra dos do im pos to bra si le i ro 
so bre as ren das que one rem os ven ci men -
tos emo lu men tos e in de ni za ções pa gos pela 
União La ti na;

g) se rão isen tos de toda obri ga ção re -
la ti va ao ser vi ço na ci o nal ou mi li tar.

ARTIGO 12
Fun ci o ná ri os da União La ti na de

Na ci o na li da de Bra si le i ra

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil não
con ce de rá aos fun ci o ná ri os que te nham na ci o na li da de
bra si le i ra ou te nham re si dên cia per ma nen te no Bra sil os
pri vi lé gi os e imu ni da des pre vis tos no Art. 11, alí ne as b a g.

ARTIGO 13
Obje to dos Pri vi lé gi os e Imu ni da des

1 – Os pri vi lé gi os e imu ni da des são acor da dos a 
seus be ne fi ciá ri os uni ca men te no in te res se do bom
fun ci o na men to do Escri tó rio e não para seu be ne fí cio
pes so al. A União La ti na de ve rá re ti rar a imu ni da de
acor da da a um fun ci o ná rio em to dos os ca sos em
que, a seu ju í zo, esta imu ni da de im pe ça o cur so da
jus ti ça e quan do ela pos sa ser re ti ra da sem pre ju í zo
dos in te res se da União La ti na.

2 – A União La ti na co la bo ra rá in te gral men te
com as au to ri da des bra si le i ras, vi san do à boa ad mi -
nis tra ção e à jus ti ça, a as se gu rar a ob ser vân cia das
nor mas da po li cia e a evi tar qual quer abu so que
por ven tu ra pos sa ad vir dos pri vi lé gi os, imu ni da des e 
fa ci li da des pre vis tos no pre sen te Acor do.

ARTIGO 14
So lu ção de Con tro vér si as

Qu al quer con tro vér sia re la ti va à exe cu ção ou à
in ter pre ta ção do pre sen te Acor do de ve rá ser su je i ta à 
ne go ci a ção por via di plo má ti ca.

ARTIGO 15
Emen das

O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do a pe di -
do de qual quer uma das Par tes. As emen das ao pre -
sen te Acor do en tra rão em vi gor nos ter mos do art. 17.

ARTIGO 16
De nún cia

O pre sen te Acor do pode ser de nun ci a do por qual -
quer uma das Par tes, me di an te um avi so pré vio es cri to
de um ano. A re ti ra da da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
da Con ven ção de 15 de maio de 1954 que cri ou a União 
La ti na de acor do com seu art. XXVII acar re ta a de nún -
cia do pre sen te Acor do, com efe i to na mes ma data.

ARTIGO 17
Entra da em Vi gor

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor na data da
no ti fi ca ção, pelo Go ver no bra si le i ro, do cum pri men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is exis ten tes.



Em tes te mu nho do que os aba i xo as si na dos,
de vi da men te au to ri za dos para esse efe i to, as si na ram 
o pre sen te Acor do.

Fe i to em Pa ris, em 15 de abril de 1999, em dois
exem pla res ori gi na is em lín gua por tu gue sa.

Fer nan do Jor ge Pe dre i ra, Emba i xa dor, pelo
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.  – Ge ral -
do Ca val can ti, Se cre tá rio Ge ral, pela União La ti na. 

MENSAGEM Nº 828, 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 Acor -
do Re la ti vo ao es ta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de 
um es cri tó rio e de seus pri vi lé gi os e imu ni da des no
Ter ri tó rio Bra si le i ro, ce le bra do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em
Pa ris, em 15 de abril de 1999.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 195/MRE

Bra sí lia, 15 de ju nho 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 Acor do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na Re la ti vo ao
Esta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de um Escri tó rio
e de seus Pri vi lé gi os e Imu ni da des no Ter ri tó rio

Bra si le i ro, as si na do em Pa ris, em 15 de abril de
1999.

2 – A União La ti na foi fun da da em 1954, pela Con -
ven ção de Ma dri; con gre ga Esta dos de lín gua e cul tu ra
de ori gem la ti na, e tem as se quin tes fi na li da des:

a) Pro mo ver, no mais alto grau, a co o -
pe ra ção in te lec tu al en tre os pa í ses que a in -
te gram, e es tre i tar os la ços es pi ri tu a is e mo -
ra is que os unem;

b) Fo men tar a va lo ri za ção e a pro je -
ção do seu pa tri mô nio cul tu ral co mum;

c) Asse gu rar o co nhe ci men to re cí pro -
co mais pro fun do das ca rac te rís ti cas, ins ti tu -
i ções e ne ces si da des es pe cí fi cas de cada
um dos po vos la ti nos;

d) Co lo car os va lo res mo ra is e es pi ri -
tu a is da la ti ni da de ao ser vi ço das re la ções
in ter na ci o na is, a fim de con se guir ma i or

com pre en são e co o pe ra ção en tre as na ções 
e con tri bu ir para a pros pe ri da de dos seus
po vos.

3 – A Con ven ção Cons ti tu ti va da União La ti na,
con clu í da em

Ma dri, em 15 de maio de 1954, en trou em vi gor
in ter na ci o nal em 12 de ja ne i ro de 1972. O Con gres so
Na ci o nal a apro vou pelo De cre to Le gis la ti vo nº 15, de
17 de abril de 1956. A Con ven ção foi pro mul ga da pelo 
De cre to nº 75.464 de 10 de mar ço de 1975.

4 – Atu al men te, 37 Esta dos já ra ti fi ca ram a con -
ven ção de Ma dri ou a ela ade ri ram. Em seus anos de
ati vi da de, a União La ti na ins ta lou uma rede de es cri -
tó ri os e de cor res pon den tes em 23 pa í ses, e vem de -
sen vol ven do pro je tos mul ti la te ra is em to dos os pa í -
ses mem bros.

5 – Cabe res sal tar que a União La ti na vem apro -
fun dan do,de

for ma con si de ra vel, sua atu a ção no Bra sil, so -
bre tu do a par tir da ele i ção, em 1997, do Emba i xa dor
Ge ral do Hol lan da Ca val can ti para a Se cre ta ria Ge ral
da Orga ni za ção. Ain da em 1997, o Bra sil ele geu-se
para o Con se lho Exe cu ti vo, re al çan do, as sim, seu
per fil po lí ti co den tro da União La ti na.

6 – Di an te do que pre ce de, Se nhor Pre si den te,
jul go o Acor do em epí gra fe me re ce dor da apro va ção
do Po der Le gis la ti vo e, para tal fim, jun to a esta Expo -
si ção de Mo ti vos um pro je to de Men sa gem e có pi as
au tên ti cas do Acor do, a fim de que Vos sa Exce lên cia,
se as sim hou ver por bem, se dig ne a en ca mi nhá-los
ao Con gres so Na ci o nal.

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.)

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 2001

(Nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dá nova re da ção à alí nea c do in ci so 
XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea c do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:



”Art. 37. ...............................................
.............................................................
XVI – ...................................................
............................................................
c) a de dois car gos ou em pre gos pri va -

ti vos de pro fis si o na is de de sa ú de, com pro -
fis sões re gu la men ta das; (NR)

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO INICIAL Nº 308, DE 1996

Dá nova re da ção ao pa rá gra fo 2º do
art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral nos ter mos do ar ti go 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:

Dê-se ao § 2º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral
a se guin te re da ção:

“§ 2º É as se gu ra do o exer cí cio cu mu la ti vo de
dois car gos ou em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is
de sa ú de na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou in di re ta.”

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no ca pi tu lo VII ar ti go 37, 
in ci so XVI, re fe rin do-se ao exer cí cio de car gos e fun -
ções no Ser vi ço Pú bli co, es ta be le ce-o nos se guin tes
ter mos:

e ve da da a acu mu la ção re mu ne ra da de car gos
pú bli cos, “... é ve da da a acu mu la ção re mun re da de
car gos pú bli cos, ex ce to quan do hou ver com pa ti bi li da -
de de ho rá ri os:

a) a de dois car gos de pro fes sor;
b) a de um car go de pro fes sor com ou tro téc ni co 

ou ci en ti fi co;
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co."
Já nas Dis po si ções Tran si tó ri as, ar ti go 17, pa ra -

gra fo 2º, en con tra mos o se guin te teor: “É as se gu ra do
o exer cí cio cu mu la ti vo de dois car gos ou em pre gos
pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de que es te jam sen -
do exer ci dos na Admi nis tra ção Pú bli ca, di re ta ou in di -
re ta.”

A ori gem des ses dis po si ti vos é bas tan te an te ri -
or à Cons ti tu i ção Fe de ral ho mo lo ga da em 1988, atu -
al men te vi gen te. Re mon tam a pe río dos au to ri tá ri os
da ges tão pú bli ca, onde a Re for ma Sa ni tá ria não ha -
via ain da me re ci do es pa ço de dis cus são por par te
dos ór gãos ofi ci a is.

A dis cus são da Re for ma Sa ni tá ria no Bra sil ini -
cia-se no pe río do da di ta du ra mi li tar, na dé ca da de
70, atra vés dos mo vi men tos de re si dên cia e opo si ção
ao re gi me de en tão, re pre sen ta dos por po lí ti cos en -
ga ja dos, pe las en ti da des re pre sen ta ti vas de clas se
(prin ci pal men te os sin di ca tos), pe los mo vi men tos so -
ci a is, por pro fis si o na is de sa ú de, etc... A re i vin di ca ção 
pri mor di al ti nha como fun da men to bá si co, no âm bi to
es pe cí fi co das de man das so ci a is re la ti vas à sa ú de da 
po pu la ção, a me lho ria do sis te ma pú bli co de Sa ú de
em ter mos quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos, o aten di men to
uni ver sal ga ran tin do o aces so de toda a po pu la ção a
ser vi ço da sa ú de. Vi sa va des te modo, o res ga te das
con di ções ge ra is de sa ú de da po pu la ção (ile gí vel) a
cada ci da dão o aces so à pro mo ção, pre ven ção e re -
cu pe ra ção da (ile gí vel) co le ti va.

O Mo vi men to da Re for ma Sa ni tá ria deu ori gem
ao SUS – Sis te ma Úni co de Sa ú de – que re gu la men -
tou e for ma li zou os Ser vi ços de Sa ú de no Bra sil sen -
do in cor po ra do em de fi ni ti vo à Cons ti tu i ção Fe de ral
em 1988.

Na pers pec ti va des se mo vi men to, todo e qual -
quer pro fis si o nal que atue em Sa ú de Pú bli ca e um
agen te pro mo tor de sa ú de, mo di fi can do ra di cal men -
te as con cep ções an te ri o res que pri vi le gi a vam o
pro fis si o nal mé di co como agen te úni co.

Hoje po de mos cons ta tar uma gama di ver si fi ca -
da de pro fis si o na is, das di ver sas ca te go ri as, atu an -
do no Ser vi ço Pú bli co de Sa ú de en fer me i ros, psi có -
lo gos, odon tó lo gos, as sis ten tes so ci a is, fo no a u dió lo -
gos, bió lo gos, bi o quí mi cos, far ma cêu ti cos, ve te ri ná -
ri os, en ge nhe i ros, sa ni ta ris tas, nu tri ci o nis tas, etc...
No en tan to per ma ne ce na qual Cons ti tu i ção um dis -
po si ti vo que ex pli ci ta a di co to mia exis ten te en tre a
con cep ção de Sa ú de, pro pos ta pe los re gi mes di ta to -
ri a is, e a con cep ção de mo crá ti ca de Sa ú de e Ci da -
da nia pre vis ta na for mu la ção e re gu la men ta ção do
SUS – Sis te ma Úni co de Sa ú de.

A apre sen ta ção de Emen da Cons ti tu ci o nal
visa re ti fi car essa in cor re ção e in jus ti ça em re la ção
ao que atu al men te de no mi na-se pro fis si o nal de sa ú -
de, ade quan do o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal as de -
man das que ora apre sen tam-se no se tor pú bli co de
Sa ú de.

A emen da pro pos ta não ca u sa qual quer tipo
de pre ju í zo às Insti tu i ções Pú bli cas e ao exer cí cio
pro fis si o nal. Pelo con tra rio, re gu la men ta em de fi ni ti -
vo a atu a ção de uma gama con si de rá vel de pro fis si -
o na is de sa ú de que atu am a ní vel na ci o nal com dois 
vín cu los em pre ga tí ci os no Ser vi ço Pú bli co.



A emen da pre ser va ain da o aces so da po pu la -
ção aos ser vi ços ofe re ci dos por es ses pro fis si o na is.
Aces so esse que cer ta men te será com pro me ti do
caso per ma ne ça man ti do o atu al tex to, vis to que é pú -
bli ca e no tó ria a exa cer ba da ca rên cia de ofer ta de
ser vi ços e de pro fis si o na is na rede pú bli ca de sa ú de,
em todo o Bra sil.

Fi na li zan do, é im pe ri o so que o Po der Exe cu ti -
vo de fi na ade qua da men te os cri té ri os para o en qua -
dra men to das di ver sas pro fis sões das áre as de sa ú -
de, o que é con tem pla do pelo pa rá gra fo que se pre -
ten de acres cer ao re fe ri do ar ti go 37.

Sala das Ses sões, 24 de ja ne i ro de 1996. –
De pu ta da Jan di ra Freg hal li – De pu ta do Agne lo
Qu e i roz.

LEGiSLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

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, in di re ta ou
fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce -
rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li -
da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se guin te:
 ...................................................................................

XVI – é ve da da a acu mu la ção re mu ne ra da de
car gos pú bli cos, ex ce to quan do hou ver com pa ti bi li da -
de de ho rá ri os:

a) a de dois car gos de pro fes sor,

b) a de um car go de pro fes sor com ou -
tro téc ni co ou ci en tí fi co;

c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co;
....................................................................................

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 2001

(Nº 4.941/2001, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te de Re pú bli ca)
(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia, nos

ter mos do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral)

Dis põe so bre a in ci dên cia das Con -
tri bu i ções para o PIS/PASEP e da Con tri -
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri -
da de So ci al nas ope ra ções de ven da de
gás na tu ral e de car vão mi ne ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam re du zi das a zero por cen to as alí -

quo tas das Con tri bu i ções para os Pro gra mas de Inte -
gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi -
dor Pú bli co – PIS/PASEP, e para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al – COFINS, in ci den tes so bre a re -
ce i ta bru ta de cor ren te da ven da de gás na tu ral ca na li -
za do, des ti na do à pro du ção de ener gia elé tri ca pe las
usi nas in te gran tes do Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter mo -
e le tri ci da de, nos ter mos e con di ções es ta be le ci das
em ato con jun to dos Mi nis tros de Esta do de Mi nas e
Ener gia e da Fa zen da.

Art. 2º Fi cam re du zi das a zero por cen to as alí -
quo tas das con tri bu i ções re fe ri das no art. 1º in ci den -
tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren te da ven da de car -
vão mi ne ral des ti na do à ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Art. 3º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral po de rá
es ta be le cer nor mas ope ra ci o na is des ti na das ao con -
tro le do cum pri men to do dis pos to nes ta lei, in clu si ve
me di an te exi gên cia de re gis tro es pe ci al de ven de do -
res e ad qui ren tes.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos fa tos ge -
ra do res ocor ri dos a par tir do pri me i ro dia do quar to
mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção des ta lei.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.941, DE 2001

Dis põe so bre a in ci dên cia das Con -
tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Con tri -
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri -
da de So ci al nas ope ra ções de ven da de
gás na tu ral e de car vão mi ne ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As con tri bu i ções para os Pro gra mas de

Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co (PIS/PASEP) e para o Fi nan ci a men -
to da Se gu ri da de So ci al (COFINS) in ci den tes so bre a
re ce i ta bru ta de cor ren te da ven da de gás na tu ral ca -
na li za do, co mer ci a li za do nos ter mos do § 2º do art. 25 



da Cons ti tu i ção Fe de ral, so men te in ci di rão so bre as
ope ra ções de ven da re a li za das por dis tri bu i dor es ta -
du al do re fe ri do pro du to, me di an te apli ca ção, res pec -
ti va men te, das se guin tes alí quo tas:

I – zero por cen to, nas ven das a pro du tor de
ener gia elé tri ca;

II – dois in te i ros e cin qüen ta e seis cen té si mos por
cen to e onze in te i ros e oi ten ta e qua tro cen té si mos por
cen to, nas ven das não en qua dra das no in ci so 1.

Art. 2º Fi cam re du zi das a zero por cen to as alí -
quo tas das con tri bu i ções re fe ri das no art. 1º, in ci den -
tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren te da ven da de car -
vão mi ne ral des ti na do à ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Art 3º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral po de rá
es ta be le cer nor mas ope ra ci o na is des ti na das ao con -
tro le do cum pri men to do dis pos to nes ta lei, in clu si ve
me di an te exi gên cia de re gis tro es pe ci al de ven de do -
res e ad qui ren tes.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos fa tos ge -
ra do res ocor ri dos a par tir do pri me i ro dia do quar to
mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção des ta Lei.

Bra sí lia, 

MENSAGEM Nº 698, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so -
bre a in ci dên cia das Con tri bu i ções para o PIS/Pa sep
e da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da -
de So ci al nas ope ra ções de ven da de gás na tu ral e de 
car vão mi ne ral”.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MF. 118 EM PL GAS

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da apre ci a -

ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei que
“Dis põe so bre a in ci dên cia das Con tri bu i ções para o
PIS/Pa sep e da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to
da Se gu ri da de So ci al nas ope ra ções de ven da de gás 
na tu ral e de car vão mi ne ral.”

2. A pro pos ta ob je ti va in cen ti var a di ver si fi ca ção
da ma triz ener gé ti ca do País, fo men tan do a uti li za ção
de gás na tu ral e de car vão mi ne ral na ge ra ção de
ener gia elé tri ca, me di an te de so ne ra ção da in ci dên cia 
das con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins na
ca de ia de co mer ci a li za ção da que les in su mos.

3. No caso do gás na tu ral, pre vê-se a in ci dên cia
mo no fá si ca da que las con tri bu i ções, nas dis tri bu i do -
ras es ta du a is, nas hi pó te ses de des ti na ção des se
pro du to para ati vi da de di ver sas da de ge ra ção de
ener gia elé tri ca, ado tan do-se, para tan to, as alí quo -
tas de dois in te i ros e cin qüen ta e seis cen té si mos por
cen to e onze in te i ros e oi ten ta e qua tro cen té si mos
por cen to, res pec ti va men te, para as con tri bu i ções
para o PIS/Pa sep e para a Co fins.

4. Para o car vão ve ge tal, ape nas se pro põe a re -
du ção a zero das alí quo tas das men ci o na das con tri -
bu i ções, nos ca sos de ven das des se in su mo des ti na -
do à ge ra ção de ener gia elé tri ca.

5. Com re la ção às res tri ções con ti das no art. 14
da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000,
cum pre es cla re cer que as ope ra ções que se pro põe
de so ne rar são in sig ni fi can tes nos dias atu a is.

6. No que se re fe re ao gás na tu ral, cabe in for mar 
que exis te, atu al men te, ape nas uma usi na ter me lé tri -
ca em ope ra ção no País, que uti li za des se in su mo
como fon te ener gé ti ca, ten do ini ci a do suas ati vi da des 
em ja ne i ro do cor ren te ano.

7. Qu an to ao car vão mi ne ral, a ar re ca da ção pro -
du zi da no ano de 2000, re la ti va men te à men ci o na das
con tri bu i ções, foi da or dem de 11 mi lhões de re a is.

8. Assim, essa ín fi ma per da po ten ci al de ar re ca -
da ção po de rá ser ple na men te com pen sa da pela in ci -
dên cia mo no fá si ca das men ci o na das con tri bu i ções
nas ope ra ções de ven da de gás na tu ral não des ti na -
dos à ge ra ção de ener gia elé tri ca, bem as sim pela
sus ten ta ção da ati vi da de in dus tri al que será pos si bi li -
ta da pela uti li za ção des sas fon tes pri má ri as, o que
cons ti tui al ter na ti va re le van te em mo men to, como o
atu al, de en fren ta men to da cri se ener gé ti ca.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.

(Às Co mis sões de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra e de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 84, DE 2001
(Nº 3.735/93, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co das
So ci e da des de Inte res se Eco nô mi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con si de ra-se So ci e da de de Inte res se

Eco nô mi co a que se cons ti tui por em pre sas mer can -
tis de mi cro e pe que no por tes, re gu lar men te re gis tra -
das nas Jun tas Co mer ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des ta Lei, con si de -
ram-se mi cro em pre sas e em pre sa de pe que no por te



as que aten dam ao dis pos to no art. 2º da Lei nº 9.317,
de 5 de de zem bro de 1996, com a re da ção dada pela
Lei nº 9.732, de 11 de de zem bro de 1998.

Art. 2º A So ci e da de será de sig na da por de no mi -
na ção acom pa nha da da ex pres são “So ci e da de de
Inte res se Eco nô mi co – SIE.”, ve da da sua uti li za ção
por ou tras não or ga ni za das na for ma des ta lei.

Art. 3º A So ci e da de de Inte res se Eco nô mi co
pode ex plo rar as se guin tes ati vi da des, em be ne fí cio
ex clu si vo de seus só ci os:

I – aqui si ção de ma té ri as-pri mas e mer ca do ri as;
II – ven da, con tro le de qua li da de e pres ta ção de

ga ran tia de mer ca do ri as por eles pro du zi das ou co -
mer ci a li za das;

III – pro mo ção das ati vi da des de ven das, in clu si -
ve me di an te a cri a ção de mar cas e tí tu los para iden ti -
fi ca ção das mer ca do ri as e es ta be le ci men tos;

IV – de sen vol vi men to de pro gra mas de pes qui -
sa téc ni co—ci en tí fi ca e o apri mo ra men to de téc ni cas
ad mi nis tra ti vas, con tá be is, fi nan ce i ras e de re cur sos
hu ma nos;

V – apo io ou exer cí cio di re to das ati vi da des de
ex por ta ção e im por ta ção;

VI – pres ta ção de ser vi ços de ca das tra men to
para a con ces são de cré di tos, bem como a co bran ça
de tí tu los e ou tros cré di tos;

VII – as sis tên cia na ob ten ção de fi nan ci a men -
tos, in clu si ve com a ou tor ga de ga ran ti as;

VIII – pres ta ção de ser vi ços co muns de pro ces -
sa men to de da dos, me ca no gra fia e con ta bi li da de; e

IX – qual quer ou tra ati vi da de se me lhan te, de in -
te res se co mum dos só ci os.

Pa rá gra fo úni co. Para a exe cu ção das ati vi da des 
re fe ri das nes te ar ti go, a So ci e da de de Inte res se Eco -
nô mi co po de rá cri ar e ad mi nis trar cen tra is de com -
pras, de ven das e de ser vi ços, cuja de no mi na ção e
ca rac te rís ti ca me lhor se ajus tem às suas fi na li da des.

Art. 4º o ato cons ti tu ti vo da So ci e da de de Inte -
res se Eco nô mi co de ve rá con ter obri ga to ri a men te:

I – a de no mi na ção da So ci e da de e sua sede,
bem como o pra zo de du ra ção;

II – a re la ção das ati vi da des que cons ti tu em seu
ob je to;

III – a qua li fi ca ção, os di re i tos e os de ve res dos
só ci os, a na tu re za de suas res pon sa bi li da des, as
con di ções de ad mis são e ex clu são, e as nor mas para
sua re pre sen ta ção nas de li be ra ções so ci a is;

IV – o ca pi tal so ci al, o va lor de cada quo ta, o nú -
me ro de quo tas de cada só cio, o modo de in te gra li za -
ção, bem como as con di ções a se rem ob ser va das
nos ca sos de re ti ra da ou de ex clu são de só cio;

V – a fi xa ção do exer cí cio so ci al, a data do le -
van ta men to do ba lan ço ge ral, bem como a des ti na -
ção e a for ma de dis tri bu i ção do even tu al re sul ta do
po si ti vo do exer cí cio ou a for ma de ra te io das per das
apu ra das;

VI – as for mas de con vo ca ção das re u niões de
quo tís tas, o quó rum de ins ta la ção e de de li be ra ção
me di an te voto sin gu lar, ve da do o ajus te ou acor do en -
tre só ci os, de que re sul te pre pon de rân cia nas de li be -
ra ções; e

VII – o modo de ad mi nis tra ção e fis ca li za ção,
res pec ti vos ór gãos, atri bu i ções, po de res e fun ci o na -
men to de cada um, a re pre sen ta ção ati va e pas si va
da So ci e da de, em ju í zo ou fora dele, bem como o pro -
ces so de subs ti tu i ção dos ad mi nis tra do res e con se -
lhe i ros fis ca is.

Art. 5º De pen de de de li be ra ção so ci al a con ti nu -
i da de da qua li da de de só cio, quan do ocor rer al te ra -
ção na com po si ção do qua dro so ci e tá rio da em pre sa
as so ci a da ou mu dan ça de seu ti tu lar.

Art. 6º A res pon sa bi li da de dos só ci os é li mi ta da
à to ta li da de do ca pi tal so ci al, ob ser va do o dis pos to no 
pa rá gra fo úni co do art. 10.

Art. 7º O ca pi tal da So ci e da de de Inte res se Eco -
nô mi co po de rá ser in te gra li za do com con tri bu i ções
em di nhe i ro ou em qual quer es pé cie de bens ne ces -
sá ri os ao seu fun ci o na men to, con for me dis pu ser o
ato cons ti tu ti vo.

Art. 8º Além das hi pó te ses pre vis tas no ato cons ti -
tu ti vo, o só cio po de rá re ti rar-se da So ci e da de em caso
de dis si dên cia em re la ção à de li be ra ção so ci al.

Pa rá gra fo úni co. A re ti ra da de ve rá ser co mu ni -
ca da à ad mi nis tra ção por es cri to e con tra pro to co lo,
no pra zo de trin ta dias, a con tar da de li be ra ção da
qual dis sen tiu, si mul ta ne a men te à en tre ga de car ta à
Jun ta Co mer ci al, como me di da ca u te lar.

Art. 9º Com pe te à re u nião de só ci os de li be rar
so bre a re ti ra da ou ex clu são de quo tis ta, nos ca sos
pre vis tos no ato cons ti tu ti vo, bem como quan do ele:

I – de i xar de exer cer a ati vi da de eco nô mi ca para 
a qual a So ci e da de atua como com ple men to;

II – ti ver fa lên cia de cre ta da; ou
III – es ti ver em mora na pres ta ção que lhe ca i ba

para a re a li za ção do ob je to da So ci e da de, após no ti fi -
ca ção pela ad mi nis tra ção, me di an te car ta re gis tra da,
para sa tis fa zê-la em pra zo que lhe seja fi xa do, não in -
fe ri or a trin ta dias.

Art. 10. No caso de re ti ra da ou ex clu são de só cio,
os va lo res a se rem de vol vi dos ou re pos tos se rão apu ra -
dos em ba lan ço es pe ci al, le van ta do em pra zo não su -
pe ri or a ses sen ta dias da data do des li ga men to.



Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se des te ar ti go, a res -
pon sa bi li da de do só cio pe ran te ter ce i ros per du ra até
a data de ar qui va men to da al te ra ção con tra tu al, que
po de rá ser por ele pro mo vi da.

Art. 11. Dis sol ve-se So ci e da de:
I – de ple no di re i to:
a) pelo tér mi no do pra zo de du ra ção;
b) pela fal ta de plu ra li da de de só ci os, não re -

cons ti tu i da no pra zo de um ano; e
c) nos de ma is ca sos pre vis tos no ato cons ti tu ti vo;
II – por de ci são ju di ci al de cor ren te de re que ri -

men to:
a) do Mi nis té rio Pú bli co ou de qual quer in te res -

sa do, quan do hou ver vi o la ção da le gis la ção que dis ci -
pli na a re pres são ao abu so do po der eco nô mi co; e

b) de só cio que hou ver res pon di do por obri ga -
ções da So ci e da de.

Art. 12. Apli ca-se sub si di a ri a men te às So ci e da -
des de Inte res se Eco nô mi co a le gis la ção co mer ci al,
es pe ci al men te o De cre to nº 3.708, de 10 de ja ne i ro de 
1919.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL  Nº 3.735,  DE 1993

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co das
So ci e da des de Inte res se Eco nô mi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con si de ra-se So ci e da de de Inte res se

Eco nô mi co a que se cons ti tui por em pre sas mer can -
tis de mi cro, pe que no e mé dio por tes, re gu lar men te
re gis tra das nas jun tas co mer ci a is, com a fi na li da de
de apri mo rar as con di ções de exer cí cio e os re sul ta -
dos das res pec ti vas ati vi da des eco nô mi cas.

Pa rá gra fo úni co. São Empre sas mer can tis de
mi cro, pe que no e mé dio por tes, para os fins des ta lei,
as que aten dam aos re qui si tos es ta be le ci dos em por -
ta ria con jun ta dos Mi nis tros da Fa zen da e da Indús -
tria., Co mér cio e Tu ris mo.

Art. 2º A So ci e da de sera de sig na da por de no mi -
na ção acom pa nha da dá ex pres são “So ci e da de de
Inte res se Eco nô mi co-S.I.E.”, ve da da sua uti li za ção
por ou tras não or ga ni za das na for ma des ta lei.

Art. 3º A So ci e da de de Inte res se Eco nô mi co
pode ex plo rar as se guin tes ati vi da des, em be ne fí cio
ex clu si vo de seus só ci os:

I – aqui si ção de ma té ri as-pri mas e mer ca do ri as;
II – ven da, con tro le de qua li da de e pres ta ção de

ga ran tia de mer ca do ri as por eles pro du zi dos ou co -
mer ci a li za dos;

III – pro mo ção das ati vi da des de ven das, in clu si -
ve me di an te a cri a ção de mar cas e tí tu los para iden ti -
fi ca ção das mer ca do ri as e es ta be le ci men tos;

IV – de sen vol vi men to de pro gra mas de pes qui -
sa téc ni co-ci en tí fi ca e o apri mo ra men to de téc ni cas
ad mi nis tra ti vas, con tá be is, fi nan ce i ras e de re cur sos
hu ma nos;

V – apo io ou exer cí cio di re to das ati vi da des de
ex por ta ção e im por ta ção;

VI – pres ta ção de ser vi ços de ca das tra men to
para a con ces são de cré di tos, bem como a co bran ça
de tí tu los e ou tros cré di tos;

VII – as sis tên cia na ob ten ção de fi nan ci a men -
tos, in clu si ve com a ou tor ga de ga ran ti as;

VIII – pres ta ção de ser vi ços co muns de pro ces -
sa men to de da dos, me ca no gra fia e con ta bi li da de; e

IX – qual quer ou tra ati vi da de se me lhan te, de in -
te res se co mum dos só ci os.

Pa rá gra fo úni co. Para a exe cu ção das ati vi da des 
re fe ri das nes te ar ti go, a So ci e da de de Inte res se Eco -
nô mi co po de rá cri ar e ad mi nis trar cen tra is de com -
pras, ven das e de ser vi ços, cuja de no mi na ção e ca -
rac te rís ti ca me lhor se ajus tem às suas fi na li da des.

Art. 4º O ato cons ti tu ti vo da So ci e da de de Inte -
res se Eco nô mi co de ve ra con ter obri ga to ri a men te:

I – a de no mi na ção da So ci e da de e sua sede,
bem como o pra zo de du ra ção;

II— a re la ção das ati vi da des que cons ti tu em
seu ob je to;
III – a qua li fi ca ção, os di re i tos e os de ve res dos

só ci os, a na tu re za de suas res pon sa bi li da des, as
con di ções de ad mis são e ex clu são, e as nor mas para
sua re pre sen ta ção nas de li be ra ções so ci a is;

IV – o ca pi tal so ci al, o va lor de cada quo ta, o nú -
me ro de quo tas de cada só cio, o modo de in te gra li za -
ção, bem como as con di ções a se rem ob ser va das
nos ca sos de re ti ra da ou de ex clu são de só cio;

V – a fi xa ção, do exer cí cio so ci al, a data do le -
van ta men to do ba lan ço ge ral, bem como a des ti na -
ção e a for ma de dis tri bu i ção do even tu al re sul ta do
po si ti vo do exer cí cio ou a for ma de ra te io das per das
apu ra das;

VI – as for mas de con vo ca ção das re u niões de
quo tis tas, o quo rum de ins ta la ção e de de li be ra ção
me di an te voto sin gu lar, ve da do o ajus te ou acor do en -
tre só ci os, de que re sul te pre pon de rân cia nas de li be -
ra ções; e

VII – o modo de ad mi nis tra ção e fis ca li za ção,
res pec ti vos ór gãos, atri bu i ções, po de res e fun ci o na -
men to de cada um, a re pre sen ta ção ati va e pas si va
da So ci e da de, em ju í zo ou fora dele, bem como o pro -



ces so de subs ti tu i ção dos ad mi nis tra do res e con se -
lhe i ros fis ca is.

Art. 5º De pen de de de li be ra ção so ci al a con ti nu -
i da de da qua li da de de só cio, quan do ocor rer al te ra -
ção na Com po si ção do qua dro so ci e tá rio da em pre sa
as so ci a da ou mu dan ça de seu ti tu lar.

Art. 6º A res pon sa bi li da de dos só ci os é li mi ta da
à to ta li da de do ca pi tal so ci al, ob ser va do o dis pos to no 
pa rá gra fo úni co do art. 1º.

Art. 7º O ca pi tal da So ci e da de de Inte res se Eco -
nô mi co po de rá ser in te gra li za do com con tri bu i ções
em di nhe i ro ou em qual quer es pé cie de bens ne ces -
sá ri os ao seu fun ci o na men to, con for me dis pu ser o
ato cons ti tu ti vo.

Art. 8º Além das hi pó te ses pre vis tas no ato
cons ti tu ti vo, o só cio po de rá re ti rar-se da So ci e da de
em caso de dis si dên cia em re la ção à de li be ra ção so -
ci al.

Pa rá gra fo úni co. A re ti ra da de ve rá ser co mu ni -
ca da à ad mi nis tra ção por es cri to e con tra pro to co lo,
no pra zo de 30 (trin ta) dias, a con tar da de li be ra ção
da qual dis sen tiu, si mul ta ne a men te à en tre ga de car -
ta à jun ta co mer ci al, como me di da ca u te lar.

Art. 9º Com pe te à re u nião de só ci os de li be rar
so bre a re ti ra da ou ex clu são de quo tis ta, nos ca sos
pre vis tos no ato cons ti tu ti va, bem as sim quan do ele:

I – de i xar de exer cer a ati vi da de eco nô mi ca para 
a qual a So ci e da de atua como com ple men to;

II – ti ver fa lên cia de cre ta da; ou
III – es ti ver em mora na pres ta ção que lhe ca i ba

para a re a li za ção do ob je to da So ci e da de, após no ti fi -
ca ção pela ad mi nis tra ção, me di an te car ta re gis tra da,
para sa tis fa zê-la em pra zo que lhe seja fi xa do, não in -
fe ri or a 30 (trin ta) dias.

Art. 1º No caso de re ti ra da ou ex clu são de só cio,
os va lo res a se rem de vol vi dos ou re pos tos se rão apu ra -
dos em ba lan ço es pe ci al, le van ta do em pra zo não su -
pe ri or a 60 (ses sen ta) dias da data da des li ga men to.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se des te ar ti go, a res -
pon sa bi li da de do só cio pe ran te ter ce i ros per du ra até
a data de ar qui va men to da al te ra ção con tra tu al, que
po de rá ser por ele pro mo vi da.

Art. 11 Dis sol ve-se So ci e da de:
I – de ple no di re i to:
a) pelo tér mi no do pra zo de du ra ção;
b) pela fal ta de plu ra li da de de só ci os, não re -

cons ti tu í da no pra zo de 1 (um) ano; e
c) nos de ma is ca sos pre vis tos no ato cons ti tu ti vo;
II – por de ci são ju di ci al de cor ren te de re que ri -

men to:

a) do Mi nis té rio Pú bli co ou de qual quer in te res -
sa do, quan do hou ver vi o la ção da le gis la ção que dis ci -
pli na a re pres são ao abu so do po der eco nô mi co; e

b) de só cio que hou ver res pon di do por obri ga -
ções da So ci e da de.

Art. 13 A par ce la do re sul ta do even tu al men te
dis tri bu í do pela So ci e da de não in te gra a re ce i ta bru ta
do só cio, para fins de en qua dra men to como mi cro em -
pre sa, nos ter mos da Lei nº 7.256, de 27 de no vem bro 
de 1994.

Art. 14 O pa rá gra fo úni co do art. 3º, da Lei nº
7.256, de 27 de no vem bro de 1984, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art 3º..................................................
............................................................ 
 Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nos itens

III e IV des te ar ti go não se apli ca à par ti ci -
pa ção de mi cro em pre sa em Cen tra is de
Com pras, Bol sas de Sub con tra ta ção, Con -
sór cio de Expor ta ção, So ci e da de de Inte res -
se Eco nô mi co e ou tras as so ci a ções as se -
me lha das."

Art. 15 Apli ca-se sub si di a ri a men te às So ci e da -
des de Inte res se Eco nô mi co a le gis la ção co mer ci al,
es pe ci al men te o De cre to nº 3.708, de ja ne i ro de
1919.

Art. 16 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art.17 Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

A im por tân cia das mi cro, pe que nas e mé di as em -
pre sas para a eco no mia bra si le i ra evi den cia-se por seu
nú me ro, pelo vo lu me de em pre go por elas ge ra do e por
sua con tri bu i ção ao pro du to in ter no. Elas so mam 3,5
mi lhões de em pre sas, o que cor res pon de a 99% do to -
tal exis ten te no País. Ofe re cem 79% dos em pre gos do
se tor pri va do e con tri bu em com 38% do PIB.

Por ou tro lado, as sim como os as sa la ri a dos,
aque las em pre sas são se ve ra men te atin gi das pela
re ces são que as so la o País des de a dé ca da pas sa da. 
Des ca pi ta li za das, com li mi ta do aces so ao mer ca do e
ao cré di to, têm pas sa do por gran des di fi cul da des.

Do qua dro aci ma, de pre en de-se a ne ces si da de
de cri a ção de me ca nis mos que vi a bi li zem a ge ra ção
de eco no mi as de es ca la para que as mi cro, pe que nas 
e mé di as em pre sas so bre vi vam, es pe ci al men te nos
mer ca dos oli go po li za dos. Nes te sen ti do, al gu mas ini -
ci a ti vas têm ob ti do su ces so, a exem plo da as so ci a ção 
de em pre sas em tor no de uma mar ca úni ca,  agre -



gan do uma pro du ção ade qua da, em ter mos de quan -
ti da de e qua li da de, para aten der às exi gên ci as do
mer ca do ex ter no. A im por tân cia do as sun to re quer,
as sim, o es ta be le ci men to de nor mas per ma nen tes.

Com este ob je ti vo, o nos so pro je to de lei dis põe
so bre o re gi me ju rí di co das So ci e da des de Inte res se
Eco nô mi co, para o qual con ta mos com o apo io dos
no bres co le gas.

Sala das Ses sões, 28 de abril de 1993. – De pu -
ta do Luiz Car los Ha uly.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 3.708
DE 10 DE JANEIRO DE 1919

Re gu la a cons ti tu i ção de so ci e da -
des por quo tas, de res pon sa bi li da de li mi -
ta da.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil, em exer cí cio:

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou
e eu san ci o no a se guin te re so lu ção:

Art. 1º Além das so ci e da des a que se re fe rem os 
arts. 205, 311, 315 e 317 do Có di go Co mer ci al, po de -
rão cons ti tu ir-se so ci e da des por quo tas, de res pon sa -
bi li da des li mi ta daS.

Art. 2º O tí tu lo cons ti tu ti vo re gu lar-se-á pe las
dis po si ções dos arts. 300 e 302 e seus nú me ros do
Có di go Co mer ci al, de ven do es ti pu lar ser li mi ta da a
res pon sa bi li da de dos só ci os à im por tân cia to tal do
ca pi tal so ci al.

Art. 3º As so ci e da des por quo tas, de res pon sa -
bi li da de li mi ta da, adap ta rão uma fir ma ou de no mi na -
ção par ti cu lar.

§ 1º A fir ma, quan do não in di vi du a li ze to dos os
só ci os, deve con ter o nome ou fir ma de um de les, de -
ven do a de no mi na ção, quan do pos sí vel, dar a co nhe -
cer o ob je ti vo da so ci e da de.

§ 2º A fir ma ou de no mi na ção so ci al deve ser
sem pre se gui da da pa la vra – li mi ta da. Omi ti da esta
de cla ra ção, se rão ha vi dos como so li dá ria e ili mi ta da -
men te res pon sá ve is os só ci os ge ren tes e os que fi ze -
rem uso da fir ma so ci al.

Art. 4º Nas so ci e da des por quo tas de res pon sa -
bi li da de li mi ta da não ha ve rá só ci os de in dús tria.

Art. 5º Para to dos os efe i tos, se rão ha vi das
como quo tas dis tin tas a quo ta pri mi ti va de um só cio e
as que pos te ri or men te ad qui rir.

Art. 6º De vem exer cer em co mum os di re i tos
res pec ti vos os co-pro pri e tá ri os da quo ta in di vi sa, que
de sig na rão en tre si um que os re pre sen te no exer cí -

cio dos di re i tos de só cio. Na fal ta des se re pre sen tan -
te, os atos pra ti ca dos pela so ci e da de em re la ção a
qual quer dos co-pro pri e tá ri os pro du zem efe i tos con -
tra to dos, in clu si ve quan to aos her de i ros dos só ci os.
Os co-pro pri e tá ri os da quo ta in di vi sa res pon dem so li -
da ri a men te pe las pres ta ções que fal ta rem para com -
ple tar o pa ga men to da mes ma quo ta.

Art. 7º Em qual quer caso do art. 289 do Có di go
Co mer ci al po de rão os ou tros só ci os pre fe rir a ex clu -
são de só cio re mis so. Sen do im pos sí vel co brar ami -
ga vel men te do só cio seus her de i ros ou su ces so res a
soma de vi da pe las suas quo tas ou pre fe rin do a sua
ex clu são, po de rão ou tros só ci os to mar a si as quo tas
anu la das ou trans fe rí-las a es tra nhos, pa gan do ao
pro pri e tá rio pri mi ti vo as en tra das por ele re a li za das,
de du zin do os ju ros da mora e mais pres ta ções es ta -
be le ci das no con tra to e as des pe sas.

Art. 8º É lí ci to às so ci e da des a que se re fe re esta 
lei ad qui rir quo tas li be ra das, des de que o fa çam com
fun dos dis po ní ve is e sem ofen sa do ca pi tal es ti pu la do 
no con tra to. A aqui si ção dar-se-á por acor do dos só ci -
os, ou ve ri fi ca da a ex clu são de al gum só cio re mis so,
man ten do-se in tac to o ca pi tal du ran te o pra zo da so -
ci e da de.

Art. 9º Em caso de fa lên cia, to dos os só ci os res -
pon dem so li da ri a men te pela par te que fal ta para pre -
en cher o pa ga men to das quo tas não in te i ra men te li -
be ra das.

Assim, tam bém, se rão obri ga dos os só ci os a re -
por os di vi den dos e va lo res re ce bi dos, as quan ti as re -
ti ra das, a qual quer tí tu lo, ain da que au to ri za das pelo
con tra to, uma vez ve ri fi ca do que tais lu cros, va lo res
ou quan ti as fo ram dis tri bu í dos com pre ju í zos do ca pi -
tal re a li za do.

Art. 10. Os só ci os ge ren tes ou que de rem o
nome à fir ma não res pon dem pes so al men te pe las
obri ga ções con tra í das em nome da so ci e da de, mas
res pon dem para com esta e para com ter ce i ros so li -
da ria e ili mi ta da men te pelo ex ces so de man da to e pe -
los atos pra ti ca dos com vi o la ção do con tra to ou da lei.

Art. 11. Cabe ação de per das e da nos, sem pre -
ju í zo da res pon sa bi li da de cri mi nal, con tra o só cio que
usar in de vi da men te da fir ma so ci al ou que dela abu -
sar.

Art. 12. Os só ci os ge ren tes po de rão ser dis pen -
sa dos de ca u ção pelo con tra to so ci al.

Art. 13. O uso da fir ma cabe aos só ci os ge ren -
tes; se, po rém, for omis so o con tra to, to dos os só ci -
os dela po de rão usar. É lí ci to aos ge ren tes de le gar o 
uso da fir ma so men te quan do o con tra to não con ti -
ver cláu su la que se opo nha a essa de le ga ção. Tal



de le ga ção, con tra dis po si ção do con tra to, dá ao só -
cio que a fi zer pes so al men te a res pon sa bi li da de das 
obri ga ções con tra í das pelo subs ti tu to, sem que pos -
sa re cla mar da so ci e da de mais do que a sua par te
das van ta gens au fe ri das do ne gó cio.

Art. 14. As so ci e da des por quo tas, de res pon -
sa bi li da de li mi ta da, res pon de rão pe los com pro mis -
sos as su mi dos pe los ge ren tes, ain da que sem o uso 
da fir ma so ci al, se fo rem tais com pro mis sos con tra í -
dos em seu nome ou pro ve i to, nos li mi tes dos po de -
res da ge rên cia.

Art. 15. Assis te aos só ci os que di ver gi rem da
al te ra ção do con tra to so ci al a fa cul da de de se re ti ra -
rem da so ci e da de, ob ten do o re em bol so da quan tia
cor res pon den te ao seu ca pi tal, na pro por ção do úl ti -
mo ba lan ço apro va do. Fi cam, po rém, obri ga dos às
pres ta ções cor res pon den tes às quo tas res pec ti vas,
na par te em que es sas pres ta ções fo rem ne ces sá ri -
as para pa ga men tos das obri ga ções con tra í das, até
a data do re gis tro de fi ni ti vo da mo di fi ca ção do es ta -
tu to so ci al.

Art. 16. As de li be ra ções dos só ci os, quan do in -
frin gen tes do con tra to so ci al ou da lei, dão res pon -
sa bi li da de ili mi ta da, àque les que ex pres sa men te ha -
jam ajus ta do tais de li be ra ções con tra os pre ce i tos
con tra tan tes ou le ga is.

Art. 17. A nu li da de do con tra to so ci al não exo -
ne ra os só ci os das pres ta ções cor res pon den tes às
suas quo tas, na par te em que pres ta ções fo rem ne -
ces sá ri as para o cum pri men to das obri ga ções con -
tra í das.

Art. 18. Se rão ob ser va das quan to às so ci e da -
des por quo tas, de res pon sa bi li da de li mi ta da, no
que não for re gu la do no es ta tu to so ci al, e na par te
apli cá vel, as dis po si ções da lei das so ci e da des anô -
ni mas.

Art. 19. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Rio de Ja ne i ro, 10 de ja ne i ro de 1919, 98º da
Inde pen dên cia e 31º da Re pú bli ca. – Del fim Mo re i ra
da Cos ta Ri be i ro – Antô nio de Pá dua Sal les.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213 am bas de 24 de ju lho de
1991, da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro
de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra -
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri -
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

... ........................................................................
Art. 2º Para os fins do dis pos to nes ta lei, con si -

de ra-se:
I – mi cro em pre sa, a pes soa ju rí di ca que te nha

au fe ri do, no ano-ca len dá rio, re ce i ta bru ta igual ou in -
fe ri or a R$120.000,00 (cen to e vin te mil re a is);

II – em pre sa de pe que no por te, a pes soa ju rí di -
ca que te nha au fe ri do, no ano-ca len dá rio, re ce i ta bru -
ta su pe ri or a R$120.000,00 (cen to e vin te mil re a is) e
igual ou in fe ri or a R$720.000,00 (se te cen tos e vin te
mil re a is).

§ 1º No caso de iní cio de ati vi da de no pró prio
ano-ca len dá rio, os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e
II se rão pro por ci o na is ao nú me ro de me ses em que a
pes soa ju rí di ca hou ver exer ci do ati vi da de, des con si -
de ra das as fra ções de me ses.

§ 2º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, con si -
de ra-se re ce i ta bru ta o pro du to da ven da de bens e
ser vi ços nas ope ra ções de con ta pró pria, o pre ço dos
ser vi ços pres ta dos e o re sul ta do nas ope ra ções em
con ta alhe ia, não in clu í das as ven das can ce la das e
os des con tos in con di ci o na is con ce di dos.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2001
(Nº 197/95, na Casa de ori gem)

De ter mi na que o cur rí cu lo ple no dos 
es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal 
e mé dio abran ja obri ga to ri a men te Edu ca -
ção para o Trân si to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O cur rí cu lo ple no dos es ta be le ci men tos
de en si no fun da men tal e mé dio abran ge obri ga to ri a -
men te Edu ca ção para o Trân si to.

Art. 2º A Edu ca ção para o Trân si to de sen vol -
ver-se-á de acor do com a le gis la ção de en si no vi gen -
te, no que se re fe re à es tru tu ra ção do cur rí cu lo es co -
lar e à or ga ni za ção dos es ta be le ci men tos de en si no.

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



PROJETO DE LEI INICIAL Nº 197, DE 1995

De ter mi na a in clu são, no cur rí cu lo
ple no dos es ta be le ci men tos de 1º e 2º
gra us, da dis cin li na ”Intro du ção às Nor -
mas de Trân si to“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É in clu í da, no cur rí cu lo ple no dos es ta be -

le ci men tos de en si no de 1º e 2º Gra us, a dis ci pli na
”Intro du ção as Nor mas de Trân si to“.

Art. 2º O Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, no
pra zo de ses sen ta dias con ta do a par tir da pu bli ca ção 
des ta lei, ex pe di rá re so lu cão de ter mi nan do o pro gra -
ma mí ni mo e as sé ri es em que será mi nis tra da a dis ci -
pli na de que tra ta o ar ti go an te ri or.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si cões em con trá -
rio.

Sala das Ses sões,

Jus ti fi ca cão

O Bra sil, la men ta vel men te, é o país que de tém o 
ma i or nú me ro de aci den tes de trân si to de todo o mun -
do, que de i xam em seu ras tro toda uma le gião de
mor tos ou mu ti la dos.

Para esse es ta do de co i sas con tri bui de ci sa va -
men te a ati tu de dos mo to ris tas e dos pe des tres, que
não ob ser vam as nor mas de trân si to.

De fato, o mo to ris ta bra si le i ro é con si de ra do ex -
tre ma men te ego cên tri co e pre po ten te, con si de ran -
do-se um he rói quan do co me te in fra cões de trân si to.

Nes se pro ces so qua se que pa to ló gi co não fi -
cam atrás os pe des tres, que re cu sam-se a cum prir as 
re gras de trân si to e oue de sa fi am os ve í cu los – qua se
sem pre, como é ób vio, le van do a pior.

Tor na-se fun da men tal, por tan to, que, des de os
ban cos es co la res, cri an ças e ado les cen tes te nham
in cu ti das em suas men tes as re gras de trân si to, o
com por ta men to so ci al que deve ser im ple men ta do
nes sas con di ções.

Exa ta men te por isso, a pro po si cão al vi tra a in -
clu são, no cur rí cu lo Ple no dos es ta be le ci men tos de
en si no de 1º e 2º Gra us, da dis ci pli na “Intro du cão às
Nor mas de Trân si to”, que aten de rá à ne ces si da de
que as si na la mos.

É de res sal tar-se, por der ra de i ro, que em al gu mas 
uni da des fe de ra das já exis te essa exi gên cia, como, por
exem plo, no Esta do do Ma ra nhão, onde a Lei nº 5.858,
de 22 de de zem bro de 1993, de nos sa ini ci a ti va, quan -

do fo mos de pu ta do es ta du al, in clu iu no cur rí cu lo es -
co lar a dis ci pli na: “Edu ca ção do Trân si to”.

Por todo o ex pos to, es pe ra mos que a ini ci a ti va
ve nha a me re cer aco lhi men to.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 1995. – De -
pu ta do Ro ber to Ro cha.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DA CÂMARA Nº 86, DE 2001
(Nº 4.697/94, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a apli ca ção de pe na li -
da de por in fra ção da le gis la ção que rege
as Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta -
ção (ZPE).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Das Infra ções e das Pe na li da des

Art. lº As in fra ções das nor mas le ga is e re gu la -
men ta res que re gem as Zo nas de Pro ces sa men to de
Expor ta ção (ZPE) su je i tam as em pre sas ali ins ta la -
das às se guin tes pe na li da des:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – per di men to de bens;
IV – pro i bi ção de usu fru ir de re gi mes es pe ci a is;
V – cas sa ção de au to ri za ção para in ter na ção de 

re sí du os;
VI – in ter di ção do es ta be le ci men to in dus tri al;
VII – cas sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar

em ZPE.
Art. 2º As pe na li da des de que tra ta o art. 1º se -

rão apli ca das, al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, con -
for me as cir cuns tân ci as da in fra ção.

§ 1º São cir cuns tân ci as que agra vam a pe na li -
da de:

I – a re in ci dên cia;
II – o dolo e a fra u de;
III – o dano ao Erá rio;
IV – a prá ti ca de in fra ção con ti nu a da an tes da

im po si ção de pe na li da de;
V – ha ver a in fra to ra, de qual quer for ma, di fi cul -

ta do a ação fis ca li za do ra dos agen tes pú bli cos.
§ 2º São cir cuns tân ci as que ate nu am a pe na li -

da de:
I – a de nún cia es pon tâ nea, acom pa nha da de re -

pa ra ção do dano, quan do ain da não ini ci a do qual quer 
pro ce di men to com o ob je ti vo de apu rar a in fra ção;



II – a de nún cia es pon tâ nea, nas mes mas con di -
ções, mas sem a re pa ra ção do dano;

III – a re pa ra ção do dano no cur so do pro ces so.
Art. 3º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal das Zo -

nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (CZPE), ob -
ser va do o que dis põe o art. 2º, apli car as pe na li da des
cor res pon den tes às in fra ções a se guir ca pi tu la das:

I – des cum prir o com pro mis so de man ter no
País, jun to a ban co au to ri za do a ope rar em câm bio,
con tas em mo e da na ci o nal e es tran ge i ra;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
II – des cum prir o com pro mis so de con tra tar em -

pre sa de au di to ria ex ter na ou de i xar de apre sen tar
pe ri o di ca men te os re la tó ri os de acom pa nha men to
das suas ati vi da des, exi gi dos pelo CZPE;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
III – de i xar de re a li zar, no País, os gas tos es ti pu -

la dos pelo CZPE, na fase de ins ta la ção, com a aqui si -
ção de má qui nas, equi pa men tos, in su mos, ser vi ços e 
mão-de-obra na ci o na is , con si de ra dos os res pec ti vos 
en car gos so ci a is;

Pena:
a) mul ta;
IV – de i xar de re a li zar, no País, os gas tos es ti pu -

la dos pelo CZPE na fase de ope ra ção, com a aqui si -
ção de má qui nas, equi pa men tos, in su mos, ser vi ços e 
mão-de-obra na ci o na is, con si de ra dos os res pec ti vos
en car gos so ci a is;

Pena:
a) mul ta;
b) cas sa ção da au to ri za ção.
V – pro du zir, im por tar ou ex por tar bens não re la -

ci o na dos em pro je to apro va do pelo CZPE;
Pena:
a) mul ta;

b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VI – des cum prir con di ções es pe ci fi ca men te es -

ti pu la das pelo CZPE para o pro je to;
Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;

c) in ter di ção do es ta be le ci men to;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VII – pro du zir, im por tar ou ex por tar ar mas, ex -

plo si vos, mu ni ções, ar te fa tos e ou tros ma te ri a is as se -
me lha dos, sem ex pres sa au to ri za ção do ór gão com -
pe ten te;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c)per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VIII – pro du zir, im por tar, ou ex por tar mu ni ções,

ar te fa tos e ou tros ma te ri a is não con si de ra dos de em -
pre go mi li tar, sem pré via au to ri za ção do CZPE;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção;
IX – pro du zir, im por tar ou ex por tar ma te ri al ra di -

o a ti vo, sem pré via au to ri za ção da Co mis são Na ci o nal 
de Ener gia Nu cle ar – CNEN;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;

d) cas sa ção da au to ri za ção.
X – pro du zir, im por tar ou ex por tar pe tró leo e

seus de ri va dos, lu bri fi can tes e com bus tí ve is, su je i tos
ao con tro le do Con se lho Na ci o nal do Pe tró leo – CNP;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.

XI – ace i tar apor tes em mo e da es tran ge i ra
des ti na dos à in te gra li za ção do ca pi tal que não se -
jam fe i tos por in ter mé dio de or dens de pa ga men to
emi ti das no ex te ri or e atra vés de ban co au to ri za do a 
ope rar em câm bio;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.

XII – ace i tar que pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
re si den tes ou do mi ci li a das no País, re a li zem in ves ti -
men tos na em pre sa, que não se jam na for ma es ta -
be le ci da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, para in ves ti -
men to no ex te ri or;



Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XIII — ace i tar in te gra li za ção de ca pi tal com re -

cur sos em mo e da na ci o nal sal vo se com pro va da men -
te pro ve ni en tes de ope ra ções de ven das de mo e da
es tran ge i ra, re a li za das em es ta be le ci men tos au to ri -
za dos a ope rar em câm bio no País, pe los só ci os ou
aci o nis tas da em pre sa;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XIV – des cum prir as con di ções es ta be le ci das

pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a aber tu ra e mo vi -
men ta ção das con tas em mo e das na ci o nal e es tran -
ge i ra;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XV – cons ti tu ir fi li al ou fir ma em nome in di vi du al

ou, ain da, pos su ir ações ou co tas de ou tra em pre sa
lo ca li za da fora de ZPE;

Pena:
a) mul ta
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
XVI – am pli ar o pro je to ini ci al men te apro va do

sem pré via au to ri za ção do CZPE;
Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XVII – im por tar bens e ma te ri a is em quan ti da de

su pe ri or à pre vis ta no ato de apro va ção do pro je to,
con si de ra do o li mi te de to le rân cia, sem au to ri za ção
pré via do CZPE;

Pena:
a) mul ta;
b) per di men to dos bens;
c) cas sa ção da au to ri za ção.
XVIII – fa bri car no vos pro du tos ou in ter rom per,

por pe río do su pe ri or a um ano, a fa bri ca ção de pro du -
tos apro va dos no pro je to, sem pré via au to ri za ção do
CZPE;

Pena:
a) mul ta
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;

c) cas sa ção da au to ri za ção.
XIX – im por tar ou ex por tar, sem pré via li cen ça

ou au to ri za ção dos ór gãos de con tro le em ma té ria sa -

ni tá ria, de in te res se da se gu ran ça na ci o nal ou de pro -
te ção do meio am bi en te, bens e pro du tos su je i tos ao
con tro le dos res pec ti vos ór gãos;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) cas sa ção da au to ri za ção.
XX – im por tar equi pa men tos, má qui nas, apa re -

lhos, ins tru men tos, ma té ri as-pri mas, com po nen tes,
pe ças, aces só ri os e ou tros bens, no vos ou usa dos,
que não se jam com pro va da men te ne ces sá ri os à ins -
ta la ção in dus tri al ou que não in te grem o pro ces so
pro du ti vo da em pre sa;

Pena:
a) mul ta
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXI – ex por tar pro du tos des ti na dos a pa í ses

com os qua is o Bra sil man te nha con vê ni os de pa ga -
men to sem o res pec ti vo re gis tro de ex por ta ção no
Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Ex te ri or –
SISCOMEX;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
XXII – ex por tar, sem li cen ça dos ór gãos fe de ra is 

com pe ten tes, pro du tos su je i tos a re gi me de co tas
apli cá ve is às ex por ta ções vi gen tes na data de apro -
va ção do pro je to, ou que ve nha a ser ins ti tu i do pos te -
ri or men te;

Pena:
a) ad ver tên cia
b) mul ta.
XXIII – ex por tar pro du tos su je i tos ao Impos to

so bre Expor ta ção sem ob ser vân cia do mes mo tra ta -
men to ad mi nis tra ti vo e fis cal apli cá vel às em pre sas
si tu a das fora de ZPE;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta.
XXIV – efe tu ar com pras no mer ca do in ter no,

sub me ti das ou não aos pro ce di men tos de ex por ta -
ção, de sa com pa nha das da emis são da do cu men ta -
ção fis cal per ti nen te;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXV – no caso de com pras no mer ca do in ter no

re a li za das com pro ce di men tos que as equi pa rem às
ex por ta ções do País para o ex te ri or, de i xar de efe tu ar
o pa ga men to em mo e da es tran ge i ra;



Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVI – no caso de com pras no mer ca do in ter no

não equi pa ra das às ex por ta ções do País para o ex te -
ri or, de i xar de efe tu ar o pa ga men to em mo e da na ci o -
nal ob ti da pela con ver são em ban co au to ri za do a
ope rar em câm bio no País, de re cur sos em mo e da es -
tran ge i ra per ten cen tes a em pre sa lo ca li za da em
ZPE;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVII – usu fru ir de in cen ti vos ou be ne fí ci os que

não se jam os ex pres sa men te pre vis tos na le gis la ção
de re gên cia das ZPE;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVIII – to mar re cur sos fi nan ce i ros ou ob ter ga -

ran tia de qual quer es pé cie de re si den tes ou do mi ci li a -
dos no País, sal vo quan to aos in ves ti men tos des tes
em em pre sa lo ca li za da em ZPE;

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXIX – pres tar ser vi ços, fora de ZPE, a re si den -

te ou do mi ci li a do no País;
Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXX – efe tu ar pa ga men tos a re si den te ou do mi ci -

li a do no País, de cor ren tes de qua is quer pres ta ções de
ser vi ços, que não se jam efe tu a dos em mo e da na ci o nal
ob ti da pela con ver são, jun to a ban co au to ri za do a ope -
rar em cam bio, no País, de re cur sos em mo e da es tran -
ge i ra per ten cen tes a em pre sa lo ca li za da em ZPE;

Pena:
a) mul ta;

b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXXI – in ter nar re sí du os, su ca tas, apa ras, frag -

men tos e se me lhan tes re sul tan tes de pro ces sos in -
dus tri a is em quan ti da de su pe ri or à fi xa da pelo CZPE;

Pena:

a) mul ta;
b) cas sa ção da au to ri za ção para in ter na ção de

re sí du os.

XXXII – par ti ci par, di re ta ou in di re ta men te, da
in tro du ção fra u du len ta de bens no mer ca do in ter no
me di an te a uti li za ção dos re gi mes de que tra ta o § 3º
do art. 19 do De cre to-Lei nº 2.452, de 29 de ju lho de
1988;

Pena:
a) mul ta;
b) pro i bi ção de usu fru ir de re gi mes es pe ci a is.
§ 1º A pe na li da de de ad ver tên cia será apli ca da

à in fra to ra pri má ria e des de que pos sa ser pron ta e
sa tis fa to ri a men te sa na da a ir re gu la ri da de, sem dano
para o erá rio.

§ 2º A in ter di ção de es ta be le ci men to in dus tri al
dar-se-á por pra zo su fi ci en te a que se jam sa na das as
ir re gu la ri da des de tec ta das.

§ 3º A mul ta apli cá vel de ve rá ser equi va len te a
no mí ni mo 2.000 UFIR e no má xi mo 400.000 UFIR,
ou qual quer ou tro in de xa dor que ve nha a subs ti tuí-la,
res sal va das as hi pó te ses pre vis tas nos §§ 4º e 5º
aba i xo.

§ 4º As mul tas de que tra tam os in ci sos III e IV
não po de rão, em ne nhu ma hi pó te se, ser in fe ri o res ao
va lor do gas to mí ni mo que a em pre sa de i xou de re a li -
zar.

§ 5º As mul tas de que tra tam os in ci sos XI, XII e
XIII não po de rão, em ne nhu ma hi pó te se, ser in fe ri o -
res aos va lo res in ves ti dos, apor ta dos ou in te gra li za -
dos de for ma in de vi da.

§ 6º Com pe te à Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal a ins cri ção em Dí vi da Ati va das mul tas apli -
ca das na for ma des te ar ti go, bem como a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra ju di ci al para a cor res pon den te co -
bran ça.

§ 7º O pe río do fi xa do no in ci so XVIII po de rá, por
mo ti vo re le van te, ser al te ra do a cri té rio do CZPE.

Art. 4º A pena de per di men to de que tra tam os
in ci sos V, VII, VIII, IX, e X do art. 3º será apli ca da pelo
ór gão fa zen dá rio com pe ten te, na for ma por ele es ta -
be le ci da.

Art. 5º As pe na li da des de que tra ta esta lei são
apli cá ve is sem pre ju í zo das san ções pe na is e ci vis a
que es te jam su je i tas as pes so as que de qual quer
modo te nham con cor ri do para a in fra ção.

§ 1º As pe na li da des fis ca is, cam bi a is e ad mi nis -
tra ti vas, quan do já fo rem pre vis tas pela le gis la ção
pró pria se rão apli ca das pe los ór gãos com pe ten tes
para o con tro le e fis ca li za ção dos res pec ti vos atos;
quan do fo rem es pe cí fi cas des ta lei, a au to ri da de
com pe ten te, men ci o na da no art. 12, apli cá las-á às
em pre sas ou pes so as na tu ra is que te nham in cor ri do
na in fra ção.



§ 2º A au to ri da de ad mi nis tra ti va que to mar co -
nhe ci men to das in fra ções des ta lei co mu ni ca rá ao
Se cre tá rio Exe cu ti vo do CZPE o fato, en vi an do-lhe os
do cu men tos ne ces sá ri os à aber tu ra do pro ces so.

CAPÍTULO II
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo

Art. 6º O pro ces so ad mi nis tra ti vo para apu ra ção
e jul ga men to das in fra ções a que se re fe re esta lei
será ins ta u ra do pelo Se cre tá rio Exe cu ti vo do CZPE,
que de ter mi na rá a au tu a ção dos do cu men tos re fe ren -
tes à in fra ção e das in for ma ções ca das tra is da em -
pre sa, e a sua no ti fi ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do por ins pe ção de ini ci a -
ti va do CZPE, ou de sua Se cre ta ria Exe cu ti va, ou por
qual quer ou tro meio, vier ao co nhe ci men to do Se cre tá -
rio Exe cu ti vo do CZPE in fra ção de na tu re za fis cal,
cam bi al ou ad mi nis tra ti va, este co mu ni ca rá à au to ri da -
de com pe ten te o fato, en ca mi nhan do-lhe os do cu men -
tos ne ces sá ri os à aber tu ra do res pec ti vo pro ces so.

Art. 7º A no ti fi ca ção, nu me ra da, será fe i ta por via 
pos tal, com avi so de re ce bi men to, e con te rá:

I – o nú me ro do pro ces so ins ta u ra do;
II – a qua li fi ca ção e o en de re ço do in fra tor;
III – a des cri ção do fato ou dos fa tos e o seu en -

qua dra men to nas dis po si ções des ta lei;
IV – a in ti ma ção para apre sen ta ção de de fe sa

es cri ta na Se cre ta ria Exe cu ti va do CZPE, no pra zo de 
trin ta dias, con ta dos do re ce bi men to da no ti fi ca ção,
sob pena de re ve lia;

V – a data;
VI – a as si na tu ra do Se cre tá rio Exe cu ti vo do

CZPE ou de ser vi dor por ele cre den ci a do.
§ 1º O pra zo a que se re fe re o in ci so IV será ve ri -

fi ca do pelo avi so de re cep ção pos tal.
§ 2º Caso não seja lo ca li za do o in fra tor pela re -

par ti ção pos tal, a no ti fi ca ção será fe i ta por edi tal, pu -
bli ca do uma úni ca vez, na im pren sa ofi ci al, com o pra -
zo de trin ta dias para apre sen ta ção de de fe sa, con ta -
dos da data da pu bli ca ção.

§ 3º O pra zo re fe ri do no in ci so IV des te ar ti go
po de rá ser pror ro ga do por dez dias por mo ti vo de for -
ça ma i or de vi da men te com pro va do.

§ 4º O pra zo que ter mi nar em dia em que não
haja ex pe di en te nor mal con si de rar-se-á pror ro ga do
até o pri me i ro dia útil.

Art. 8º A de fe sa es cri ta, apre sen ta da na Se cre -
ta ria Exe cu ti va do CZPE, será di ri gi da ao Mi nis tro do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, e de -
ve rá con ter:

I – a qua li fi ca ção da in fra to ra e de seu re pre sen -
tan te le gal, quan do for o caso;

II – o nú me ro da no ti fi ca ção e o do pro ces so;
III – os mo ti vos de fato e de di re i to em que se

fun da men tar a de fe sa;
IV – o re que ri men to de di li gên ci as ou pro vas

que se pre ten da pro du zir, com a ex po si ção dos mo ti -
vos que as jus ti fi quem, de ven do o re que ren te, des de
logo, in di car o nome, a qua li fi ca ção e o en de re ço de
tes te mu nhas e pe ri tos;

V – o lo cal e a data;
VI – o nome e a as si na tu ra do re pre sen tan te le -

gal do no ti fi ca do ou do seu pro cu ra dor for mal men te
cons ti tu í do, quan do for o caso.

§ 1º A de fe sa será ins tru í da com os do cu men tos 
vin cu la dos à sua fun da men ta ção e, quan do for o
caso, com o ins tru men to do man da do.

§ 2º So men te será co nhe ci da a de fe sa pro to co -
la da ou re ce bi da, pela Se cre ta ria Exe cu ti va do CZPE, 
no pra zo fi xa do no in ci so IV do art. 7º.

Art. 9º Fin do o pra zo para a apre sen ta ção de de -
fe sa, e à vis ta de in for ma ção da Se cre ta ria Exe cu ti va,
o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or de ci di rá, no pra zo de cin co dias, so bre a re a li -
za ção das di li gên ci as ou pro vas re que ri das pela de fe -
sa ou pro pos tas pelo Se cre tá rio Exe cu ti vo.

§ 1º De fe ri do o pe di do, o Se cre tá rio Exe cu ti vo
dará ciên cia ao in te res sa do do ho rá rio e lo cal que fi -
xar para cum pri men to de di li gên ci as e apre sen ta ção
de pro vas no pra zo de trin ta dias, con ta dos da data da 
ciên cia e pror ro gá vel, por até dez dias, em ra zão de
for ça ma i or.

§ 2º Os de po i men tos se rão pres ta dos em au -
diên cia pre si di da pelo Se cre tá rio Exe cu ti vo do CZPE,
ou por ser vi dor por ele de sig na do, na Se cre ta ria Exe -
cu ti va ou na sede da Admi nis tra do ra da ZPE, me di an -
te pré via ciên cia do no ti fi ca do.

§ 3º As pe ri ci as se rão re a li za das a ex pen sas do
no ti fi ca do e po de rão ser fe i tas pela em pre sa de au di -
to ria ex ter na con tra ta da de acor do com o art. 6º, § 2º,
alí nea b, do De cre to-Lei nº 2.452, de 29 de ju lho de
1988, po den do o Se cre tá rio Exe cu ti vo do CZPE de -
sig nar pe ri to da Se cre ta ria e con vi dar pe ri to de qual -
quer ou tro ór gão pú bli co para com por a equi pe de pe -
rí cia.

Art. 10. Encer ra da a ins tru ção pro ba tó ria, o Se -
cre tá rio Exe cu ti vo do CZPE emi ti rá, no pra zo de trin ta
dias, pa re cer con clu si vo so bre a ma té ria, pro pon do, à
vis ta dos ele men tos cons tan tes dos au tos e dos an te -
ce den tes ca das tra is, o en qua dra men to da in fra ção e



a apli ca ção da pe na li da de, ou, sen do o caso, o ar qui -
va men to do pro ces so.

Pa rá gra fo úni co. Com o pa re cer do Se cre tá rio
Exe cu ti vo do CZPE, se rão os au tos con clu sos ao Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, que de ci di rá so bre a apli ca ção das pe na li da -
des.

Art. 11. Das de ci sões do Mi nis tro do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or cabe re cur so ao
CZPE no pra zo de quin ze dias con ta dos de sua pu bli -
ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi do o re cur so, o Se cre tá -
rio Exe cu ti vo do CZPE so bre ele dará seu pa re cer e o
en ca mi nha rá ao Pre si den te do Con se lho, para de sig -
na ção do re la tor e in clu são do pro ces so em pa u ta de
jul ga men to, con for me dis pu ser o Re gi men to Inter no.

Art. 12. As de ci sões fi na is do CZPE en cer ram a
ins tân cia ad mi nis tra ti va, ca ben do ao Pre si den te do
Con se lho ba i xar os atos e de ter mi nar as pro vi dên ci as 
ne ces sá ri as à sua exe cu ção.

Art. 13. No caso da apli ca ção de fi ni ti va de pena
pe cu niá ria, o in fra tor terá o pra zo de trin ta dias para
cum pri-la, sob pena de re mes sa dos au tos ao ór gão
com pe ten te para a ins cri ção na dí vi da ati va e con se -
qüen te exe cu ção, com os acrés ci mos le ga is, na for -
ma da le gis la ção per ti nen te.

Art. 14. Res sal va da a no ti fi ca ção ini ci al, por via
pos tal, as de ma is in ti ma ções dos atos pra ti ca dos no
pro ces so se rão fe i tas me di an te pu bli ca ção no Diá rio
Ofi ci al da União.

Art. 15. O CZPE, fren te à exis tên cia de for tes in -
dí ci os ou pro va de prá ti ca de ato ile gal, pode to mar
me di das ad mi nis tra ti vas ca u te la res ou pre ven ti vas
que im pe çam o agra va men to de si tu a ção ou a con ti -
nu a ção da prá ti ca de atos em apu ra ção, in clu si ve
quan to à atu a ção das ad mi nis tra do ras das ZPE.

Art. 16. Apli cam-se sub si di a ri a men te ao pro ces -
so ad mi nis tra ti vo es ta be le ci do nes ta lei as nor mas do
De cre to nº 70.235, de 6 de mar ço de 1972, que dis -
põe so bre o pro ces so ad mi nis tra ti vo fis cal, ex ce to as
nor mas dos arts. 46 a 58.

Art. 17. O CZPE ex pe di rá as re so lu ções ne ces -
sá ri as para a exe cu ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.697,  DE 1994

Dis põe so bre apli ca ção de pe na li da de 
por in fra ção à le gis la ção que rege as Zo nas 
de Pro ces sa men to de Expor ta ção (ZPE).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Das Infra ções das Pe na li da des

Art. 1º As in fra ções às nor mas le ga is e re gu la -
men ta res que re gem as Zo nas de Pro ces sa men to de
Expor ta ção (ZPE) su je i tam as em pre sas ali ins ta la -
das às se guin tes  pe na li da des:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – per di men to de bens;
IV – pro i bi ção de usu fru ir de re gi mes es pa ci a is;
V – cas sa ção de au to ri za ção para in ter na ção de 

re sí du os;
VI – in ter di ção do es ta be le ci men to in dus tri al;
VII – cas sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar

em ZPE.
Art. 2º As pe na li da des de que tra ta o art. 1º se -

rão apli ca das, al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, con -
for me as Cir cuns tân ci as da in fra ção.

§ 1º São cir cuns tân ci as que agra vam a pe na li -
da de:

I – a re in ci dên cia;
II – o dolo e a fra u de;
III – o dano ao ará rio:
IV – a prá ti ca de in fra ção con ti nu a da an tes da

im po si ção de pe na li da de;
V – ha ver a in fra to ra, de qual quer for ma, di fi cul -

ta do a ação fis ca li za do ra dos agen tes pú bli cos.
§ 2º São cir cuns tân ci as que ate nu am a pe na li -

da de:
I – a de nún cia es pon tâ nea, acom pa nha da de re -

pa ra ção do dano, quan do ain da não ini ci a do qual quer 
pro ce di men to com o ob je ti vo de apu rar a in fra ção;

II – a de nún cia es pon tâ nea, nas mes mas con di -
ções, mas sem a re pa ra ção do dano;

III – a re pa ra ção do dano no cur so do pro ces so.
Art. 3º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal das Zo -

nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (CZPE), ob -
ser va do o que dis põe o art. 2º apli car as pe na li da des
cor res pon den tes às in fra ções a se guir ca pi tu la das:

I – des cum prir o com pro mis so de man ter ao
País, jun to a ban co au to ri za do a ope rar em câm bio,
con tas em mo e da na ci o nal e es tran ge i ra;

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to;
II – des cum prir o com pro mis so de con tra tar em -

pre sa de au di to ria ex ter na ou de i xar de apre sen tar
pe ri o di ca men te os re la tó ri os de acom pa nha men to
das suas ati vi da des, exi gi dos pelo CZPE;



Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
III – de i xar de re a li zar, no País, os gas tos es ti pu -

la dos pelo CZPE, na fase de ins ta la ção, com a aqui si -
ção de má qui nas, equi pa men tos, in su mos, ser vi ços e 
mão-de-obra na ci o na is, con si de ra dos os res pec ti vos
en car gos so ci a is;

Pena:
a) mul ta;
IV – de i xar de re a li zar, no País, os gas tos es ti pu -

la dos pelo CZPE na fase de ope ra ção, com a aqui si -
ção de má qui nas, equi pa men tos, in su mos, ser vi ços e 
mão-de-obra na ci o na is, con si de ra dos os res pec ti vos
en car gos so ci a is;

Pena:
a) mul ta;
b) cas sa ção da au to ri za ção.
V – pro du zir, im por tar ou ex por tar bens não re la -

ci o na dos em pro je to apro va do pelo CZPE.
Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VI – des cum prir con di ções es pe ci fi ca men te es -

ti pu la das pelo CZPE pra o pro je to:
Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VII – pro du zir, im por tar ou ex por tar ar mas, ex -

plo si vas, mu ni ções e ou tros ma te ri a is de em pre go mi -
li tar, sem pre via e ex pres sa au to ri za ção do ór gão
com pe ten te.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
VIII – pro du zir, im por tar ou ex por tar mu ni ções,

ar te fa tos e ou tros ma te ri a is não con si de ra dos de em -
pre go mi li tar, sem pré via au to ri za ção do CZPE;.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.

IX – pro du zir, im por tar ou ex por tar ma te ri al ra di -
o a ti vo, sem pré via au to ri za ção da Co mis são Na ci o nal 
de Ener gia Nu cle ar – CNEN.

Pena:

a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção;
X – pro du zir, im por tar ou ex por tar pe tró leo e

seus de ri va dos, lu bri fi can tes e com bus tí ve is, su je i tos
ao con tro le do Con se lho Na ci o nal do Pe tró leo – CNP.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) per di men to dos bens;
d) cas sa ção da au to ri za ção.
XI – ace i tar apor tes em mo e da es tran ge i ra des -

ti na dos à in te gra li za ção do ca pi tal que não se jam fe i -
tos por in ter mé di os de or dens de pa ga men to emi ti das 
no ex te ri or e atra vés de ban co au to ri za do a ope rar em 
câm bio.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XII – ace i tar que pes so as fí si cas ou ju rí di cas, re -

si den tes ou do mi ci li a das no País, re a li zem in ves ti -
men tos na em pre sa, que não se jam na for ma es ta be -
le ci da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, para in ves ti men to 
no ex te ri or.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XIII – ace i tar in te gra li za ção de ca pi tal com re -

cur sos em mo e da na ci o nal sal vo se com pro va da men -
te pro ve ni en tes de ope ra ções de ven das de mo e da
es tran ge i ra, re a li za das em es ta be le ci men tos au to ri -
za dos a ope rar em câm bio no País, pe los só ci os ou
aci o nis tas da em pre sa.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XIV – des cum prir as con di ções es ta be le ci das

pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a aber tu ra e mo vi -
men ta ção das con tas em mo e das na ci o nal e es tran -
ge i ra.

Pena:

a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.



XV – cons ti tu ir fi li al ou fir ma em nome in di vi du al, 
ou ain da pos su ir ações ou co tas de ou tras em pre sas
lo ca li za da fora do ZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XVI – am pli ar o pro je to ini ci al men te apro va do

sem pré via au to ri za ção do CZPE.
Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XVII – im por tar bens e ma te ri a is em quan ti da de

su pe ri or à pre vis ta no ato de apro va ção do pro je to,
con si de ra do o li mi te de to le rân cia, sem au to ri za ção
pré via do CZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) per di men to dos bens;

c) cas sa ção da au to ri za ção.
XVIII – fa bri car no vos pro du tos ao ces sar a fa bri -

ca ção de pro du tos apro va da, ao pro je to, sem au to ri -
za ção pré via do CZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to;
e) cas sa ção da au to ri za ção.
XIX – im por tar ou ex por tar sem pré via li cen ça

ou au to ri za ção dos ór gãos de con tro le em ma té ria sa -
ni tá ria, de in te res se da se gu ran ça na ci o nal ou de pro -
te ção do meio-am bi en te bens e pro du tos su je i tos ao
con tro le dos res pec ti vos ór gãos.

Pena:
a) mul ta;
b)in ter di ção do es ta be le ci men to;
c) cas sa ção da au to ri za ção;
XX – im por tar equi pa men tos, má qui nas, apa re -

lhos, ins tru men tos, ma té ri as-pri mas, com po nen tes,
pe ças, aces só ri os e ou tros bens, no vos ou usa dos,
que não se jam com pro va da men te ne ces sá ri os à ins -
ta la ção in dus tri al ou que não in te grem o pro ces so
pro du ti vo da em pre sa.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXI – ex por tar pro du tos des ti na dos a pa í ses

com os qua is o Bra sil man te nha con vê ni os de pa ga -
men to sem o res pec ti vo re gis tro de ex por ta ção no
Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or –
SISCOMEX.

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta.
XXII – ex por tar pro du tos su je i tos a re gi me de

co tas apli cá ve is às ex por ta ções vi gen tes na data de
apro va ção do pro je to, ou que ve nha a ser ins ti tu í do
pos te ri or men te.

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta.
XXIII – ex por tar pro du tos su je i tos ao Impos to

so bre Expor ta ção sem ob ser vân cia do mes mo tra ta -
men to ad mi nis tra ti vo e fis cal apli cá vel às em pre sas
si tu a das fora de ZPE.

Pena:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta.
XXIV – efe tu ar com pras no mer ca do in ter no,

sub me ti das ou não aos pro ce di men tos de ex por ta -
ção, de sa com pa nha das da emis são da do cu men ta -
ção fis cal per ti nen te.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXV – no caso de com pras no mer ca do in ter no

re a li za das com pro ce di men tos que as equi pa rem às
ex por ta ções do País para o ex te ri or, de i xar de efe tu ar
o pa ga men to em mo e da es tran ge i ra.

a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVI – no caso de com pras no mer ca do in ter no

não equi pa ra das às ex por ta ções do País para o ex te -
ri or, de i xar de efe tu ar o pa ga men to em mo e da na ci o -
nal ob ti da pela con ver são em ban co au to ri za do a
ope rar em câm bio no País, de re cur sos em mo e da es -
tran ge i ra per ten cen tes à em pre sa lo ca li za da em
ZPE.

a) ad ver tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVII – usu fru ir de in cen ti vos ou be ne fí ci os, que 

não se jam os ex pres sa men te pre vis tos, na le gis la ção
de re gên cia das ZPE.

Pena:
a) mul ta;

b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXVIII – to mar re cur sos fi nan ce i ras ao ob ter ga -

ran tia de qual quer es pé cie de re si den tes ou do mi ci li a -



do no País, sal vo quan to aos in ves ti men tos des tes na
em pre sa lo ca li za da em ZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXIX – pres tar ser vi ços, fora de ZPE, a re si den -

te ou do mi ci li a do no País.
Pena:
a) ad ve tên cia;
b) mul ta;
c) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXX – efe tu ar pa ga men tos a re si den te ou do mi -

ci li a do no País – de cor ren tes de qua is quer pres ta -
ções de ser vi ços – que não se jam efe tu a dos em mo e -
da na ci o nal Obti da pela con ver são, jun to a ban co au -
to ri za do a ope rar em câm bio, no País, de re cur sos em 
mo e da es tran ge i ra per ten cen tes a em pre sa lo ca li za -
da em ZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) in ter di ção do es ta be le ci men to.
XXXI – in ter nar re sí du os, su ca tas, apa ras, frag -

men tos e se me lhan tes re sul tan tes de pro ces sos in -
dus tri a is em quan ti da de su pe ri or à fi xa da pelo CZPE.

Pena:
a) mul ta;
b) cas sa ção da au to ri za ção para in ter na ção de

re sí du os.
XXXII – par ti ci par, di re ta ou in di re ta men te, da

in tro du ção fra u du len ta de bens ao mer ca do in ter no
me di an te a uti li za ção dos re gi mes do que tra ta o § 3º
do art. 19 do De cre to-lei nº 2.452, de 29 do ju lho de
1988.

Pena:
a) mul ta;
b) pro i bi ção de usu fru ir de re gi mes es pe ci a is.
§ 1º A pe na li da de de ad ver tên cia será apli ca da

à in fra to ra pri má ria e des de que pos sa ser pron ta e
sa tis fa to ri a men te sa na da a ir re gu la ri da de, sem dano
para o erá rio.

§ 2º A in ter di ção de es ta be le ci men to in dus tri al
dar-se-á por pra zo su fi ci en te a que se jam sa na das as
ir re gu la ri da des de tec ta das.

§ 3º A mul ta apli cá vel de ve rá ser equi va len te a no
mí ni mo 2.000 UFIR e no má xi mo 400.000 UFIR; ou
qual quer ou tro in de xa dor que ve nha a subs ti tuí-la, res -
sal va das as hi pó te se pre vis tas nos § 4º e § 5º aba i xo.

§ 4º As mul tas de que tra tam os itens III e IV não
po de rão em ne nhu ma hi pó te se, ser in fe ri o res ao va lor 
do gas to mí ni mo que a em pre sa de i xou de re a li zar.

§ 5º As mul tas de que tra tam os itens XI, XII e
XIII não po de rão: em ne nhu ma hi pó te se,ser in fe ri o res 
aos va lo res in ves ti dos, apor ta dos ou in te gra li za dos
de for ma in de vi da.

§ 6º Com pe te à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal a ins cri ção em Dí vi da Ati va das mul tas apli -
ca das na for ma des te ar ti go, bem como a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra ju di ci al para a cor res pon den te co -
bran ça.

Art 4º A pena de per di men to de que tra tam os in -
ci sos V, VII VIII, IX e X do art. 3º será apli ca da pelo ór -
gão fa zen dá rio com pe ten te, na for ma por ele es ta be -
le ci da, me di an te pro pos ta do CZPE.

Art 5º As pe na li da des de que tra ta essa lei são
apli cá ve is sem pre ju í zo das san ções pe na is, ci vis, fis -
ca is, cam bi a is e ad mi nis tra ti vas a que es te jam su je i -
tas as in fra to ras e qua is quer ou tras pes so as na tu ra is
ou ju rí di cas que, de qual quer modo, te nham con cor ri -
do para a in fra ção.

CAPITULO II
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo

Art. 6º O pro ces so ad mi nis tra ti vo para apu ra ção
e  jul ga men to das in fra ções a que se re fe re esta lei
será ins ta u ra do pelo Se cre tá rio-Exe cu ti vo do CZPE,
que de ter mi na rá a au tu a ção dos do cu men tos re fe ren -
tes à in fra ção e das in for ma ções ca das tra is da em -
pre sa, e a sua no ti fi ca ção.

Art. 7º A no ti fi ca ção, nu me ra da será fe i ta por via
pos tal, com avi so de re ce bi men to, e con te rá:

I – o nú me ro do pro ces so ins ta u ra do;
II – a qua li fi ca ção e o en de re ço do in fra tor;
III – a des cri ção do fato ou dos fa tos e o seu en -

qua dra men to nas dis po si ções des ta lei;
IV – a in ti ma ção para apre sen ta ção de de fe sa

es cri ta na Se cre ta ria Exe cu ti va do CZPE, no pra zo de 
trin ta dias, con ta dos do re ce bi men to da no ti fi ca ção,
sob pena de re ve lia;

V – a data;
VI – a as si na tu ra do Se cre tá rio-Exe cu ti vo do

CZPE ou de ser vi dor por ele cre den ci a do.
§ 1º O pra zo a que se re fe re o item IV será ve ri fi -

ca do pelo avi so de re cep ção pos tal.
§ 2º Caso não seja lo ca li za do o in fra tor pela re -

par ti ção pos tal, a no ti fi ca ção será fe i ta por edi tal, pu -
bli ca do uma úni ca vez, na im pren sa ofi ci al, com o pra -
zo de trin ta dias para apre sen ta ção de de fe sa, con ta -
dos da data da pu bli ca ção.

§ 3º O pra zo re fe ri do no in ci so IV des te ar ti go
po de rá ser pror ro ga do por dez dias por mo ti vo de for -
ça ma i or de vi da men te com pro va do.



§ 4º O pra zo que ter mi nar em dia em que não
haja ex pe di en te nor mal con si de rar-se-á pror ro ga do
até o pri me i ro dia útil.

Art. 8º A de fe sa es cri ta, apre sen ta da na Se cre -
ta ria Exe cu ti va do CZPE, será di ri gi da ao Pre si den te
do Con se lho, e de ve rá con ter: 

I– a qua li fi ca ção da in fra to ra e de seu re pre sen -
tan te le gal, quan do for o caso;

II – o nú me ro da no ti fi ca ção e o do pro ces so;
III – os mo ti vos de fato e de di re i to em que se

fun da men tar a de fe sa;
IV – o re que ri men to de di li gên ci as ou pro vas

que se pre ten da pro du zir, com a ex po si ção dos mo ti -
vos que as jus ti fi quem, de ven do o re que ren te, des de
logo, in di car o nome, a qua li fi ca ção e o en de re ço de
tes te mu nhas e pe ri tos;

V – o lo cal e a data,
VI – o nome e a as si na tu ra do re pre sen tan te le -

gal do no ti fi ca do ou do seu pro cu ra dor for mal men te
cons ti tu í do, quan do for o caso.

§ 1º A de fe sa será ins tru í da com os do cu men tos 
vin cu la dos à sua fun da men ta ção e, quan do for o
caso, com o ins tru men to do man da do.

§ 2º So men te será co nhe ci da e jun ta da ao pro -
ces so a de fe sa pro to co la da ou re ce bi da, pela Se cre -
ta ria Exe cu ti va do CZPE, no pra zo fi xa do no item IV
do art. 7º.

Art. 9º Fin do o pra zo para a apre sen ta ção de de -
fe sa, e à vis ta de in for ma ção da Se cre ta ria Exe cu ti va,
o Pre si den te do CZPE de ci di rá, no pra zo de cin co
dias, so bre a re a li za ção das di li gên ci as ou pro vas re -
que ri das pela de fe sa ou pro pos tas pelo Se cre tá -
rio-Exe cu ti vo.

§ 1º De fe ri do o pe di do, o Se cre tá rio-Exe cu ti vo
dará ciên cia ao in te res sa do do ho rá rio e lo cal que fi -
xar para cum pri men to de di li gên ci as e apre sen ta ção
de pro vas no pra zo de trin ta dias, con ta dos da data da 
ciên cia e pror ro gá vel, por até dez dias, em ra zão de
for ça ma i or.

§ 2º Os de po i men tos se rão pres ta dos em au -
diên cia pre si di da pelo Se cre tá rio- Exe cu ti vo do CZPE, 
ou por ser vi dor por ele de sig na do, na Se cre ta ria Exe -
cu ti va ou na sede da Admi nis tra do ra da ZPE, me di an -
te pré via ciên cia do no ti fi ca do.

§ 3º As pe rí ci as se rão re a li za das às ex pen sas
do no ti fi ca do e po de rão ser fe i tas pela em pre sa de
au di to ria ex ter na con tra ta da de acor do com o art. 6º,
§ 2º alí nea b, do De cre to-lei nº 2.452, de 1988, po -
den do o Se cre tá rio-Exe cu ti vo do CZPE de sig nar pe ri -
to da Se cre ta ria e con vi dar pe ri to de qual quer ou tro
ór gão pú bli co para com por a equi pe de pe rí cia.

Art. 10. Encer ra da a ins tru ção pro ba tó ria, o Se -
cre tá rio-Exe cu ti vo do CZPE emi ti rá, no pra zo de trin ta 
dias, pa re cer con clu si vo so bre a ma té ria, pro pon do, à
vis ta dos ele men tos cons tan tes dos au tos e dos an te -
ce den tes ca das ta is, o en qua dra men to da in fra ção e a 
apli ca ção da pe na li da de, ou, sen do o caso, o ar qui va -
men to do pro ces so.

Pa rá gra fo úni co, Com o pa re cer do Se cre tá -
rio-Exe cu ti vo, se rão os au tos con clu sos ao Pre si den -
te do CZPE para de sig na ção, no pra zo de cin co dias,
do re la tor e in clu são do pro ces so em pa u ta de jul ga -
men to, con for me dis pu ser o Re gu la men to Inter no do
Con se lho.

Art. 11. Das de ci sões do CZPE, ca be rá, uma
úni ca vez, pe di do de re con si de ra ção in ter pos to no
pra zo de quin ze dias con ta dos da pu bli ca ção do jul ga -
men to.

Pa rá gra fo úni co, O pe di do de re con si de ra ção
não com por ta rá a re a li za ção de no vas pro vas ou di li -
gên ci as e, con tra di ta do pelo Se cre tá rio-Exe cu ti vo do
CZPE, será, sem pre que pos sí vel, apre sen ta do na
pri me i ra re u nião do Con se lho que se se guir à sua in -
ter po si ção.

Art.12. As de ci sões fi na is do CZPE en cer ram a
ins tân cia ad mi nis tra ti va, ca ben do ao Pre si den te do
Con se lho ba i xar os atos e de ter mi nar as pro vi dên ci as 
ne ces sá ri as à sua exe cu ção.

Art 13. No caso da apli ca ção de fi ni ti va de pena
pe cu niá ria, o in fra tor terá o pra zo de trin ta dias para
cum prí-la, sob pena de re mes sa dos au tos ao ór gão
com pe ten te para a ins cri ção na dí vi da ati va e con se -
qüen te exe cu ção, com os acrés ci mo le ga is, na for ma
da le gis la ção per ti nen te.

Art 14. Res sal va da a no ti fi ca ção ini ci al, por via
pos tal, as de ma is in ti ma ções dos atos pra ti ca dos no
pro ces so se rão fe i tas me di an te pu bli ca ção no Diá rio
Ofi ci al da União.

Art 15. O CZPE, fren te à exis tên cia de for tes in -
dí ci os ou pro va de prá ti ca de ato ile gal, pode to mar
me di das ad mi nis tra ti vas ca u te la res ou pre ven ti vas
que im pe çam o agra va men to de si tu a ção ou a con ti -
nu a ção da prá ti ca de atos em apu ra ção, in clu si ve
quan to à atu a ção das ad mi nis tra do ras das ZPE.

Art. 16. Apli cam-se sub si di a ri a men te ao pro ces -
so ad mi nis tra ti vo es ta be le ci do nes ta lei as nor mas do
De cre to nº 70.235, de 6 de mar ço de 1972, que dis -
põe  so bre o pro ces so ad mi nis tra ti vo fis cal, ex ce to as
nor mas dos arts. 46 a 58.

Art. 17. O CZPE ex pe di rá as re so lu ções ne ces -
sá ri as para a exe cu ção do dis pos to nes ta lei.



Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art 19. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Ba sí lia,

MEN SA GEM Nº 539, DE 1994

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nas ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos dos Se -
nho res Mi nis tros de Esta do da Indús tria, do Co mér cio 
e do Tu ris mo, da Inte gra ção Re gi o nal, do Meio Ambi -
en te e da Ama zô nia Le gal, da Fa zen da e Che fe da
Se cre ta ria de Pla ne ja men to, Orça men to e Co or de na -
ção na Pre si dên cia da Re pú bli ca, o tex to do pro je to
de lei que Dis põe so bre apli ca ção de pe na li da de para
in fra ção à le gis la ção que rege as Zo nas de Pro ces sa -
men to de Expor ta ção (ZPE).

Bra sí lia, 12 de ju lho de 1994.  

Expo si ção de Mo ti vos nº 44/MICT, de 20 de maio de 
1994, dos Srs. Mi nis tros de Esta do da Indús tria, do
Co mér cio e do Tu ris mo, da Inte gra ção Re gi o nal, do
Meio Ambi en te e da Ama zô nia Le gal, da Fa zen da e
Che fe da Se cre ta ria de Pla ne ja men to, Orça men to e
Co or de na çao da Pre si dên cia da Re pú bli ca:

Exce lentí ssi mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
As Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta -

ção-ZPE cons ti tu em um ins tru men to que tem como
pres su pos to bá si co para o seu cor re to fun ci o na men -
to, a es ta bi li da de das re gras e a trans pa rên cia do tra -
ta men to que será dis pen sa do aos in ves ti do ras que ali 
se ins ta la rem. De ou tra for ma sua ca pa ci da de de
atra ção de ca pi ta is ex ter nos fi ca ria bas tan te com pro -
me ti da.

2 – Assim, re ve la-se fun da men tal que pre ce da
ao iní cio das ne go ci a ções com po ten ci a is in ves ti do -
res a or dem le gal per ti nen te, uma vez que o as sun to
en vol ve de ci sões de in ves ti men to de gran de vul to,
que não po dem ser to ma das sem o ple no co nhe ci -
men to das re gras a que es ta rão su je i tos tais em pre -
en di men tos.

3 – Des de me a dos do ano pas sa do, quan do, já
no Go ver no de Vos sa Exce lên cia, foi re gu la men ta da
a lei bá si ca so bre a ma té ria e re ins ta la do o Con se lho
Na ci o nal das Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta -
ção – CZPE, a ma i o ria dos Esta dos avan çou bas tan te 
no pro ces so de im plan ta ção de suas ZPE. Como con -
se qüên cia, têm sur gi do vá ri as con sul tas e pro pos tas
de in ves ti do res in te res sa dos em co nhe cer mais de ta -

lha da men te as con di ções e re qui si tos para ins ta la ção 
em ZPE.

4 – Por esse mo ti vo, tor na-se ur gen te e ne ces -
sá ria a re gu la men ta ção das pe na li da des apli cá ve is
às em pre sas ins ta la das em ZPE, que não cum pri rem
as obri ga ções le ga is e os com pro mis sos as su mi dos
pe ran te o CZPE quan do da apro va ção de seus pro je -
tos. Esta é, na ver da de, a úni ca ma té ria in dis pen sá vel
ao fun ci o na men to das ZPE que ain da se en con tra
pen den te de nor ma ti za ção. O ane xo an te pro je to de
lei ob je ti va exa ta men te su prir esta la cu na, dis pon do
so bre a apli ca cão de pe na li da des por in fra ções pra ti -
ca das por em pre sas em ZPE.

5 – A ne ces si da de de ga ran tir a se ri e da de do
ins tru men to, a par tir da es tri ta ob ser vân cia da le gis la -
ção e dos com pro mis sos fir ma dos com o Go ver no pe -
las em pre sas que se be ne fi ci a rem do re gi me, nor te ou 
a re da ção do an te pro je to, que é mi nu ci o so no de ta -
lha men to das in fra ções e equi li bra do no es ta be le ci -
men to das pe nas apli cá ve is pro cu ran do além dis so,
es ta be le cer, de for ma bas tan te cla ra, os pro ce di men -
tos ad mi nis tra vos, de modo a mi ni mi zar a pos si bi li da -
de de de ci sões ar bi trá ri as.

6 – Com este es pí ri to, fo ram de fi ni das as se -
guin tes pe na li da des:

a) ad ver tên cia;

b) mul ta;
c) per di men to de bens;

d) pro i bi ção de usu fru ir de re gi mes es pe ci a is;
e) cas sa ção de au to ri za ção para in ter na ção de

re si du os;

f) in ter di ção do es ta be le ci men to in dus tri al; e
g) cas sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar em

ZPE.
7 – Nes se con tex to, pro põe-se que as pe na li da -

des pos sam ser apli ca das al ter na ti vas ou cu mu la ti va -
men te, con for me as cir cuns tân ci as da in fra ção, e con -
si de ran do-se os fa to res que pos sam agra vá-la ou ate -
nuá-la, Vale men ci o nar que a apli ca ção de pena de
ad ver tên cia so men te acor re rá quan do se tra tar de in -
fra to ra pri má ria e des de que pos sa ser, pron ta e sa tis -
fa to ri a men te, sa na da a ir re gu la ri da de cons ta ta da,
sem dano para o erá rio.

8 – Nos ou tros ca sos, a pena es ta rá sem pre vin -
cu la da à re gu la ri za ção do fato que lhe deu ca u sa.
Assim o pra zo da in ter di ção do es ta be le ci men to será
sem pre igual ou su pe ri or ao ne ces sá rio para a re pa -
ra ção do dano ca u sa do; a mul ta será sem pre em va lor 
igual ou su pe ri or ao do pre ju í zo ca u sa do pela em pre -
sa ao des cum prir qual quer nor ma, etc.



9 – A apli ca ção da pena mais se ve ra, a de cas -
sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar em ZPE, so men -
te ocor re rá após es go ta das to das as for mas de ne u -
tra li zar a ca u sa da in fla ção, e tam bém de po is de apli -
ca das as ou tras pe na li da des pre vis tas. Po de rá ser uti -
li za da tam bém no caso de re in ci dên cia em fal tas gra -
ves ou na even tu a li da de de ser com pro va da a má-fé
por par te da em pre sa.

10 – Fi nal men te, é im por tan te des ta car que a
apli ca ção das pe na li da des de que tra ta o pre sen te
an te pro je to de lei não exi me a in fra to ra e seus di ri gen -
tes de ou tras san ções de na tu re za pe nal, ci vil, fis cal,
cam bi al e ad mi nis tra ti va, a que es te jam su je i tos na
for ma da le gis la ção co mum.

11 – Des sa for ma, en ten de mos que o an te pro je -
to de lei que ora en ca mi nha mos a Vos sa Exce lên cia
vai ao en con tro das ne ces si da des do Pro gra ma de
Implan ta ção das ZPE bra si le i ras, na me di da em que
cri a rá con di ções ob je ti vas para seu rá pi do de sen vol -
vi men to por isso que se es pe ra ve nha a me re cer a
apro va ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, Elcio Alves, Pre si den te do
CZPE – Alo i zio Alves, Con se lhe i ro Min. da Inte gra -
ção Re gi o nal. – Hen ri que Bran dão Ca val can ti, Con -
se lhe i ro Min. do Meio Ambi en te e da Ama zô nia Le gal.
– Ru bens Ri cu pe ro, Con se lhe i ro Min. da Fa zen da –
Beni Ve ras, Con se lhe i ro Se cre ta ria de Pla ne ja men -
to, or ça men to e Co or de na ção da PR. 

ANEXO I

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA

DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1 – Sín te se do pro ble ma ou da si tu a ção que
re cla ma pro vi dên ci as:

Ine xis tên cia de pre vi são le gal das hi pó te ses de
in frin gên cia à le gis la ção que rege as Zo nas de Pro -
ces sa men to de Expor ta ção (ZPE) e das san ções cor -
res pon den tes a cada tipo in fra ci o nal

2 – So lu ções e pro vi dên ci as con ti das no ato nor -
ma ti vo o na me di da pro pos ta:

Ante pro je to de Lei dis pon do so bre a apli ca ção
de pe na li da des por in fri gên ci as à le gis la ção que rege
as Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (ZPE).

3 – Alter na ti vas exis ten tes às me di das ou atos
propp stos.

Não exis tem em se tra tan do de pe na li da de, ain -
da que ad mi nis tra ti va, sua apli ca ção de pen de de pre -
vi são le gal (em lei or di ná ria ou ou tra nor ma de hi e rar -
quia equi va len te).

4. Cus tos:
Não há ônus para a União
5 – Ra zões que jus ti fi cam a ur gên cia (a ser pre -

en chi do so men te se o ato pro pos ta for Me di da Pro vi -
só ria ou pro je to de lei que deva tra mi tar em re gi me de
ur gên cia):

Não se co gi ta de re gi me de ur gên cia
6 – Impac to so bre o meio am bi en te (sem pre que 

o ato ou me di da pro pos ta pos sa vir a tê-lo):
Ine xis te.
7 – Sín te se do pa re cer do ór gão ju rí di co:
Não há óbi ce ao en ca mi nha men to do an te pro je -

to de lei já que se tra ta de me di da cons ti tu ci o nal, ju rí -
di ca e de boa téc ni ca le gis la ti va.

PARECER CONJUR Nº 74/94

Assun to: Ante pro je to de lei dis pon do so bre a
apli ca ção de pe na li da des por in fra ção à le gis la ção
que rege as Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta -
ção-ZPE.

A Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho Na ci o nal
das Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (CZPE)
sub me te a esta Con sul to ria an te pro e to de lei dis pon -
do so bre a apli ca ção de pe na li da des por in fra ção à le -
gis la ção que rege as Zo nas de Pro ces sa men to de
Expor ta ção (ZPE).

2 – Ao exa me do re fe ri do an te pro je to não vis -
lum bra mos óbi ces quan to aos as pec tos de ju ri di ci da -
de, cons ti tu ci o na li da de e téc ni ca le gis la ti va, es tan do
ela em con di ções de ser en ca mi nha da à Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Bra sí lia 13 de maio de 1994. – José Luiz Xi me -
nes, Con sul tor Ju rí di co.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
 DO COMÉRCIO E  DO TURISMO 

CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE 
PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – CZPE

NOTA TÉCNICA/Nº 1 MICT/CZPE

Bra sí lia, 6 de maio de 1994

Do: Gru po de Tra ba lho de Pe na li da des
Ao: Se cre tá rio-Exe cu ti vo do CZPE
O Con se lho Na ci o nal das Zo nas de Pro ces sa -

men to de Expor ta ção – CZPE na re u nião nº 2/93,
apro vou a cri a ção de um Gru po de Tra ba lho – G.T. –
cujo ob je ti vo era a ela bo ra ção de uma mi nu ta de De -
cre to con ten do os pro ce di men tos pro ces su a is e as
pe na li da des a se rem apli ca das, às em pre sas ins ta la -
das em Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção –



ZPE, no caso de des cum pri men to da le gis la ção de
re gên cia da ma té ria.

Este Gru po de Tra ba lho foi com pos to por:
2 re pre sen tan tes da Se cre ta ria Exe cu ti va do

CZPE;
1 re pre sen tan te da CONJUR do Mi nis té rio da

Indús tria, do Co mér cio e do Tu ris mo;
1 re pre sen tan te do Mi nis té rio do Meio Ambi en te;
1 re pre sen tan te da Se cre ta ria de Pla ne ja men to

da Pre si dên cia da Re pú bli ca;
1 re pre sen tan te da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -

ral do Mi nis té rio da Fa zen da;
1 re pre sen tan te da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa -

zen da Na ci o nal; e
1 re pre sen tan te do Ban co Cen tral do Bra sil.
Ini ci a dos os tra ba lhos, o G.T. en ten deu que,

pela re le vân cia da ma té ria, o mais in di ca do se ria a
ela bo ra ção de um Ante pro je to de lei e não de De cre -
to, con for me es ta va sen do co gi ta do.

As mi nu tas de E.M. e de Ante pro je to de lei que
se en con tram ane xas são o re sul ta do das re u niões
re a li za das, e cons ti tu em-se na pro pos ta do G.T. para
o dis ci pli na men to da ma té ria.

Aten ci o sa men te, – Ma ria Rita Ma ge la, Mi ni Faz
– Ri car do Bre tas, CZPE/MICT – Ma no el dos Anjos
M. Te i xe i ra, Ba cen – The mís to cles Ro cha, Con -
jur/MICT – Car los Mo re i ra Vi e i ra, FGFN – Su ely M.
G. S. M. Car va lho, Min. Meio Ambi en te e Ama zô nia
Le gal – Ri car do de Bar ros Ro dri gues, CZPE/MICT
– Mar cos Pa na ri el lo,  Se plan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARLA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.452
DE 29 DE JULHO DE 1988

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio,
cam bi al e ad mi nis tra ti vo das Zo nas de
Pro ces sa men to de Expor ta ções e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Art. 6º A so li ci ta ção de ins ta la ção de em pre sa
em ZPE far-se-á me di an te apre sen ta ção, ao CZPE,
de pro je to na for ma es ta be le ci da em re gu la men to.

................... ........................................................
§ 2º A em pre sa cons ti tu í da na for ma do pa rá gra -

fo an te ri or fir ma rá com pro mis so de:
................... ........................................................
b) con tra tar em pre sa de au di to ria ex ter na para,

pe ri o di ca men te ou sem pre que so li ci ta do pelo CZPE,
ela bo rar re la tó ri os de acom pa nha men to de suas ati -

vi da des, no ta da men te para fins de con tro le do con ti -
do na alí nea se guin te;

Art. 19. A mer ca do ria pro du zi da em ZPE so men -
te po de rá ser in tro du zi da para o con su mo, no mer ca -
do in ter no, des de que ob ser va das as se guin tes con -
di ções:

..................... ......................................................
§ 3º Será per mi ti da, sob as con di ções pre vis tas

em re gu la men to, a apli ca ção dos se guin tes re gi mes
adu a ne i ros es pe ci a is à mer ca do ria sa í da de ZPE:

DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972

Dis põe so bre o pro ces so ad mi nis -
tra ti vo fis cal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO II
Do Pro ces so da Con sul ta

Art. 46. O su je i to pas si vo po de rá for mu lar con -
sul ta so bre dis po si ti vos da le gis la ção tri bu tá ria apli cá -
ve is a fato de ter mi na do.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos da ad mi nis tra ção
pú bli ca e as en ti da des re pre sen ta ti vas de ca te go ri as
eco nô mi cas ou pro fis si o na is tam bém po de rão for mu -
lar con sul ta.

Art. 47. A con sul ta de ve rá ser apre sen ta da por
es cri to, no do mi cí lio tri bu tá rio do con su len te, ao ór -
gão lo cal da en ti da de in cum bi da de ad mi nis trar o tri -
bu to so bre que ver sa.

Art. 48. Sal vo o dis pos to no ar ti go se guin te, ne -
nhum pro ce di men to fis cal será ins ta u ra do con tra o
su je i to pas si vo re la ti va men te à es pé cie con sul ta da, a
par tir da apre sen ta ção da con sul ta até o tri gé si mo dia 
sub se qüen te à data da ciên cia:

I – de de ci são de pri me i ra ins tân cia da qual não
haja sido in ter pos to re cur so;

II – de de ci são de se gun da ins tân cia.
Art. 49. A con sul ta não sus pen de o pra zo para

re co lhi men to de tri bu to, re ti do na fon te ou au to lan ça -
do an tes ou de po is de sua apre sen ta ção, nem o pra zo 
para apre sen ta ção de de cla ra ção de ren di men tos.

Art. 50. A de ci são de se gun da ins tân cia não
obri ga ao re co lhi men to de tri bu to que de i xou de ser
re ti do ou au to lan ça do após a de ci são re for ma da e de
acor do com a ori en ta ção des ta, no pe río do com pre -
en di do en tre as da tas de ciên cia das duas de ci sões.

Art. 51. No caso de con sul ta for mu la da por en ti -
da de re pre sen ta ti va de ca te go ria eco nô mi ca ou pro -
fis si o nal, os efe i tos re fe ri dos no ar ti go 48 só al can çam 
seus as so ci a dos ou fi li a dos de po is de ci en ti fi ca do o
con su len te da de ci são.

Art. 52. Não pro du zi rá efe i to a con sul ta for mu la da:



I – em de sa cor do com os ar ti gos 46 e 47;
II – por quem ti ver sido in ti ma do a cum prir obri -

ga ção re la ti va ao fato ob je to da con sul ta;
III – por quem es ti ver sob pro ce di men to fis cal

ini ci a do para apu rar fa tos que se re la ci o nem com a
ma té ria con sul ta da;

IV – quan do o fato já hou ver sido ob je to de de ci -
são an te ri or, ain da não mo di fi ca da, pro fe ri da em con -
sul ta ou li tí gio em que te nha sido par te o con su len te;

V – quan do o fato es ti ver dis ci pli na do em ato
nor ma ti vo, pu bli ca do an tes de sua apre sen ta ção;

VI – quan do o fato es ti ver de fi ni do ou de cla ra do
em dis po si ção li te ral de lei;

VII – quan do o fato for de fi ni do como cri me ou
con tra ven ção pe nal;

VIII – quan do não des cre ver, com ple ta ou exa ta -
men te, a hi pó te se a que se re fe rir, ou não con ti ver os
ele men tos ne ces sá ri os à sua so lu ção sal vo se a ine -
xa ti dão ou omis são for es cu sá vel, a cri té rio da au to ri -
da de jul ga do ra.

Art. 53. O pre pa ro do pro ces so com pe te ao ór -
gão lo cal da en ti da de en car re ga da da ad mi nis tra ção
do tri bu to.

Art. 54. O jul ga men to com pe te:
I – Em pri me i ra ins tân cia:
a) aos Su pe rin ten den tes Re gi o na is da Re ce i ta

Fe de ral, quan to aos tri bu tos ad mi nis tra dos pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, aten di da, no jul ga men to,
a ori en ta ção ema na da dos atos nor ma ti vos da Co or -
de na ção do Sis te ma de Tri bu ta ção;

b) às au to ri da des re fe ri das na alí nea b do in ci so
I do ar ti go 25.

II – Em se gun da ins tân cia:
a) ao Co or de na dor do Sis te ma de Tri bu ta ção, da 

Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, sal vo quan to aos tri bu -
tos in clu í dos na com pe tên cia jul ga do ra de ou tro ór -
gão da ad mi nis tra ção fe de ral;

b) à au to ri da de men ci o na da na le gis la ção dos
tri bu tos, res sal va dos na alí nea pre ce den te ou, na fal -
ta des sa in di ca ção, à que for de sig na da pela en ti da de 
que ad mi nis tra o tri bu to.

III – Em ins tân cia úni ca, ao Co or de na dor do Sis -
te ma de Tri bu ta ção, quan to às con sul tas re la ti vas aos
tri bu tos ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral e for mu la das:

a) so bre clas si fi ca ção fis cal de mer ca do ri as;
b) pe los ór gãos cen tra is da ad mi nis tra ção pú bli ca;
c) por en ti da des re pre sen ta ti vas de ca te go ri as

eco nô mi cas ou pro fis si o na is, de âm bi to na ci o nal.

Art. 55. Com pe te à au to ri da de jul ga do ra de cla -
rar a ine fi cá cia da Con sul ta.

Art. 56. Cabe re cur so vo lun tá rio, com efe i to sus -
pen si vo, de de ci são de pri me i ra ins tân cia, den tro de
trin ta dias con ta dos da ciên cia.

Art. 57. A au to ri da de de pri me i ra ins tân cia re cor -
re rá de ofí cio de de ci são fa vo rá vel ao con su len te.

Art. 58. Não cabe pe di do de re con si de ra ção de
de ci são pro fe ri da em pro ces so de con sul ta, in clu si ve
da que de cla rar a sua ine fi cá cia.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.) 

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo n.º 340, de 2001, vai 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, terá 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 a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – O Pro -
je to de Lei da Câ ma ra n.º 83, de 2001, lido an te ri or -
men te, terá tra mi ta ção com pra zo de ter mi na do de
qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 64, § 1º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 375 do Re gi men -
to Inter no. 

A ma té ria será apre ci a da si mul ta ne a men te pe -
las Co mis sões de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e de
Assun tos Eco nô mi cos, so men te po den do re ce ber
emen das pe ran te a pri me i ra Co mis são pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, de acor do com os arts. 122,
II, ”b“, com bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to
Inter no, fin do o qual, ha ven do emen das, as mes mas
de ve rão ser en ca mi nha das à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa a fim de se rem pu bli ca das no Diá rio do Se na -
do Fe de ral e em avul sos para se rem dis tri bu í dos aos
Se nho res Se na do res, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será lida 
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 37,  DE 2001

Alte ra os arts. 22, 37 e 144 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral para cri ar a po lí cia fa zen -
dá ria fe de ral e ex tin guir a po lí cia Fer ro -
viá ria Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -



tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so XXII do art. 22, o in ci so XVIII do
art. 37 e o in ci so III e §§ 1º e 3º do art. 144 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

Art. 22..................................................
.............................................................
XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral,

da po lí cia ro do viá ria fe de ral e da po lí cia fa -
zen dá ria fe de ral; (NR)

Art. 37...................................................
............................................................
XVIII – a ad mi nis tra ção e po lí cia Fa -

zen dá ri as e seus ser vi do res fis ca is e po li ci -
a is te rão, den tro de suas áre as de com pe -
tên cia e ju ris di ção, pre ce dên cia so bre os
de ma is se to res ad mi nis tra ti vos e po li ci a is,
na for ma da lei; (NR)

Art. 144................................................
............................................................
III – po lí cia fa zen dá ria fe de ral:
.............................................................

§ 1º....................................................... 
I – apu rar in fra ções pe na is con tra a or -

dem po lí ti ca e so ci al ou em de tri men to de
bens, ser vi ços e in te res ses da União ou de
suas en ti da des au tár qui cas e em pre sas pú -
bli cas, sal vo as de com pe tên cia da po lí cia
fa zen dá ria fe de ral, as sim como ou tras in fra -
ções cuja prá ti ca te nha re per cus são in te res -
ta du al ou in ter na ci o nal e exi ja re pres são
uni for me, se gun do se dis pu ser em lei;

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to
de en tor pe cen tes e dro gas afins, o con tra -
ban do e o des ca mi nho, sem pre ju í zo da
ação da po lí cia fa zen dá ria e de ou tros ór -
gãos pú bli cos – nas res pec ti vas áre as de
com pe tên cia;

.............................................................
IV – exer cer, sem pre ju í zo da com pe -

tên cia da po lí cia fa zen dá ria fe de ral, as fun -
ções de po lí cia ju di ciá ria da União.

.............................................................
§ 3º A po lí cia fa zen dá ria fe de ral, ins ti -

tu í da por lei como ór gão per ma nen te, or ga -
ni za da e man ti da pela União e es tru tu ra da
em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei, a
apu rar as in te ra ções pe na is con tra o fis co
fe de ral e o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Pas sa das mais de uma dé ca da da pro mul ga ção
da Car ta de 1988, per ce be mos a ne ces si da de de pro -
por mo di fi ca ções em seu con te ú do para ade quá-la
aos no vos tem pos, con tri bu in do, as sim, para a con se -
cu ção dos seus prin cí pi os fun da men ta is, em es pe ci al
o for ta le ci men to da Fe de ra ção e a cons tru ção de uma 
so ci e da de jus ta, por tan to, sem pri vi lé gi os des ca bi dos.

As im pli ca ções eco nô mi cas da glo ba li za ção
de cor ren tes da in te gra ção dos mer ca dos mun di a is
re al çam o Di re i to Eco nô mi co lato sen su e a ne ces -
si da de de co i bir com ri gor os de li tos que sur gem em 
fun ção do au men to da com ple xi da de da eco no mia.

Os cri mes que en vol vem a or dem tri bu tá ria e o 
sis te ma fi nan ce i ro, tais como a so ne ga ção fis cal, a
la va gem de di nhe i ro pro ve ni en te de ne gó ci os ilí ci -
tos, as mega-ope ra ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is e
fu sões de gran des em pre sas que po dem tra zer pre -
ju í zos à or dem eco nô mi ca na ci o nal e ao Te sou ro
Na ci o nal são, a nos so ver, ra zões su fi ci en tes para
que, des de já, te nha mos que nos pre o cu par em cri -
ar uma po lí cia es pe ci a li za da para cu i dar ex clu si va -
men te de tais as sun tos, in te gra da por pro fis si o na is
que co nhe çam, em pro fun di da de, a le gis la ção tri bu -
tá ria e a re la ti va ao sis te ma fi nan ce i ro.

De ou tro lado, o tex to cons ti tu ci o nal vi gen te
pre vê a exis tên cia da ja ma is im plan ta da po lí cia fer -
ro viá ria fe de ral. No mo men to em que a ma lha fer ro -
viá ria vem a ser ad mi nis tra da pela ini ci a ti va pri va da
tal dis po si ti vo tor nou-se to tal men te su pe ra do, ra zão
pela qual pro po mos sua ex tin ção.

Di an te do ex pos to, acre di ta mos que po de mos
con tar com a com pre en são de nos sos Pa res para
que a nos sa pro pos ta seja ado ta da.

Sala das Ses sões, 1º de ou tu bro de 2001. –
Car los Pa tro cí nio – Le o mar Qu in ta ni lha – Gil vam 
Bor ges – Ma gui to Vi le la – Ge ral do Altoff – Jerf -
fer son Pé res – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi -
nhe i ro – Fer nan do Mes tri nho – Se bas tião Ro cha
– Mar lu ce Pin to – Ri car do San tos – Lú dio Co e lho 
– José Fo ga ça – Bel lo Par ga – Ca sil do Mal da ner
– Car los Be zer ra – Arlin do Por to – Na bor Ju ni or
– Ger son Ca ma ta – Pa u lo Sou to – Mo a cir Men -
des – Ge ral do Melo – Ro ber to Re quião – João
Alber to Sou za – Alber to Sil va – Ge ral do Cân di do 
– Lind berg Cury – Sa tur ni no Bra ga – Fran ce li no
Pe re i ra.
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CAPÍTULO II
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Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
....................................................................................

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po lí -
ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;
....................................................................................

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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:
....................................................................................

XVIII – a ad mi nis tra ção fa zen dá ria e seus ser vi -
do res fis ca is te rão, den tro de suas áre as de com pe -
tên cia e ju ris di ção, pre ce dên cia so bre os de ma is se -
to res ad mi nis tra ti vos, na for ma da lei;
....................................................................................

TÍTULO V
Da De fe sa do Esta do e das 
Insti tu i ções De mo crá ti cas

CAPÍTULO III
Da Se gu ran ça Pú bli ca

....................................................................................
Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do,

di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a
pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das

pes so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór -
gãos:
....................................................................................

III – po lí cia fer ro viá ria fe de ral;
....................................................................................

§ 1º A po lí cia fe de ral, ins ti tu í da por lei como ór -
gão per ma nen te, or ga ni za do e man ti do pela União e
es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se a:

I – apu rar in fra ções pe na is con tra a or dem po lí ti -
ca e so ci al ou em de tri men to de bens, ser vi ços e in te -
res ses da União ou de suas en ti da des au tár qui cas e
em pre sas pú bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja
prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci -
o nal e exi ja re pres são uni for me, se gun do se dis pu ser
em lei;

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des ca mi nho, 
sem pre ju í zo da ação fa zen dá ria e de ou tros ór gãos
pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com pe tên cia;
....................................................................................

IV – exer cer, com ex clu si vi da de, as fun ções de
po lí cia ju di ciá ria da União.
....................................................................................

§ 3º (*) A po lí cia fer ro viá ria fe de ral, ór gão per -
ma nen te, or ga ni za do e man ti do pela União e es tru tu -
ra do em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei, ao pa -
tru lha men to os ten si vo das ferr ro vi as fe de ra is.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – 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 de 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:

– Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 4, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres ce dis po si ti vos ao art. 18,
que es ta be le ce nor mas so bre a cri a ção de mu ni cí pi -
os; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 90, de 2000 (n.º
3.240/97, na Casa de ori gem), que al te ra o art. 22 da



Lei n.º 4.591, de 16 de de zem bro de 1964, que dis põe 
so bre o con do mí nio em edi fi ca ção e as in cor po ra ções 
imo bi liá ri as.

Com re fe rên cia ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
n.º 90, de 2000, 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 (La u ro Cam pos) – Encer -
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 53, de
2001 (n.º 4.346/2001, na Casa de ori gem), que al te -
ra a re da ção do art. 10 da Lei n.º 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas para as
ele i ções, para mo di fi car o nú me ro de can di da tos às
ele i ções.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – A Pre -
si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o
Ofí cio n.º S/38, de 2001 (n.º 96/2001, na ori gem),
de 26 de se tem bro pas sa do, en ca mi nhan do, para
os fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, có pia do Pa re cer da Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta -
qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to
em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor -
te, nos au tos do Re cur so n.º 229450, que de cla rou 
a in cons ti tu ci o na li da de do in ci so VII do art. 77 da
Cons ti tu i ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro (as se gu -
ra a con cur sa do o pro vi men to no car go no pra zo
má xi mo de cen to e oi ten ta dias, con ta do da ho mo -
lo ga ção do re sul ta do).

O ex pe di en te vai à 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.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – A Pre -
si dên cia re ce beu o Ofí cio n.º 541/2001, de 26 do
cor ren te, do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 54 da Lei
Com ple men tar n.º 101, de 2000, e do in ci so I do art. 
5º da Lei n.º 10.028, de 2000, o Re la tó rio de Ges tão 
Fis cal da que la Casa, re fe ren te ao se gun do qua dri -
mes tre de 2001.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí -
cio n.º s/18, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

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 Tião
Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 550, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 50, pa rá gra fos

2º e 5º, in ci so XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam
for ne ci das pelo Mi nis tro da Fa zen da lis ta de to das as
ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no, ex ce tu an do as
ori gi ná ri as de or ga nis mos mul ti la te ra is (BIRD, BID,
FMI, CFI), re a li za das com o se tor pri va do bra si le i ro,
su pe ri o res a US$10 mi lhões, de 1995 à pre sen te
data, es pe ci fi can do:

a) ins ti tu i ção que con ce deu o cré di to, dis cri mi -
na da por País;

b) va lor in di vi du al das ope ra ções;

c) sín te se dos con tra tos de cada ope ra ção;
d) tipo e des cri ção das im por ta ções con di ci o na -

das a cada cré di to;
e) a que pro je tos fo ram des ti na dos os fi nan ci a -

men tos con tra ta dos, sua lo ca li za ção e ob je ti vos.

Jus ti fi ca ção

Mu i to se fala do pa pel do in ves ti men to es tran ge -
i ro como ala van ca para o de sen vol vi men to eco nô mi -
co bra si le i ro atra vés da im por ta ção de bens de ca pi ta -
is, ne ces sá ri os para equi par o par que pro du ti vo na ci -
o nal. No en tan to, o que pre sen ci a mos nos úl ti mos
anos foi a in va são do mer ca do na ci o nal com pro du tos 
im por ta dos de to dos os ti pos, afe tan do ne ga ti va men -
te a ca pa ci da de pro du ti va lo cal, oca si o nan do que bras 
de em pre sas e per da de pos tos de tra ba lhos e não
raro, im pac tan do ne ga ti va men te o meio am bi en te,
além de pro vo car o dé fi cit da ba lan ça co mer ci al apre -
sen ta do nos úl ti mos anos.

O art. 220 do Ca pí tu lo V — Da Co mu ni ca ção
So ci al da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na: “A ma ni fes -
ta ção, a cri a ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob
qual quer for ma, pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão
qual quer res tri ção, ob ser va do o dis pos to nes ta Cons -
ti tu i ção”, e em seu § lº “Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti -
vo que pos sa cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de
de in for ma ção jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co -
mu ni ca ção so ci al, ob ser va do o dis pos to no art. 5º, IV,
V, X, XIII e XIV”.

Man ter como si gi lo sas, ou de di fí cil aces so ao
pú bli co bra si le i ro, in for ma ções de suma im por tân cia
por seu im pac to na eco no mia, no meio am bi en te e na
vida de cada um de nós, prin ci pal men te con si de ran do 
que as mes mas es tão dis po ní ve is no ex te ri or, nos pa -
re ce eti ca men te inad mis sí vel, além de con tra ri ar os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is aci ma men ci o na dos.

Orga nis mos in ter na ci o na is dis po ni bi li zam in for -
ma ções de ta lha das so bre seus cli en tes da ini ci a ti va



pri va da, in clu si ve atra vés de si tes, como é o caso da
IFC – Inter na ti o nal Fi nan ce Cor po ra ti on, vin cu la da ao 
BIRD, com de ta lhes que che gam à sín te se do pro je to
e des cri ção do pro je to am bi en tal agre ga do. No caso
es pe cí fi co dos fi nan ci a men tos e pro je tos re fe ren tes
ao se tor pú bli co, além da dis po ni bi li za ção das in for -
ma ções du ran te sua tra mi ta ção no Se na do, a Se cre -
ta ria de Assun tos Inter na ci o na is – SEAN, do Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão – MPOG,
di vul ga em seu site a lis ta de pro je tos fi nan ci a dos
com re cur sos ex ter nos e os res pec ti vos or ga nis mos
fi nan ci a do res, no âm bi to da União, Esta dos e Mu ni cí -
pi os. Nes te sen ti do, so li ci ta mos que nos se jam pres -
ta das as in for ma ções es pe ci fi ca das, com o de ta lha -
men to des cri to.

Sala de ses sões, 1º de ou tu bro de 2001. – Se na -
do ra Ma ri na Sil va

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, nos ter mos do art. 9º, do Ato da
Mesa nº 1, de 2001).

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – O re -
que ri men to lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do ar ti go 9º, do Ato da
Mesa nº 1, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, por
20 mi nu tos. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – 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, es ta mos pres tes a 
co me mo rar um ano de tra ba lhos da 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. Apro ve i to a ex pe -
riên cia vi vi da nes se pe río do como Pre si den te da Co -
mis são para fa zer mais al gu mas re fle xões so bre os
obs tá cu los que as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri tos en con tram para al can çar seus ob je ti vos.

Uma das ma i o res di fi cul da des é a que bra dos si -
gi lo ban cá rio, fis cal e te le fô ni co. Cons tan te men te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con ce de li mi na res im pe -
din do que essa prer ro ga ti va da Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to pos sa ser exer ci ta da, não obs tan te fa -
tos re le van tes apon ta dos, gra vís si mos ilí ci tos pra ti ca -
dos. Não im por ta a vi si bi li da de dos de li tos, o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral sim ples men te aco lhe o pe di do e
con ce de a li mi nar.

Esse foi, sem dú vi da, um dos gran des pro ble -
mas en fren ta dos pela CPI do Fu te bol. Mes mo as sim,
as in ves ti ga ções se apro fun da ram e a CPI pro mo veu

a ma i or trans pa rên cia na ad mi nis tra ção do des por to,
re ve lan do ver da de i ras ma ze las, la men tá ve is es cân -
da los, cri mes con tra o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal,
con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal, cu jas con se qüên -
ci as fo ram a eva são de di vi sas, a la va gem do di nhe i ro, 
o en ri que ci men to ilí ci to, a so ne ga ção fis cal, a so ne -
ga ção de co ber tu ra cam bi al na ven da de jo ga do res
para o ex te ri or, com pre ju í zos sig ni fi ca ti vos para o
nos so País.

Ou tra gran de di fi cul da de en con tra da foi a in ves -
ti ga ção no ex te ri or. Se o fu te bol bra si le i ro mo vi men ta
anu al men te mais de 18 bi lhões de re a is, a mo vi men -
ta ção de par te con si de rá vel des ses re cur sos se dá no 
ex te ri or, es pe ci al men te em pa ra í sos fis ca is, com a
uti li za ção de con tas nu me ra das que es con dem os no -
mes dos res pon sá ve is.

A CPI an te ci pou pro ce di men tos en ca mi nhan do
re pre sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co que per mi ti ram a
ins ta u ra ção de in qué ri tos cri mi na is, na es pe ran ça de
con tar com a con tri bu i ção do Po der Exe cu ti vo pela
cons ti tu i ção de uma for ça-ta re fa que pos si bi li ta ria a
in ves ti ga ção no ex te ri or. 

Essa for ça-ta re fa com pre en de ria uma ação con -
ju ga da, en vol ven do 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 a Po lí cia
Fe de ral em co o pe ra ção com o Go ver no dos Esta dos
Uni dos por meio da Se cre ta ria de Jus ti ça para a ne -
ces sá ria in ves ti ga ção que, cer ta men te, con tri bu i ria
para a so lu ção do enig ma da cor rup ção que se ins ta la 
na ad mi nis tra ção do fu te bol do nos so País.

Ape sar de não ter mos po di do con tar com a par -
ce ria do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para nos per mi tir
in ves ti gar con tas ban cá ri as e mo vi men ta ção fis cal;
ape sar de não ter mos tido a co o pe ra ção do Po der
Exe cu ti vo pela cons ti tu i ção da for ça-ta re fa, sem dú vi -
da, os re sul ta dos são sig ni fi ca ti vos.

Eu acres cen ta ria uma ou tra di fi cul da de que diz
res pe i to a uma pro vi dên cia que cabe ago ra à Câ ma ra
dos De pu ta dos. O Se na dor ou De pu ta do, pro te gi do
pela imu ni da de par la men tar, de põe na CPI se qui ser.
Por isso, a CPI do Fu te bol não ou viu o De pu ta do Eu ri -
co Mi ran da, Pre si den te do Vas co da Gama, que se re -
cu sou a pres tar de po i men to, a meu ver, es cu san -
do-se de cum prir um de ver de ci da dão. Na ver da de, é
inad mis sí vel esse pri vi lé gio. Por que essa dis tin ção?
Por que o Par la men tar pode ter esse tipo de pro te ção
que dá a ele a prer ro ga ti va de de por ou não?

A Câ ma ra dos De pu ta dos tem o de ver de to mar
pro vi dên ci as ur gen te men te, dis cu tin do pro pos ta
apro va da no Se na do Fe de ral que re for mu la o ins ti tu to 
da imu ni da de par la men tar, re co lo can do-a nos seus
de vi dos ter mos, para que não se cons ti tua em um



man to pro te tor de ile ga li da des, de ilí ci tos e de cri mes
pra ti ca dos por Par la men ta res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de
to das es sas di fi cul da des, re pi to: os re sul ta dos são for -
mi dá ve is. A CPI pro mo veu trans pa rên cia, re ve lou as
ma ze las da ad mi nis tra ção do nos so fu te bol – uma ver -
da de i ra se le ção de cri mes pra ti ca dos por pes so as que
cons ti tu íam uma cas ta de pri vi le gi a dos, dis tan tes do ris -
co da res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal, isen tos da obri -
ga to ri e da de de cum prir a le gis la ção vi gen te. Di ri gen tes
es por ti vos, à som bra dos clu bes, en ri que ce ram-se de -
so nes ta men te ao tem po em que as agre mi a ções que
di ri gi am pas sa vam à in sol vên cia ab so lu ta. 

A CPI re ve lou ma ze las da ad mi nis tra ção do fu te -
bol bra si le i ro; en ca mi nhou ao Mi nis té rio Pú bli co re pre -
sen ta ções para a res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal.
Ago ra, ob vi a men te, com a con clu são dos tra ba lhos, o
re la tó rio apro va do per mi ti rá ao Mi nis té rio Pú bli co o
apro fun da men to das in ves ti ga ções, para que, cum prin -
do o seu de ver, de nun cie os res pon sá ve is por fal ca tru -
as, a fim de que o Po der Ju di ciá rio te nha a opor tu ni da de 
do jul ga men to, con de nan do ou ab sol ven do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ou tra
ver ten te da CPI é pro po si ti va. Um gru po de tra ba lho,
in te gra do por es pe ci a lis tas e por téc ni cos des ta Casa
e do Po der Exe cu ti vo, tra ba lha com o ob je ti vo de ofe -
re cer uma am pla pro pos ta de re for mu la ção da le gis -
la ção do des por to no Bra sil. Con vo cou-se o Po der
Exe cu ti vo para um tra ba lho em par ce ria a fim de se
agi li zar a re for mu la ção da le gis la ção do des por to no
Bra sil, por que, sem dú vi da, se a Re for ma Po lí ti ca e a
Re for ma Tri bu tá ria exi gem de ba tes que se pro lon gam 
in ter mi na vel men te, é ób vio que a re for ma da ad mi nis -
tra ção des ta pa i xão bra si le i ra, que é o fu te bol, exi gi ria 
tam bém aca lo ra dos e in ter mi ná ve is de ba tes nes ta
Casa. Daí a ten ta ti va de se bus car con sen so en tre o
Po der Le gis la ti vo e o Po der Exe cu ti vo, a fim de que se 
pos sa, nes te caso, por meio da edi ção de uma me di -
da pro vi só ria, fa zer vi go rar, ime di a ta men te, no iní cio
do pró xi mo ano, uma nova le gis la ção para o des por to
na ci o nal, pro mo ven do os avan ços ne ces sá ri os para
que este es por te, o fu te bol, além de ser par te in te -
gran te do pa tri mô nio cul tu ral do povo bra si le i ro, pos sa 
ser uma ati vi da de eco nô mi ca com ma i or ren ta bi li da -
de, ofe re cen do ma i or opor tu ni da de de tra ba lho, de
sa lá rio, de re ce i ta pú bli ca e de ren da, con tri bu in do de
for ma mais efi ci en te no pro ces so de de sen vol vi men to 
eco nô mi co, so ci al e cul tu ral do nos so País. Se ex plo -
rar mos de for ma mais efi ci en te, com com pe tên cia e
cor re ção, essa ati vi da de eco nô mi ca cer ta men te pro -
du zi rá re sul ta dos de ren ta bi li da de su pe ri or, ofe re cen -

do – re pi to – opor tu ni da de de vida dig na a mi lha res de 
bra si le i ros.

Des ta co nes te pro nun ci a men to im pro vi sa do os
es for ços, a de di ca ção do Re la tor Se na dor Ge ral do
Althoff, que, as ses so ra do por uma equi pe de téc ni cos
com pe ten tes, vem pro cu ran do, não só no que diz res -
pe i to à in ves ti ga ção, mas tam bém e, so bre tu do, no que
diz res pe i to a uma nova le gis la ção, apro ve i tar a opor tu -
ni da de des ta CPI para pro mo ver um ver da de i ro sal to de 
qua li da de na ad mi nis tra ção do des por to na ci o nal.

Os re sul ta dos já são vi sí ve is. Não há dú vi da de
que a pro mo ção da trans pa rên cia exi giu a ado ção de
nova pos tu ra e nova men ta li da de por par te dos di ri -
gen tes. Já não se vêem con tra tos fa raô ni cos, tran sa -
ções ab sur das, sa lá ri os in crí ve is. Há uma con ten ção
de des pe sas. Nem mes mo a pres são dos tor ce do res
tem le va do os di ri gen tes dos clu bes bra si le i ros à prá ti -
ca da ir res pon sa bi li da de, como se via até o iní cio dos
tra ba lhos da CPI .Sem dú vi da, esse é um re sul ta do
pal pá vel, uma mu dan ça fun da men tal. 

O Go ver no anun ci ou a edi ção de de cre to que
re gu la men ta o art. 20 da Lei n.º 9.615, dis pon do so bre 
li gas pro fis si o na is e re gi o na is. O Mi nis tro dos Espor -
tes en ca mi nhou ao Pre si den te da Re pú bli ca a pro -
pos ta para essa re gu la men ta ção. As nor mas es ta be -
le ci das à ori en ta ção im pos ta re fle tem as con clu sões
da CPI do Fu te bol, que re a li zou inú me ras re u niões
em Bra sí lia, ou tras em Re ci fe, Rio de Ja ne i ro, Por to
Ale gre, Cu ri ti ba, São Pa u lo, ou vin do es pe ci a lis tas de -
ba te rem a mu dan ça ne ces sá ria na es tru tu ra do fu te -
bol do nos so País.

Esse de cre to é con se qüên cia des te de ba te,
pas san do a es ta be le cer três pon tos fun da men ta is
para a Orga ni za ção das Li gas, que re pre sen ta rão o
en fra que ci men to da CBF e das fe de ra ções de fu te bol
dos Esta dos bra si le i ros. O de cre to li mi ta ain da a du ra -
ção do man da to do Pre si den te e do Vice-Pre si den te,
es ta be le cen do exa ta men te o que pro põe a CPI: man -
da tos de três anos com a pos si bi li da de de ape nas
uma re e le i ção.

Com isso, te re mos a oxi ge na ção dos qua dros
di ri gen tes no des por to na ci o nal, per mi tin do uma ro ta -
ti vi da de que afas ta rá os abu sos, con se qüên cia de fa -
vo res po lí ti cos ofe re ci dos para uma per ma nên cia pro -
lon ga da à fren te de clu bes e de en ti da des. O ma i or
exem plo é o da Fe de ra ção de Mi nas Ge ra is, em que
se es ta be le ceu um fe u do fa mi li ar de 35 anos.

Ou tra mu dan ça é a exi gên cia de trans pa rên cia
com a ne ces si da de de pu bli ca ção dos ba lan ços e de -
mons tra ções con tá be is, com au di to ri as in de pen den -
tes para evi tar os há bi tos vi ci a dos das ad mi nis tra ções 
sub ter râ ne as e con ta bi li da des pa ra le las. Aliás, ve ri fi -



ca mos a exis tên cia de uma anar quia. Não há ne nhum
apre ço à con ta bi li da de, mas de sor ga ni za ção e anar -
quia, fato que es ti mu la a cor rup ção.

A im pu ni da de é, sem som bra de dú vi da, con se -
qüên cia des sa de sor ga ni za ção le gis la ti va e ad mi nis -
tra ti va. A es tru tu ra da ad mi nis tra ção do fu te bol bra si -
le i ro cons ti tui-se em ver da de i ra ar qui te tu ra da far sa.
Os di ri gen tes co lo cam-se aci ma das nor mas e dos re -
gu la men tos e, na ver da de, os ba lan ços são far sa, as -
sim como a con ta bi li da de. Os con se lhos, na prá ti ca,
ine xis tem, sen do ape nas ins tru men to de ho mo lo ga -
ção de atos pra ti ca dos mu i tas ve zes ili ci ta men te por
di ri gen tes de clu bes e en ti da de em nos so País.

Por tan to, essa pro vi dên cia é fun da men tal para
con fe rir trans pa rên cia e per mi tir ma i or fis ca li za ção
por meio de au di to ri as que sig ni fi ca rão con fe rir a li ci -
tu de dos atos ad mi nis tra ti vos pra ti ca dos. A ou tra nor -
ma im põe a ado ção de cri té ri os téc ni co-des por ti vos
de aces so e des cen so para re no var e mo ti var as com -
pe ti ções des por ti vas em mo da li da des onde há mais
de uma di vi são, va lo ri zan do, por tan to, o mé ri to pro fis -
si o nal, em subs ti tu i ção à in ter fe rên cia po lí ti ca.

Não po de mos ig no rar a exis tên cia da in ter fe rên cia 
po lí ti ca na lis ta gem dos clu bes que in te gram a pri me i ra
e a se gun da di vi sões não só do cam pe o na to bra si le i ro.
As for mas ado ta das, que per mi ti ram tal in ter fe rên cia,
con tra ri am, de for ma ab so lu ta, o in te res se pro fis si o nal
da qua li da de téc ni ca e des por ti va. Por tan to, essa nor -
ma vem exa ta men te para cor ri gir essa dis tor ção que se
ve ri fi ca na ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro quan do
da re a li za ção das suas prin ci pa is com pe ti ções.

Te mos ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, al gum tem po. As in ves ti ga ções pros se guem.
Espe ra mos que, de for ma exem plar, o Po der Ju di ciá -
rio pos sa con clu ir esse pro ces so, es ta be le cen do ri go -
ro sas pu ni ções àque les que se tor na ram res pon sá ve -
is pela cor rup ção no fu te bol do Bra sil, que é, sem dú vi -
da, ca u sa de enor mes pre ju í zos fis ca is, eco nô mi cos e
so ci a is, e tam bém de de sem pre go. Cer ta men te, se o
es por te, de um modo ge ral, ofe re ce, no mun do, mais de
400 mi lhões de em pre gos, se mo bi li za, anu al men te,
mais de US$200 bi lhões, não pode fi car à mer cê da ir -
res pon sa bi li da de e da in com pe tên cia ad mi nis tra ti va no
Bra sil, pois, des sa for ma, abre-se mão de um po ten ci al
ex tra or di ná rio que pode con tri bu ir de for ma mais efi caz
no pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal.

Con clu i re mos, Sr. Pre si den te, apon tan do res -
pon sá ve is por fal ca tru as e in di ci an do, cer ta men te,
pes so as, mas tam bém ofe re cen do ao País uma nova
le gis la ção que pos sa ser mo der ni za do ra, pos sa ser
res pon sá vel por ma i or or ga ni za ção, com pe tên cia e
efi ciên cia, pro du zin do não só um es por te de qua li da -

de, mas tam bém pos si bi li tan do a ob ten ção de re sul -
ta dos eco nô mi cos e so ci a is em be ne fí cio do povo
bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por 20 mi -
nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (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, todo o
Ce a rá acom pa nha e es pe ra, na mais po si ti va das ex -
pec ta ti vas, a con clu são de fi ni ti va das obras da Bar ra -
gem do Cas ta nhão. Pode-se di zer, sem medo de co -
me ter exa ge ro, tra tar-se de obra es sen ci al, so nha da
há pelo me nos um sé cu lo. Com efe i to, é de 1910 o iní -
cio dos es tu dos téc ni cos – ge o ló gi cos e to po grá fi cos
– ne ces sá ri os à cons tru ção da que le açu de.

Nas úl ti mas dé ca das do sé cu lo XX, jus ta men te no 
con tex to de re to ma da da tese da trans po si ção das
águas do Rio São Fran cis co para as re giões semi-ári -
das do Nor des te, fo ram en co men da dos os es tu dos pre -
li mi na res do Pro je to Cas ta nhão. Assim, em 1985, foi
ela bo ra do o an te pro je to da Bar ra gem. Mais dez anos e,
ven ci da a eta pa ini ci al de ela bo ra ção dos pro je tos, fi nal -
men te fo ram ini ci a dos os ser vi ços de cons tru ção.

São mu i tas as ra zões que fa zem des se pro je to
algo es sen ci al para a eco no mia ce a ren se, a co me çar
por seus efe i tos di re tos so bre a qua li da de de vida de
mi lha res de pes so as. Para que se te nha uma idéia do
real sig ni fi ca do da obra, bas ta lem brar que, em ple na
ope ra ção, a Bar ra gem do Cas ta nhão es ta rá pos si bi li -
tan do a ir ri ga ção de 43 mil hec ta res de ter ra, fer ti li -
zan do as áre as do Cha pa dão do Cas ta nhão e da
Cha pa da do Apo di.

Há que se con si de rar, ain da, o fato de que, após
sua con clu são, a Bar ra gem de sem pe nha rá pa pel es -
tra té gi co para a ga ran tia de abas te ci men to de água
da re gião me tro po li ta na de For ta le za. Além de con tro -
lar as che i as no Ba i xo Vale do Ja gua ri be, a obra es ti -
mu la rá a pes ca, es ti man do-se uma pro du ção na or -
dem de 3,8 mil to ne la da/ano de pes ca do.

Por fim, mas não me nos im por tan te, sabe-se
que a Bar ra gem do Cas ta nhão pos si bi li ta rá a ins ta la -
ção de usi na hi dre lé tri ca, com ca pa ci da de de ge rar
22,5 me ga watts, sem fa lar na cri a ção de pólo tu rís ti -
co, en vol ven do os Mu ni cí pi os cir cun vi zi nhos e cons ti -
tu in do-se em fon te de tra ba lho e ren da.

Ouso afir mar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ser a Bar ra gem do Cas ta nhão mu i to mais do que
gran di o sa obra de en ge nha ria. Ali, os mi lhões de me -
tros cú bi cos de água ar ma ze na da, as to ne la das de
fer ro e ci men to uti li za das, a ex ten sa área be ne fi ci a da, 



tudo isso se su bor di na a uma ca u sa ma i or: a re den -
ção de uma ter ra e de uma gen te que, pa ci en te men te, 
es pe rou pelo olhar e pela aten ção do Po der Pú bli co.

Apro ve i to o fato de es tar o Se na dor Ra mez Te -
bet pre si din do a ses são nes ta tar de, para re gis trar
que de S. Exª sem pre ob ti ve mos a me lhor aco lhi da e
apo io para o pro je to, seja como Re la tor do Orça men -
to da União em um dos úl ti mos exer cí ci os, seja quan -
do de sua pas sa gem, ain da que bre ve, po rém pro fí -
cua, pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.

Os no vos ho ri zon tes de ex plo ra ção eco nô mi ca
que se abrem jus ti fi cam todo o in ves ti men to.

Ade ma is, a par tir do mo men to em que a Bar ra -
gem es ti ver fun ci o nan do ple na men te, mor ta e se pul -
ta da para sem pre, res ta rá a ve lha ima gem do rio Ja -
gua ri be – no di zer de De mó cri to Ro cha –, ”uma ar té -
ria aber ta por onde es cor re e se per de o san gue do
Ce a rá“. Isso não mais acon te ce rá por que suas águas
pas sa rão a ser ra ci o nal men te apro ve i ta das, fe cun -
dan do o solo, ge ran do ener gia e pro du zin do ri que zas. 
Esse o sen ti do ma i or da obra.

Em fun ção de tudo isso, to mei a ini ci a ti va de
apre sen tar pro je to de lei a esta Casa, de no mi nan do
de ”Bar ra gem Pa dre Cí ce ro“ a Bar ra gem do Cas ta -
nhão, si tu a da no Mu ni cí pio ce a ren se de Ja gua ri ba ra,
sem de i xar de re co nhe cer que no mes igual men te
ilus tres e vin cu la dos à pró pria his tó ria da bar ra gem
tam bém po de ri am re ce ber esta ho me na gem.

O povo de Ja gua ri ba ra ga nha rá uma nova e mo -
der na ci da de, com ha bi ta ção con for tá vel para to dos,
es co las, igre jas, ruas bem tra ça das, cem por cen to de 
abas te ci men to de água e de sa ne a men to bá si co,
hos pi tal, pos to de sa ú de e tudo mais, numa gran di o sa 
obra le va da a efe i to pelo Go ver no do Esta do, sob a li -
de ran ça do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.

Ao fa zer esta ho me na gem, não tive ou tra in ten -
ção se não a de re co nhe cer o mé ri to de um dos mais
ex tra or di ná ri os per so na gens que a his tó ria do meu
Esta do co nhe ceu, dan do seu nome a uma obra de
mo nu men tal al can ce eco nô mi co e so ci al.

Sen do ver da de que a Bar ra gem do Cas ta nhão é 
obra re den to ra para a re gião, nada mais ade qua do
que tam bém sir va para ho me na ge ar aque le que pe -
ne trou na alma do ser ta ne jo, bus can do com pre en -
dê-la por in te i ro; al guém que, a seu modo, pro cu rou
se me ar con for to es pi ri tu al e me lho rar o pa drão de
vida des sa gen te que de tudo ca re cia.

Não é fá cil de fi nir Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta.
Fi lho de co mer ci an te, nas ceu a 24 de mar ço de 1844,
no Cra to. For te men te in flu en ci a do pela le i tu ra que fez
da vida de São Fran cis co de Sa les, aos 12 anos pro fe riu 

voto de cas ti da de. Em 1870, con tra a von ta de de par -
te da hi e rar quia ca tó li ca de en tão, or de nou-se sa cer -
do te.

Co me ça va ali, a par tir de Ju a ze i ro do Nor te – ci -
da de fun da da por ele e do ra van te mar ca da por sua
for te pre sen ça e de onde ja ma is ela se afas ta rá –,
uma tra je tó ria in vul gar, em que se mis tu ram a exu be -
ran te fé, a cres cen te de vo ção dos fiéis mais hu mil des, 
o exer cí cio da po lí ti ca, o per ma nen te con fron to da re -
li gi o si da de po pu lar e as nor mas di ta das por Roma.

A pró pria Igre ja Ca tó li ca, em 1898, de ci de-se por
re a brir o pro ces so que cul mi nou na sus pen são dos vo -
tos sa cer do ta is de Pa dre Cí ce ro. Con for me ma té ria pu -
bli ca da pela re vis ta Épo ca, edi ção de 1º de ou tu bro: 

Se os teó lo gos da Con gre ga ção para a 
Dou tri na da Fé en ten de rem que a sen ten ça
ca nô ni ca do pas sa do foi exa ge ra da e o re in -
te gra rem ao cle ro, o lí der es pi ri tu al cul tu a do
por 40 mi lhões de de vo tos no país po de rá
ser con du zi do à ca te go ria de be a to, tal
como o je su í ta José de Anchi e ta e o re li gi o -
so pa u lis ta Frei Gal vão.

É, por tan to, Sr. Pre si den te, uma re vi são da que le
pro ces so em que a hi e rar quia da Igre ja Ca tó li ca, não
com pre en den do a gran de li de ran ça po pu lar e a afi ni da -
de que se es ta be le cia en tre o pas tor e a po pu la ção a
que ele ser via, re sul tou na sus pen são da Ordem do Pa -
dre Cí ce ro, fato que será ago ra re e xa mi na do, me di an te
esse pro ces so re a ber to pelo Car de al Hat zin ger, da
Con gre ga ção para a Dou tri na da Fé. Te nho a gran de
es pe ran ça de que ele vá mos trar o quan to er ra ram os
que, na que la épo ca, apli ca ram con tra o Pa dre Cí ce ro
uma pena tão bru tal, que foi a sus pen são de Ordens.

Na ver da de, esse ex tra or di ná rio fe nô me no do
Pa dre Cí ce ro, com o pas sar do tem po, não es ma e ce,
não re duz de im por tân cia, de di men são; ao con trá rio,
é cada vez mais im por tan te. Já não se tra ta de uma fi -
gu ra só do Ce a rá e do Nor des te bra si le i ro. Há por
todo o Bra sil, hoje, uma ver da de i ra de vo ção e um cul -
to a sua fi gu ra, pela sua pi e do sa atu a ção, pe los pro dí -
gi os que re a li zou e pela pro fun da iden ti fi ca ção das al -
mas mais sim ples da nos sa gen te com a sua for ma de 
vi ver e atu ar.

Sr. Pre si den te, não se pode ne gar essa for ça da
vin cu la ção de Pa dre Cí ce ro com sua gen te. Os re la -
tos po pu la res so bre seus fe i tos pra ti ca men te co me -
çam a apa re cer quan do do iní cio de suas ati vi da des
sa cer do ta is. Assim, des de o séc. XIX, cor ria de boca
em boca a no tí cia do jo vem pa dre que che ga va em
lom bo de je gue a lu ga res inós pi tos para dis tri bu ir co -
mi da, que ace na va com a ter ra pro me ti da no ser tão



ce a ren se, que dou tri na va, que apre sen ta va pro pos -
tas que ain da hoje guar dam gran de atu a li da de no
apo io aos ex clu í dos, aos hu mil des, aos in fe li zes, aos
mi se rá ve is, fos se na con ces são de ter ras para as sen -
ta men to de agri cul to res, fos se na pres ta ção de ser vi -
ços con ti nu a dos de as sis tên cia so ci al. Enfim, ele era
al guém que le va va alen to e as sis tên cia re li gi o sa a
uma re gião cas ti ga da por uma das pi o res se cas de
que se ti nha co nhe ci men to.

Fica de Pa dre Cí ce ro não ape nas a ima gem de
um ho mem po de ro so, mas so bre tu do a ima gem de
um ho mem pi e do so e pro fun da men te iden ti fi ca do
com a po bre za, que de ci frou os có di gos po lí ti cos de
sua épo ca e, a par tir de les, ob te ve me lho ras sig ni fi ca -
ti vas para a po pu la ção. Fica, tam bém, es pe ci al men te
en tre as mas sas com quem sem pre sou be di a lo gar, o
le ga do de quem cons tru iu es co las, açu des e fá bri cas.
Fica a lem bran ça de al guém que com ba teu sem pre a
in jus ti ça e a mi sé ria, que pre gou o re flo res ta men to
das nos sas ma tas e da ca a tin ga e se pre o cu pou em
ofe re cer tra ba lho a ex-es cra vos de sam pa ra dos.

Eis a ra zão da ho me na gem, para a qual es pe ro
o apo io dos no bres Co le gas: pe re ni zar o nome de Pa -
dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta na obra gran di o sa que os
Go ver nos Fe de ral e do Ce a rá se es for ça ram por edi fi -
car, ci en tes de sua im por tân cia e de seu sig ni fi ca do.
Tra ta-se de de ci são jus ta, so bre tu do por re al çar os la -
ços que sem pre uni ram o sa cer do te de Ju a ze i ro à sua 
ter ra e à sua gen te. Afi nal, nun ca é de ma is lem brar
que Pa dre Cí ce ro atin giu em vida uma di men são que
su pe ra ró tu los e trans cen de mo de los.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. La u ro Cam pos, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra -
mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, ten do V. Exª fe i to re fe rên cia a mi nha
pes soa, agra de ço-lhe a ge ne ro si da de.

O as sun to abor da do por V. Exª é do in te res se do 
Ce a rá e de todo o Nor des te. A bar ra gem do Cas ta -
nhão é uma das mais im por tan tes da re gião e, se
pude fa zer al gu ma co i sa, nada mais fiz além de cum -
prir o meu de ver.

Con ti nua a lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, re por to-me a uma ma -
té ria ve i cu la da no site da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú -

de so bre o seu gran de de sa fio: en fren tar o gra ve pro -
ble ma da ru béo la con gê ni ta no Bra sil.

Asso ci a ções de pais e ami gos dos ex cep ci o na is
re pre sen tam mu i tas cri an ças ví ti mas da ru béo la con gê -
ni ta, gra ças à au sên cia de uma po lí ti ca na ci o nal de sa ú -
de pú bli ca mu i to bem de fi ni da no ter ri tó rio na ci o nal.

A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de ago ra en fren ta
um dos mais ou sa dos de sa fi os re la ti vos à po lí ti ca de
aten ção à sa ú de do povo bra si le i ro, ao pre ten der fa zer
uma co ber tu ra va ci nal con tra a sín dro me da ru béo la na
po pu la ção dos 12 aos 39 anos de ida de. Esse é um dos
de sa fi os dos mais in te res san tes em ter mos de sa ú de
pú bli ca por que vem rom per uma prá ti ca an ti ga, his tó ri -
ca, que vi ve mos no se tor de sa ú de do Bra sil: a va ci na -
ção em cam pa nhas e numa po pu la ção-alvo de cri an ças 
com me nos de sete anos de ida de e mais es pe ci fi ca -
men te em me no res de qua tro anos de ida de.

Te rão a co ber tu ra va ci nal con tra a ru béo la os
Esta dos de São Pa u lo, do Espí ri to San to, da Pa ra í ba,
de Per nam bu co, de Ser gi pe, do Rio de Ja ne i ro, de Mi -
nas Ge ra is, de Go iás, do Ama zo nas, de Ala go as, de
Ron dô nia e do Acre. Se rão 2.842 Mu ni cí pi os en vol vi -
dos nes se pro ces so de va ci na ção con tra a ru béo la
con gê ni ta, o que im põe um enor me de sa fio e uma
enor me ca pa ci da de de ope ra ci o na li za ção.

A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, Fu na sa, por
meio do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções, PNI,
con se guiu re u nir en ti da des de clas se do Bra sil como
o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, CFM, a So ci e da de
Bra si le i ra de Pe di a tria, a Fe de ra ção Bra si le i ra de Gi -
ne co-Obste trí cia, Fe bras go, e a Fe de ra ção das Asso -
ci a ções de Pais e Ami gos dos Excep ci o na is, as
APAE, numa re u nião re cen te ocor ri da no Mi nis té rio
da Sa ú de e que teve como meta fa zer cum prir com
êxi to esse ou sa do pla no de co ber tu ra va ci nal, que se
es ten de rá do dia 05 pró xi mo até 17 de no vem bro.

Tra ta-se de um de sa fio que en con tra a mais ab -
so lu ta ade são e so li da ri e da de das au to ri da des de sa -
ú de pú bli ca do Bra sil, de toda a Amé ri ca do Sul, de to -
dos os pro fis si o na is de sa ú de – mé di cos, en fer me i -
ros, odon tó lo gos, fi si o te ra pe u tas –, de to dos que tra -
ba lham, de ma ne i ra di re ta ou in di re ta, com a sa ú de
pú bli ca, por que tem sido tris te a he ran ça de i xa da pelo 
aco me ti men to em mu lhe res grá vi das da Sín dro me da 
Ru béo la Con gê ni ta, SRC. As cri an ças, ao nas ci men -
to, po dem apre sen tar gra ves se qüe las e con se qüên -
ci as da au sên cia de uma po lí ti ca de pre ven ção e imu -
ni za ção e de um acom pa nha men to pré-na tal efe ti vo.

As con se qüên ci as ime di a tas ex pres sas na sa ú -
de da cri an ça ma ni fes tam-se com a sur dez, com a ce -
gue i ra, com o re tar do men tal, ge ran do um acú mu lo
de cri an ças ex cep ci o na is den tro das Apa es, um alto



cus to para o Go ver no bra si le i ro e para os go ver nos
es ta du a is e mu ni ci pa is com o tra ta men to de cri an ças
ví ti mas de sur dez e de ce gue i ra. 

Essa ques tão im põe uma gran de res pon sa bi li da -
de das au to ri da des de Esta do, en vol ve uma ne ces sá ria
par ce ria das se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is de sa ú -
de. E essa no vi da de a que me re fe ri pro por ci o na rá o
rom pi men to da fa i xa etá ria usu al men te co ber ta, de 4
anos a, no má xi mo, 12 anos de ida de, pas san do para
uma co ber tu ra va ci nal en tre 12 e 39 anos de ida de. 

Em Mi nas Ge ra is, a meta é atin gir 3.038.741
pes so as. No Esta do do Acre, 138 mil mu lhe res, em
uma cam pa nha que acon te ce rá en tre 5 de ou tu bro a
17 de no vem bro. Esse pro gra ma de pre ven ção é uma
ino va ção na po lí ti ca de sa ú de pú bli ca em nos so País,
mas tam bém é um de sa fio ma i or, por que en vol ve uma 
po pu la ção não ha bi tu a da a ou vir os ape los dos me i os 
de co mu ni ca ção quan do da di vul ga ção de uma me di -
da de pro te ção à sa ú de in di vi du al. 

Por tan to, peço a to das as mães e to dos os pais
des te País, to dos os di re to res de es co las, to das as
pes so as en vol vi das na ques tão de uma qua li da de de
vida me lhor para as cri an ças re cém-nas ci das, que fa -
çam um gran de es for ço no sen ti do de pres tar so li da ri -
e da de a essa cam pa nha que a Fun da ção Na ci o nal de 
Sa ú de ora ina u gu ra, de pro te ção a to dos os fe tos da
sín dro me da ru béo la con gê ni ta.

Essa do en ça se ma ni fes ta de for ma ina pa ren te na 
mu lher grá vi da. Nor mal men te, se quer há man chas
aver me lha das pelo cor po; a ma ni fes ta ção fe bril, o qua -
dro de uma to xe mia ou uma dor ar ti cu lar, que é co mum
na sín dro me da ru béo la nor mal, não têm ocor rên cia na
mu lher grá vi da, pas san do como uma in fec ção ina pa -
ren te, com au sên cia de ma ni fes ta ções clí ni cas. E a
mãe, al gu mas se ma nas ou me ses de po is do nas ci men -
to do seu fi lho, se vê di an te de uma cri an ça sur da, cega
ou com ní ti do re tar do men tal. As Apa es são as ma i o res
tes te mu nhas da re a li da de que afli ge os en vol vi dos na
po lí ti ca de sa ú de, com aten ção aos ex cep ci o na is.

Espe ro que essa nova cam pa nha de va ci na ção
seja uma re no va ção de nos sa res pon sa bi li da de. Não
de i xe mos sob a res pon sa bi li da de so men te do po der
pú bli co, do Mi nis té rio da Sa ú de e da Fun da ção Na ci o -
nal da Sa ú de a con quis ta de um in di ca dor novo de
pro te ção à sa ú de da cri an ça bra si le i ra. Que, des ta
vez, as fa mí li as, as es co las, as igre jas e as au to ri da -
des en vol vi das, to dos os res pon sá ve is pela or ga ni za -
ção so ci al, par ti ci pem, de ci si va men te, des se pro gra -
ma ex tra or di ná rio, para que pos sa mos mu dar sig ni fi -
ca ti va men te a his tó ria das Apa es des te País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, 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 (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, eu es ta va tran qüi lo, por que ha via três Se na do -
res ins cri tos para fa lar an tes de mim.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, pela lis ta de ora do res, a vez é de V. Exª,
para hon ra da Casa.

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 Ra mez Te bet, é uma sa tis fa ção fa lar pela
pri me i ra vez com V. Exª na Pre si dên cia, na ex pec ta ti -
va de que V. Exª cum pra um gran de man da to como
Pre si den te do Se na do.

Está na hora de en cer rar mos uma fase que todo 
mun do quer ver lon ge e de o Se na do cum prir não
ape nas as suas gran des ati vi da des do pas sa do, mas,
prin ci pal men te, as suas res pon sa bi li da des para com
o fu tu ro des te País.

Não é pos sí vel nem viá vel que, em meio ao que
está acon te cen do no Bra sil e no mun do, o Se na do fi -
que tão à mar gem, tão dis tan te, e a nos sa ati vi da de
se re su ma nos dis cur sos in di vi du a is ou na atu a ção in -
di vi du al de cada par la men tar.

V. Exª, com sua lar ga ex pe riên cia, com pe tên cia,
ca pa ci da de, ha ve rá de re u nir as con di ções ne ces sá ri as
para co or de nar, di ri gir a ação des te Se na do, que, se for o 
caso, deve con ti nu ar a bus car a ver da de, a afas tar aque -
les que da qui de vam ser afas ta dos. Mas, ba si ca men te,
que esta Casa pas se a ser a gran de re pre sen tan te dos
pro ble mas e das di fi cul da des do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, na se gun -
da-fe i ra, as sis ti a um acon te ci men to re li gi o so que eu
não co nhe cia até en tão: o 6º Hal lel, re a li za do em Bra -
sí lia, no Pa vi lhão de Expo si ções do Par que da Ci da -
de. Tre zen tos mil jo vens es ti ve ram ali pre sen tes das
oito às vin te ho ras. Impres si o nou-me o fato de que,
numa épo ca como esta, num mo men to como este, jo -
vens aten dam a um cha ma men to da Igre ja e ve nham
par ti ci par de even tos des sa na tu re za, dis cu tir e ana li -
sar ques tões da nos sa es pi ri tu a li da de.

A mú si ca po pu lar das igre jas, com vá ri as ban -
das no pal co, e a ver são di nâ mi ca dos te mas re li gi o -
sos tra ta dos ani ma ram aque la mo ci da de. Si mul ta ne -
a men te, ha via vá ri os au di tó ri os fun ci o nan do, com di -
ver sas ati vi da des para os jo vens não ape nas de Bra -
sí lia, mas de toda a re gião. Esta vam pre sen tes não
ape nas ca tó li cos, mas re pre sen tan tes de vá ri as ou -



tras igre jas, pois o even to se gue prin cí pi os ecu mê ni -
cos, que en vol vem a es pi ri tu a li da de ge ral, e não esta
ou aque la cren ça. Ha via o au di tó rio das con fis sões,
onde eram mi nis tra das pa les tras e ori en ta ções so bre
o sa cra men to da con fis são. Ha via o au di tó rio da ter -
ce i ra ida de, onde a dis cus são era fe i ta com a pre sen -
ça de ho mens e mu lhe res da ter ce i ra ida de, mu i tas
ve zes sem uma pa la vra, sem um es tí mu lo, por par te
da que les que se pre o cu pam com a sua es pi ri tu a li da -
de. Foi uma das dis cus sões mais con cor ri das, e foi
emo ci o nan te ver aque las pes so as em ida de avan ça -
da tra zen do o seu de po i men to, tra zen do a sua ex pe -
riên cia e tra zen do a sua fé, que deve e vale a pena con -
ti nu ar. Ha via o au di tó rio da Inter ces são, ou tro que se
cha ma va SOS Ora ção. Tam bém um pa i nel so bre os vá -
ri os te mas da se xu a li da de, a abor da gem do na mo ro, do
ca sa men to, do sexo em si e a con fis são re li gi o sa. Ha via
– e este é da ma i or im por tân cia – o pa i nel Evan ge lho e
Par ti lha; ou tro so bre as Vo ca ções. Um dos mais con cor -
ri dos era so bre a Fa mí lia: con vi vên cia, como é, como
deve ser. Ou tro, Cris tão e Com pro mis so, a res pon sa bi li -
da de do cris tão na sua ati vi da de, na sua ação, qua is
são os com pro mis sos do cris tão no meio em que ele
atua, na so ci e da de em que ele con vi ve. Ha via o pa i nel A 
Ca ri da de e a Qu es tão So ci al, vol ta das para os pro ble -
mas so ci a is do povo bra si le i ro; as di fi cul da des, o que se
está fa zen do e o que cada um pode fa zer para cum prir a 
sua par te, e pro pos tas que pos sam ser apre sen ta das
para es cla re cer essa ques tão.

Éfe ta: o anún cio da Boa Nova para to dos os po -
vos. Esse mó du lo aco lhe os sur dos na sua pró pria lin -
gua gem. É emo ci o nan te. Em Por to Ale gre, quan do Go -
ver na dor, eu já co nhe cia e dei uma gran de for ça às ins ti -
tu i ções que cu i dam do sur dos-mu dos e de las par ti ci pei.

Em pri me i ro lu gar, vi mos ali os sur dos na mis sa
ini ci al, can tan do, na sua lin gua gem fi gu ra da, os hi nos
que os ou tros can ta vam. De po is, no au di tó rio a eles
des ti na do, foi re al men te co mo ven te vê-los ler a Bí blia
em có di go bra i le, apre sen tar as suas pro pos tas, fa zer
pa les tras em có di go bra i le e ver, ali, aque les jo vens
que não fa lam e que não es cu tam nos dar o exem plo
de re sis tên cia e de dis po si ção de lu tar.

Eram im pres si o nan tes a fé e o sen ti men to de
brio que ani ma vam aque les jo vens, nas suas lin gua -
gens mí mi cas, trans mi ti das pe las suas pro fes so ras, e
quan do os pa les tran tes fa la vam a eles, tam bém em
mí mi ca, ha via apla u sos ve e men tes, quan do di zi am
que os sur dos-mu dos, os jo vens que fa zem par te des -
sa en ti da de e que par ti ci pam des se mo vi men to, são
pes so as apa i xo na das pela vida, amam a vida, são
pes so as que se pre pa ram para de sem pe nhar vá ri as
mis sões lá fora. E nós te mos a obri ga ção de, aqui fora,
ve ri fi car que sur dos, mu dos, ce gos não são in vá li dos e
que não lhes res ta ape nas o ca mi nho de pe dir es mo las.
Como há ati vi da des que eles po dem exer cer me lhor
que nós, que en xer gar mos, fa la mos e ou vi mos! Co nhe -

ço vá ri as in dús tri as em que há uma par ce la gran de de
ce gos, sur dos e mu dos tra ba lhan do lá. E, con for me a
mis são, eles são me lho res que seus co le gas, por que
não per dem me nos tem po olhan do para os la dos e se
de di cam, com mais pro fun di da de, ao tra ba lho; e po dem
ser úte is, vi ven do do pró prio tra ba lho.

Ha via a Igre ja e a sa ú de, ana li san do to dos os
pro ble mas da sa ú de; ha via a ma ter ni da de; ha via o
Hal lel zi nho para as cri an ças. To das es sas ati vi da des
ocor re ram das 9 ho ras às 20 ho ras, inin ter rup ta men -
te, em cada um des ses au di tó ri os. Ha via ati vi da des
para cri an ças como pe ças de te a tro, ori en ta ção, es -
cla re ci men tos. Isso pro va que é viá vel e ne ces sá rio
dar mos uma ori en ta ção sa dia aos nos sos jo vens.

Emo ci o nei-me. Os jor na is anun ci am: ”Mú si ca
para Deus“, 300 mil pes so as; ”Sá ba do de fé e mu i ta
mú si ca“. E fico a me per gun tar – não foi uma pro pa -
gan da; o Jor nal de Bra sí lia fez uma co ber tu ra an te -
ci pa da, cha man do aten ção, mas não foi uma gran de
pro pa gan da, um gra de cha ma men to. É ver da de que
mais de três ou qua tro mil cren tes tra ba lha ram nos mais 
va ri a dos se to res. Era emo ci o nan te ver aque le enor me
pa vi lhão com umas cin co ou seis mil pes so as tra ba -
lhan do; se nho ras mu i to bem ar ru ma das, com os seus
ma ri dos, tra ba lhan do, lim pan do, var ren do, ar ru man do
as ca de i ras, ser vin do às me sas, ven den do be bi das, fa -
zen do os mais va ri a dos ser vi ços com o tra ba lho vo lun -
tá rio, fe i to com fé, com amor e com a pre o cu pa ção de
aju dar – se es ses jo vens ti ve ram essa opor tu ni da de. E
eu sei. Meu fi lho, in clu si ve, per ten ce a um mo vi men to, a
uma igre ja onde se re a li za um tra ba lho diá rio e per ma -
nen te de ori en ta ção, de for ma ção, ba si ca men te com jo -
vens. Cada jo vem tem o que cha mam de seu dis cí pu lo – 
em bo ra ele seja o dis cí pu lo de al guém -, para cons ci en -
ti zar es sas pes so as para a ver da de, para a jus ti ça, para
Deus e para o amor. Fico a me per gun tar se as sim não
de ve ria ser com toda a mo ci da de bra si le i ra.

Por que, as sis tin do aos jor na is, à te le vi são, ou fi -
can do no lufa-lufa do dia-a-dia, o que se ima gi na é
que a dro ga é a úni ca op ção que exis te para a mo ci -
da de. E exis te a dro ga. Des gra ça da men te exis te, e
mu i to, prin ci pal men te para os que têm di nhe i ro quan -
to para os que não tem, que vi vem em fa ve las, na mi -
sé ria. Mu i tas ve zes, na por ta da es co la está o ven de -
dor. Mu i tas ve zes, os jo vens são pe gos pelo tra fi can te
para fa zer a dis tri bu i ção. É vi o len to? É!

Con ver san do com psi có lo gos e psi qui a tras, num
con gres so de que par ti ci pei so bre a ques tão da dro ga,
eles me dis se ram: ”Se na dor, nos con gres sos ci en tí fi cos 
que fi ze mos so bre isso, che ga mos à tris te con clu são de 
que nós, os mé di cos, es ta mos per den do a ba ta lha da
dro ga com os jo vens. A nos sa ação tem pou ca efi cá cia
no sen ti do de que al guém, que já está vi ci a do, re tor ne.“
E di zi am mais: ”A úni ca no vi da de que há so bre isso são
os mo vi men tos re li gi o sos, que re ú nem es ses jo vens e
os le vam para uma co lô nia de fé, du ran te dois, três ou



cin co me ses, sem me di ca ção, na base do amor, do tra -
ba lho e da ami za de co le ti va, uns aju dan do os ou tros, já
que to dos usam dro gas, e 30% dos dro ga dos são cu ra -
dos“. Esse é um tra ba lho fan tás ti co.

Esti ve na Fa zen da do Bom Je sus, aqui em Bra -
sí lia, e fi quei re al men te im pres si o na do com o tra ba lho 
que ali as sis ti. To mei co nhe ci men to, lá no in te ri or, na
ci da de de Char que a da, que um afi lha do meu – que
leva meu nome, é fi lho de um gran de ami go, que já fa -
le ceu, e que a es po sa tra ta os fi lhos com ex tre mo ca -
ri nho –, de 16 anos, es ta va usan do dro gas. A mãe
con tou-me hoje de ma nhã, pelo te le fo ne que está há
três me ses nes sa fa zen da e já é ou tra pes soa. Se
Deus qui ser, ele será cu ra do.

Vejo as man che tes de jor na is no ti ci an do a pre -
sen ça de jo vens em cri mes e vi o lên ci as, e o es pa ço
que se dá às en ti da des que re co lhem as cri an ças. É
um cri me, Sr. Pre si den te! É do lo ro so e cru el sen tir -
mos que es sas en ti da des que gas tam for tu nas –
R$1,5 mil ou R$2 mil – por cada cri an ça, ge ral men te
re a li zam a for ma tu ra de cri mi no sos. Os jo vens apa -
nha dos em fla gran te por te rem co me ti do de li tos – rou -
bos ou ou tras in fra ções – são re ti ra dos do seu lar, le -
va dos para aque las en ti da des e, em vez de se rem cu -
ra dos, apren dem ali o que res ta para se trans for mar
em pro fis si o na is. E, como ain da per ten cem à me no ri -
da de, po dem ser usa dos a bel-pra zer pe las gan gues
que se or ga ni zam.

Por isso, Sr. Pre si den te, para nós que le mos per -
ma nen te men te es sas man che tes nos jor na is e ou vi mos 
rá di os mos tran do as cor ri das lou cas de jo vens al co o li -
za dos em au to mó ve is; nós que ve mos as fes tas de Car -
na val con cla man do mi lha res de jo vens para es ses atos, 
é im por tan te ver e sen tir que os jo vens tam bém ace i tam 
as men sa gens de fé, de amor, de ca ri nho e ci da da nia; é
im por tan te sen tir e ver como os jo vens es tão aber tos.
Deus co lo cou o ho mem no mun do para fa zer o bem. O
mal, o ví cio, é uma de tur pa ção do bem, é um pe ca do.
Mas a ín do le hu ma na é a bus ca do bem. 

Acre di to que, além dos 300 mil jo vens que pas -
sa ram, além do êxi to ob ti do, o im por tan te des se Hal -
lel é o exem plo. Não pre ci sa mos fa zer ou tro igual,
com mais de 300 mil pes so as, mas fica o exem plo do
que cada um de nós pode fa zer. 

Nós po lí ti cos, de um modo es pe ci al, te mos uma
con di ção pro fun da, con cre ta e real de fa zer a nos sa
par te. A gran de dis cus são que tra va mos – e dis cu ti
mu i to isso com os meus alu nos uni ver si tá ri os em au -
las de so ci o lo gia, em au las de eco no mia po lí ti ca – é
so bre a mis são do ser hu ma no. Apren de mos mu i to,
prin ci pal men te no Bra sil. Nós da clas se mé dia, de
uma clas se mais abas ta da, que pa ga mos os nos sos
im pos tos, que fi ze mos a nos sa par te e cum pri mos a
nos sa obri ga ção não te mos cul pa se o Bra sil é essa
des gra ça de 40 mi lhões de pes so as que pas sam
fome, se o Bra sil é isso que es ta mos sen tin do e vi ven -

do; não te mos cul pa por isso. A cul pa não é mi nha,
que pago meu im pos to, que tra ba lho e faço a mi nha
par te, mas do Go ver no que está aí, des sas en ti da des
que es tão aí que não fa zem o que de ve ri am. É evi den -
te que a so ci e da de or ga ni za da e as au to ri da des são
cul pa das. É evi den te que fal ta uma de ci são, uma ca -
pa ci da de, uma von ta de e uma com pe tên cia de es ta -
be le cer uma po lí ti ca so ci al que ter mi ne com es ses
nú me ros gros se i ros e bru ta is de fome, de mi sé ria, de
ar bí trio, de mo ci da de pro mis cu í da, pros ti tu tas de 14,
15 anos, mão-de-obra ven di da como es cra vos e tudo
o mais. Se isso deve ser fe i to, se o Go ver no e a so ci e -
da de de vem fa zer, te mos que en ten der que cada um
de nós pode fa zer al gu ma co i sa. 

Te nho dito des ta tri bu na que se as pes so as que
têm ca chor ri nho de luxo e gas tam bas tan te com eles
nas bu ti ques pe gas sem um me ni no de rua, não te ría -
mos mais es sas cri an ças nas ruas. Não sou con tra
que se te nha ca chor ri nho. O meu fi lhi nho tem um,
nor mal, ar ru ma di nho e lim pi nho, mas não tem rou pas
es pe ci a is, não tem jóia no pul so, não fre qüen ta bu ti -
que e não faz ani ver sá rio com fes tas que emo ci o nam
o gran-so ci al de Bra sí lia, Rio e São Pa u lo. Re pa rem.
É só isto: bas ta que os la res que têm ca chor ro de luxo
cri em uma cri an ça. Isso di mi nu i ria em mu i to o pro ble -
ma. Por que a ver da de é que cada cri an ça que você
tira e am pa ra é uma a mais que vai ter opor tu ni da de
de ser gen te e uma a me nos que vai cair no ar bí trio,
na vi o lên cia e na mor te.

Dou gran de im por tân cia ao even to de sá ba do,
por que ele aflo rou cons ciên ci as. Te nho cer te za de
que os jo vens que es ti ve ram ali nun ca mais se rão os
mes mos. Será um dia es pe ci al na vida de les. Eles vi -
ram que são ama dos, que po dem amar; que os obs tá -
cu los que mu i tos de les têm, como os ou tros, po dem
ser su pe ra dos.

Por isso ve nho aqui, numa se gun da-fe i ra va zia,
quan do a Casa não tem ma i or in te res se pelo dia,
quan do as re u niões de vem es tar sen do fe i tas nos ga -
bi ne tes en tre os que saem de um par ti do e os que vão 
para ou tro... Mas, em meio a esse tur bi lhão de quem
sai e de quem en tra, di ri jo-me aos jo vens com uma
men sa gem de oti mis mo: ha ve re mos de ter um go ver -
no que com pre en da a ques tão so ci al bra si le i ra, que
com pre en da a mi sé ria dos 40 mi lhões que pas sam
fome, que com pre en da a ca rên cia da mo ci da de que
mora na rua, sem teto, sem fa mí lia, sem lar, sem
nada; que com pre en da que não são ape nas as ins ti -
tu i ções fri as, ge la das, sem alma e sem sen ti men to que
de vem fa zer isso. É ne ces sá rio um gran de cha ma men -
to, um cha ma do de vo lun tá ri os, um tra ba lho de toda a
so ci e da de, que deve ter um pro je to, um pro gra ma. Não
te nho dú vi da, tan tas quan tas fo rem as cre ches e en ti da -
des de edu ca ção de jo vens que fo rem cri a das, en con -
tra re mos, ao lado dos fun ci o ná ri os, mão-de-obra qua li fi -
ca da para fa zer um tra ba lho vo lun tá rio e dis por para
isso de par te de seu tem po – o que é nor mal nos Esta -



dos Uni dos e está co me çan do a ser nor mal no Bra sil –,
e por mais atri bu la da que seja a nos sa ta re fa se ma nal,
cada um de nós pode en con trar uma par ce la de hora ou 
uma tar de ou uma ma nhã para se de di car a uma en ti da -
de so ci al como essa.

Antô nio Ermí rio de Mo ra es faz isso. Sex ta, no fi -
nal da tar de, sá ba do e do min go, ele está na Be ne fi -
cên cia Por tu gue sa. Não está pas se an do, não está se
di ver tin do, está ali, de di can do todo o seu tra ba lho
àque la en ti da de. O Dr. Adib Ja te ne fez isso du ran te
mu i to tem po. Co nhe ço mu i ta gen te, nos mais va ri a -
dos se to res, que de di cam gran de par te de seu tem po
a um tra ba lho vo lun tá rio para a so ci e da de. Che guei a
fa lar com os Mi nis tros Mi li ta res para cri ar mos uma es -
pé cie de ser vi ço ci vil vo lun tá rio e obri ga tó rio em que
re u nis se, anu al men te, jo vens, ho mens e mu lhe res
para pres ta rem ser vi ços e, nes se ano, apren de ri am a
amar a pá tria e a co nhe cer o seu país. Os po bres e
mi se rá ve is, como acon te ce com os que são con vo ca -
dos pelo Exér ci to, co lo ca ri am os den tes, apren de ri am 
a usar sa pa tos. Além dis so, po de ri am aju dar, por que
os jo vens das clas ses mé dia e rica, nes se con ví vio,
apren de ri am a ver que não há ape nas o seu pe que no
mun do; apren de ri am a con vi ver e fa ri am tra ba lhos
enor mes nos co lé gi os, nos hos pi ta is, nas cre ches,
nos ba ir ros, no trân si to. Uma in fi ni da de de ati vi da des
po de ri am ser de sem pe nha das por es ses jo vens, que
não ape nas so ma ri am um es for ço para mi no rar a
ques tão so ci al, mas apren de ri am e se ri am gen te di fe -
ren te. Eles apren de ri am que, ao lado do seu pa pai e
da sua ma mãe, do seu es tu do, da em pre sa fa mi li ar,
ao lado de se pre pa ra rem para o seu fu tu ro, de vem ter 
uma vi são so ci al do con jun to do Bra sil e dar a sua co -
la bo ra ção para que isso acon te ça.

Sr. Pre si den te, com mu i ta sin ge le za, mas com
pro fun da sin ce ri da de, eram es sas as pa la vras que
eu que ria di zer nes te mo men to em que tra go as fe li -
ci ta ções pelo gran de êxi to do even to re a li za do em
Bra sí lia no sá ba do pas sa do. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 223, de 2001 (n.º
1.048/2001, na ori gem), do Pre si den te da Re pú bli ca.

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 223, DE 2001
(Nº 1.048/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
30 se tem bro a 2 de ou tu bro de 2001, para re a li zar vi -
si ta ofi ci al à Re pú bli ca do Equa dor.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 00276 G/C-MRE – GVIO

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

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 a 

ane xa mi nu ta de Men sa gem aos Mem bros do Se na -
do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, pe las qua is
Vos sa Exce lên cia co mu ni ca seu afas ta men to do país, 
com o fim de re a li zar vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca do
Equa dor, no pe río do de 30 de se tem bro a 2 de ou tu -
bro de 2001.

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.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos 
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã será de di ca do à co me mo ra -
ção dos qui nhen tos anos do rio São Fran cis co, re gis -
tra do por oca sião da pas sa gem pelo rio do na ve ga dor 
Amé ri co Ves pu cio, em 4 de ou tu bro de 1501, de acor -
do com o Re que ri men to n.º 292, de 2001, da Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves e ou tros Srs. Se na do res.

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, dia 02, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 23, de 1999)
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 
do Re que ri men to nº 528, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra a Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que ”es ta be le ce
nor mas para as ele i ções“ para am pli ar a se gu ran ça e
a fis ca li za ção do voto ele trô ni co, ten do

Pa re cer sob nº 1.053, de 2001, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.



– 2 –
REQUERIMENTO Nº 608, 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
608, de 2000, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do que
o Se na do for mu le voto de cen su ra jun to ao go ver no
fun da men ta lis ta do Afe ga nis tão, que se au to de no mi -
na Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan do a in -
dig na ção dos bra si le i ros com re la ção aos acon te ci -
men tos que vêm ten do lu gar na que le país, onde é fla -
gran te o des res pe i to às mu lhe res, sub me ti das a toda
es pé cie de maus-tra tos e hu mi lha ções pelo re gi me
Ta li ban, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.066, 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: Se na dor Lú dio Co e lho.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001

(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
516, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na e ou tros
Se nho res Se na do res, so li ci tan do que seja le va da ao
co nhe ci men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se -
na do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do
dia 11 de se tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as
Na ções Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a -
ção con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves
des do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da
hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 84, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 147, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, 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, ten do

Pa re cer sob nº 978, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, fa vo rá -
vel, com Emen da nº 1-CE, que apre sen ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 195, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 980, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 2
mi nu tos.)



Ata da 125ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 2 de outubro 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. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res
Ro nal do Cu nha Lima, Lú dio Co e lho e Jef fer son Pé res

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô -
nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – 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
– Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges –
He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef -
fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – 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 – Ma u ro Mi ran -
da – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros
– 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 – 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 
67 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de -
cla ro aber ta a ses são.

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

O tem po dos ora do res da Hora do Expe di en te da
pre sen te ses são será de di ca do à co me mo ra ção dos
qui nhen tos anos do Rio São Fran cis co, re gis tra do por
oca sião da pas sa gem pelo rio do na ve ga dor Amé ri co
Ves pú cio, em 4 de ou tu bro de 1501, de acor do com o
Re que ri men to n.º 292, de 2001, da Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves e ou tros Srs. Se na do res.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci -
to, para a oca sião que for pos sí vel, a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos re gi men -
ta is. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Se na dor Edu ar do Su plicy, in for mo a V. Ex.ª e à Casa
que a Hora do Expe di en te será des ti na da a ho me na ge -
ar os qui nhen tos anos do rio São Fran cis co. Nes se
caso, não há pos si bi li da de de ins cre ver ora do res com o
ob je ti vo a que V. Ex.ª se re fe re.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra, em pri me i ro lu gar, à au to ra do re -
que ri men to de ho me na gem ao rio São Fran cis co, a Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves, do PFL do Esta do de
Ser gi pe. 

A SRª MARIA DO CARMOS ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, au to ri da des pre sen tes, em um cer to
ano, que pode ter sido o ano de 1181 ou 1182, no dia 4
de ou tu bro, te ria nas ci do em Assis, na Itá lia, um me ni no
que, na re bel dia da ado les cên cia, fi lho de pais mu i to ri -
cos, re ne gou a for tu na e a vida mun da na para, jun ta -
men te com um gru po de ami gos, a ma i or par te jo vens
bem-nas ci dos, en tre ga rem-se ao cris ti a nis mo, de di can -
do suas vi das a fa zer o bem, a cha mar a aten ção do
povo para o amor e o res pe i to para com toda a cri a ção,
a pro tes tar con tra o ego ís mo e so bre tu do a se de di ca -
rem ao pró xi mo.

São Fran cis co de Assis, en tre os san tos da Igre ja,
é tal vez a per so na li da de hu ma na mais ex tra or di ná ria,
mais rica de exem plos e mais ad mi rá vel que se pode



co nhe cer. Foi ele quem pri me i ro de fen deu ante a hu ma -
ni da de a im por tân cia da pers pec ti va am bi en tal e pre -
ser va ci o nis ta da na tu re za. Por essa ra zão, São Fran cis -
co é con si de ra do o pro te tor dos pás sa ros e dos ani ma is. 
Entre tan to, con si de ro que ele deva ser re co nhe ci do
pela pri ma zia do gri to em fa vor do meio am bi en te.

Três sé cu los de po is da pas sa gem de Fran cis co
de Assis pelo mun do, co me ça ram as gran des na ve ga -
ções, os gran des des co bri men tos e a re ve la ção de um
novo mun do, des co ber to por Co lom bo e ba ti za do de
Amé ri ca em re co nhe ci men to ao gran de na ve ga dor
Amé ri co Ves pú cio, o mes mo que, na ve gan do sob o pa -
tro cí nio da Co roa Por tu gue sa, em 4 de ou tu bro de
1501, che gou ofi ci al men te, pela pri me i ra vez, à foz de
um gran de rio no Nor des te, ao qual deu o nome de rio
São Fran cis co, em ho me na gem ao gran de per so na gem 
do cris ti a nis mo.

O Bra sil de i xou de des per tar in te res se eco nô mi co 
por al gum tem po, até que, em 1534, com as ca pi ta ni as
he re di tá ri as, co me çou a co lo ni za ção. E o rio São Fran -
cis co cor ta va a ma i or par te de las, como as ca pi ta ni as
do Espí ri to San to, da Ba hia de To dos os San tos e de
Per nam bu co, exer cen do um pa pel mu i to im por tan te
como meio de trans por te, como ca mi nho, fron te i ra e es -
pa ço para o de sen vol vi men to das pri me i ras ati vi da des
de ocu pa ção do ter ri tó rio na ci o nal. O rio unia e in te gra va 
o nor des te, o su des te e o li to ral, onde se de sen vol via a
eco no mia açu ca re i ra, e o ser tão, onde a cri a ção de
gado era a prin ci pal ati vi da de.

O his tó ri co da ex plo ra ção do rio São Fran cis co e a 
sua po de ro sa in fluên cia na for ma ção da iden ti da de das
po pu la ções que vi vem nas suas mar gens, nos seus va -
les e ad ja cên ci as de sua imen sa ba cia es tão di re ta men -
te re la ci o na dos, em suas ori gens, com a agro pe cuá ria,
com o cha ma do ci clo do cou ro, que pro mo veu o po vo a -
men to des sa re gião, onde hoje ati vi da des eco nô mi cas
tão im por tan tes e di ver si fi ca das são de sen vol vi das pe -
los mais de 500 mu ni cí pi os que co brem o seu per cur so
de 2.700 qui lô me tros de ex ten são, que vai da Ser ra da
Ca nas tra, em Mi nas Ge ra is, até a sua foz, en tre Ala go -
as e o meu que ri do Esta do de Ser gi pe.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aque le exu -
be ran te rio São Fran cis co – des co ber to e ba ti za do em 4 
de ou tu bro de 1501 por Amé ri co Ves pú cio –, que tan to
con tri bu iu para a ocu pa ção eco nô mi ca e o pro gres so do 
nos so País, que ali men ta os la gos e as tur bi nas de
mag ní fi cas hi dre lé tri cas que ge ram ener gia em Três
Ma ri as, Mo xo tó, So bra di nho, Ita pa ri ca, com ple xo de Pa -
u lo Afon so e Xin gó, ao lon go dos anos, vem so fren do
agres sões de sas tro sas que com pro me tem o seu cur so,
como as ati vi da des pre da tó ri as do ga rim po, os re sí du os 
só li dos da mi ne ra ção e o es go to in na tu ra de mais de

dois mi lhões de pes so as, lan ça do no rio das Ve lhas,
que de sem bo ca no São Fran cis co, em cu jas nas cen tes
já se re gis tra de sas tro so des ma ta men to, que se alas tra
até a sua foz.

Cin co sé cu los de uti li za ção e des gas te do Ve lho
Chi co, pro ble ma pro fun da men te agra va do nos úl ti mos
50 anos pela im plan ta ção do for mi dá vel com ple xo de
ge ra ção hi dro e ner gé ti ca sem a im pres cin dí vel pre o cu -
pa ção com a pre ser va ção eco ló gi ca, tor nam hoje im pe -
ri o so um gri to de aler ta e so cor ro a tan tos quan tos exer -
çam pa pel de li de ran ça res pon sá vel no Bra sil, pela sim -
ples ra zão de que, em se man ten do ta ma nha agres são
am bi en tal con tra o rio que mais con tri bu iu para a for ma -
ção da na ci o na li da de bra si le i ra, sua pró pria so bre vi vên -
cia es ta rá gra ve men te ame a ça da.

So bre tu do em sua foz, vá ri os sin to mas pre o cu -
pan tes po dem ser ob ser va dos, para es pan to dos que
te mem o co lap so do rio. Ape nas a tí tu lo de ilus tra ção,
per mi tam-me des ta car al guns da dos com pro van tes da
sua de gra da ção:

– pri me i ro, onde há pou cos anos gran des em bar -
ca ções na ve ga vam nor mal men te, hoje até pe que nas
lan chas pre ci sam de gui as da re gião para na ve gar e
não en ca lhar;

– se gun do, enor mes ilhas de are ia, an tes ine xis -
ten tes, es pa lham-se ao lon go das úl ti mas de ze nas de
qui lô me tros do rio, após a hi dre lé tri ca de Xin gó, in ten si -
fi can do-se a sua pre sen ça com a pro xi mi da de da foz;

– ter ce i ro, é per fe i ta men te pos sí vel, em ple no le i to 
do rio, an dar a pé, pela exis tên cia de uma al tu ra mí ni ma
de lâ mi na de água em vá ri os tre chos flu vi a is;

– quar to, na al tu ra de Neó po lis e Pe ne do – ci da -
des ser gi pa na e ala go a na, res pec ti va men te –, lo ca li za -
das a 40 qui lô me tros da foz, já se pes cam nor mal men te 
pe i xes do oce a no, si nal evi den te de brus cas mo di fi ca -
ções na foz do rio e na qua li da de das suas águas;

– quin to, in dí ci os do avan ço do mar são tão fla -
gran tes que a ilha se cu lar do Ca be ço, lo ca li za da per to
da foz, an tes ha bi ta da por cen te nas de fa mí li as de pes -
ca do res, onde, além de inú me ras ca sas, ha via igre jas e
es co las, foi to tal men te des tru í da, não res tan do hoje
uma úni ca edi fi ca ção em pé. 

Fi nal men te, a va zão mí ni ma ga ran ti da con tra tu al -
men te pela Chesf, de 2.060 me tros cú bi cos por se gun -
do, após o re ser va tó rio de So bra di nho, che ga a al can -
çar, de po is de Xin gó e até a foz, 800 me tros cú bi cos por
se gun do, acen tu an do os efe i tos per ver sos da cu nha sa -
li na, que, em ma i or grau, pode vir a ca u sar uma ca tás -
tro fe de pro por ções ini ma gi ná ve is. Nes se tre cho são fe i -
tas to ma das de água para as adu to ras que abas te cem
os mu ni cí pi os ser ta ne jos de Ala go as e Ser gi pe, bem



como para a adu to ra que abas te ce mais da me ta de do
con su mo da po pu la ção de Ara ca ju.

Sem que rer ado tar a pos tu ra de cas san dra, que ro
res sal tar que tais ca rac te rís ti cas, Sr. Pre si den te, fo ram
igual men te cons ta ta das no pe río do que pre ce deu o iní -
cio da mor te de ou tros im por tan tes rios, que, hoje, du -
ran te as es ti a gens, se cam de ze nas de qui lô me tros an -
tes de atin gir sua an ti ga foz. Tive a tris te za de co nhe cer
o pa té ti co es pe tá cu lo da foz do an tes ca u da lo so rio
Ama re lo, um dos mais im por tan tes da Chi na, du ran te
uma de suas se cas. Qu an do se sabe que ou tros rios fa -
mo sos da ter ra, tais como o Gan ges, na Índia, e o Nilo,
no Egi to, so frem de gra da ção se me lhan te, mais nada é
pre ci so para nos aler tar que, se por ina ce i tá vel omis são
do nos so Go ver no e inad mis sí vel pas si vi da de nos sa,
na con di ção de par la men ta res, isso vier a acon te cer
com o rio São Fran cis co, será o ma i or de sas tre da his tó -
ria bra si le i ra.

Faço ques tão de re la tar o exem plo do es ta do ago -
ni zan te de rios im por tan tes do mun do para aler tar que o 
mes mo po de rá acon te cer com o Ve lho Chi co, e, por tan -
to, não há nada mais ur gen te no Bra sil de hoje, es pe ci -
al men te para nós, nor des ti nos, do que re vi ta li zá-lo in te -
gral men te. Cabe, con tu do, cha mar a aten ção para um
as pec to pri mor di al: é fun da men tal uma re vi ta li za ção e,
pos te ri or men te, a sua con ser va ção de fi ni ti va e não dis -
cur sos de ma gó gi cos ou ações me ra men te pa li a ti vas.
Às ve zes, te mos a im pres são de que o Go ver no quer
ini ci ar um pro je to ape nas como mera sa tis fa ção à opi -
nião pú bli ca.

Cabe, sim, for mu lar-se um pro je to am plo e tec ni -
ca men te em ba sa do e se rem de fi ni das suas eta pas de
cons tru ção de for ma cla ra, sen do es tas apro va das pelo
Con gres so, num am plo pac to po lí ti co, de modo a não se 
cor rer ris co de in ter rup ção nos pró xi mos Go ver nos.

É ex tre ma men te im por tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, au to ri da des pre sen tes, le va rem-se em
con si de ra ção as pri o ri da des de re vi ta li za ção do rio, pre -
ce di da pelo in dis pen sá vel re for ço de sua va zão a par tir
de ou tros rios e ba ci as já de vi da men te es tu da dos.

Há um ou tro pon to re le van te: é la men tá vel ob ser -
var mos hoje o de clí nio da na ve ga ção do rio que, há al -
gu mas dé ca das, ti nha uma exu be ran te ati vi da de de
trans por te flu vi al, com uma enor me va ri e da de de bar -
cos, hoje re du zi da a sa u da des e a des man te lo. É tris te
cons ta tar isso, quan do se sabe da pri o ri da de que o
trans por te flu vi al de ve ria me re cer no equa ci o na men to
do trans por te de car gas do nos so País. Bas ta lem brar
que seu cus to cor res pon de a ape nas um dé ci mo do seu 
equi va len te do trans por te por meio de ca mi nhões. Daí
ser sur pre en den te o fato de o Bra sil, inex pli ca vel men te,

ser o úni co país con ti nen tal a pri o ri zar o sis te ma ro do -
viá rio para a dis tri bu i ção de suas car gas.

É in dis pen sá vel que se pro mo vam o re flo res ta -
men to de suas mar gens, o com ba te às ca u sas da ero -
são, o de sas so re a men to da ca lha do rio, a re mo ção das 
ilhas de are ia, a res ta u ra ção da sua na ve ga bi li da de, a
re cu pe ra ção das la go as na tu ra is, o tra ta men to do es go -
to das ci da des ri be i ri nhas – que é uma ques tão, in clu si -
ve, de sa ú de – e o de sen vol vi men to de pó los de aqüi -
cul tu ra como su por te de ati vi da de eco nô mi ca para as
po pu la ções que ali re si dem.

Com pe te re i te rar que to das es sas ações se rão
inú te is se não hou ver pa ra le la men te um vi go ro so au -
men to da va zão do rio São Fran cis co, a par tir do bar ra -
men to de vá ri os dos seus pró pri os aflu en tes, bem como 
de tri bu tá ri os do rio Pa ra ná e, even tu al men te, do rio To -
can tins. A par tir daí, po der-se-iam vi a bi li zar, in clu si ve, a
so nha da trans po si ção de águas do rio São Fran cis co e
um am plo equa ci o na men to dos de ma is re cur sos hí dri -
cos do Nor des te.

Só para de mons trar que tudo isso não é ape nas
um so nho ir re al de um pro je to que po de ria trans for mar a 
vida de de ze nas de mi lhões de nor des ti nos e ser o
gran de pas so para er ra di car a mi sé ria da nos sa so fri da
re gião, bas ta lem brar que o seu cus to não se ria mais
que uma fra ção do to tal in ves ti do no Pro er. Acres cen -
te-se que ou tros pa í ses ári dos do mun do já vi a bi li za ram
pro je tos se me lhan tes e se trans for ma ram em mo de los
de de sen vol vi men to. Entre nós, por tan to, só fal ta uma
fir me de ci são po lí ti ca para que esse so nho dos nos sos
an ces tra is se trans for me em re a li da de e para que, onde
hoje há seca e de ses pe ran ça, seja im plan ta do um
imen so po mar de pro du ção de ali men tos, com a ge ra -
ção de mi lhões de em pre gos e qua li da de de vida dig na
para to dos.

Hoje é um dia his tó ri co, Sr. Pre si den te, um dia do
ma i or sig ni fi ca do para os bra si le i ros, em es pe ci al para
os nor des ti nos, por que aqui es ta mos sa u dan do os 500
anos do cha ma do rio da uni da de na ci o nal. O Se na do
Fe de ral, do alto da res pon sa bi li da de que tem ante à Na -
ção, cum pre nes ta data seu de ver em res sal tar o pa pel
in su pe rá vel que vem de sem pe nhan do o rio São Fran -
cis co para a Pá tria bra si le i ra des de os seus pri mór di os
até os nos sos dias. Afi nal, o rio é vi tal, pelo me nos quan -
to à ge ra ção ener gé ti ca de todo o Nor des te bra si le i ro,
do qual é pra ti ca men te a úni ca fon te pro ve do ra. Por ou -
tro lado, como fon te hí dri ca, além dos ri be i ri nhos, an -
gus ti am-se tam bém as de ze nas de mi lhões de con ter -
râ ne os que ha bi tam os Esta dos da Pa ra í ba, do Rio
Gran de do Nor te, do Ce a rá e do Pi a uí, que, com jus ti ça, 
so nham em re ce ber suas águas, por um pro je to de



trans po si ção, es pe ran ça que vem dos nos sos an te pas -
sa dos do iní cio do Impé rio.

Na ver da de, hoje en fren ta mos as se cas com pra ti -
ca men te as mes mas me di das pa li a ti vas como o fa zi am
os nos sos an ces tra is do Impé rio. Para não me alon gar
na des cri ção do qua dro de hor ror que têm sig ni fi ca do
es sas se cas para a nos sa re gião, fi ca rei ape nas num
exem plo. Em um me ti cu lo so es tu do re a li za do pelo pes -
qui sa dor ce a ren se Mar co Antô nio Vil la, fi cou de mons -
tra do que as se cas fo ram res pon sá ve is, nes se sé cu lo e
meio, pela mor te di re ta de três mi lhões de nor des ti nos,
ou seja, um ge no cí dio cor res pon den te à me ta de dos ju -
de us as sas si na dos nos for nos cre ma tó ri os na zis tas na
Se gun da Gu er ra Mun di al. É cla ro que ou tras de ze nas
de nor des ti nos te ri am tido o mes mo des ti no se não ti -
ves sem emi gra do à for ça para aju da rem a cons tru ir o
pro gres so do Sul/Su des te.

O mais cons tran ge dor de tudo isso é sa ber que,
se gun do cál cu los con fiá ve is, com me nos da me ta de
dos re cur sos que fo ram gas tos em ações inú te is e
obras pa li a ti vas du ran te as nos sas es ti a gens cí cli cas no 
mes mo pe río do, se cas, tais como as que co nhe ce mos
hoje, se ri am fe nô me nos de um pas sa do dis tan te. Mais
ain da: te ría mos im plan ta do na re gião um de sen vol vi -
men to auto-sus ten tá vel. Exem plo dis so é o que ocor reu
no oes te ame ri ca no, em par te do qual há re giões onde
cho ve sete ve zes me nos do que o nos so ser tão. Na dé -
ca da de 30, era a re gião mais po bre dos Esta dos Uni -
dos e, gra ças ao efe i to mul ti pli ca dor de um am bi ci o so
equa ci o na men to hí dri co im plan ta do pelo New Deal, é
hoje a re gião mais prós pe ra e di nâ mi ca da eco no mia
ame ri ca na.

Idên ti co equa ci o na men to hí dri co pode ser im plan -
ta do no Nor des te, in clu si ve a tão so nha da trans po si ção
de águas do São Fran cis co. E esse equa ci o na men to,
Sr. Pre si den te, só pode ser fe i to a par tir do Ve lho Chi co.
É cla ro que não pode par tir de um rio es quá li do e ame a -
ça do de ex tin ção, como se en con tra o São Fran cis co,
mas de um rio in te i ra men te re vi ta li za do, com sua sa ú de
re a bi li ta da.

Cabe res sal tar aqui que já exis te uma pro pos ta
pre li mi nar na Co de vasf que, de vi da men te ajus ta da, po -
de rá ser vir de pon to de par ti da.

E cabe aqui di zer tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que a Com pa nhia de De sen vol vi men to
dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba está exer ci -
tan do a vi são glo bal dos pro ble mas e, evi den te men te,
das so lu ções. Nos úl ti mos oito anos, seus téc ni cos vêm
de sen vol ven do um Pla no de De sen vol vi men to Sus ten -
tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co e do Semi-ári do
Nor des ti no. Essa ini ci a ti va tem a par ti ci pa ção de ou tras
ins ti tu i ções fe de ra is e es ta du a is, mas, la men ta vel men -

te, não tem con sen so no Go ver no Fe de ral. Mas esse já
é o in dí cio de uma for ma cor re ta de atu a ção das em pre -
sas do Go ver no.

Per mi tam-me, por tan to, en cer rar es tas mi nhas
pa la vras com uma pro pos ta con cre ta, ca paz de gal va ni -
zar e unir to dos os nor des ti nos.

Si ga mos, aqui e ago ra, o mag ní fi co exem plo do vi -
si o ná rio Me. No va es, na Cons ti tu i ção de 1946, in clu si ve
com o apo io de ou tros ba i a nos, como Cle men te Ma ri a -
no e Luiz Vi a na, e apro ve mos uma emen da cons ti tu ci o -
nal es ta be le cen do um pra zo de 20 anos, du ran te o qual
se ria ga ran ti do um per cen tu al fixo de 2% da ar re ca da -
ção tri bu tá ria, des ti na do a um fun do para a exe cu ção de 
um abran gen te pla no de re vi ta li za ção do rio São Fran -
cis co. E, a par tir dele, pode-se fa zer um ple no equa ci o -
na men to dos re cur sos hí dri cos de todo o semi-ári do
nor des ti no, in clu in do to dos os dez Esta dos.

Vale aqui fa zer uma ob ser va ção fun da men tal: as
cir cuns tân ci as des se fun do são bem mais fa vo rá ve is,
em ter mos de ga ran tia de re tor no de be ne fí ci os con cre -
tos, do que o que foi fe i to na Cons ti tu i ção de 1946.
Àque la épo ca, o gran de par la men tar ba i a no, Me. No va -
es, su ge riu isso, ins pi ra do nos re sul ta dos ex tra or di ná ri -
os ob ti dos pelo pro gra ma do Vale do Ten nes see, nos
Esta dos Uni dos. Mas não ha via uma ação es pe cí fi ca
cla ra men te de ta lha da, nem um ór gão e mu i to me nos
uma equi pe para co lo cá-lo em prá ti ca, ao con trá rio do
que pro po mos ago ra, em que nada se ria gas to com bu -
ro cra cia, com a cons ti tu i ção de ór gãos, com a cri a ção
de equi pes e com gas tos in di re tos, que cos tu mam ab -
sor ver, às ve zes, a ma i o ria dos re cur sos des ti na dos a
cer tos pro gra mas go ver na men ta is.

Des sa vez, há um ór gão es pe ci a li za do, a Co de -
vasf, uma equi pe de ex ce len tes es pe ci a lis tas su bu ti li za -
da e um es bo ço de fi ni do de um pro je to para o equa ci o -
na men to dos re cur sos hí dri cos do Nor des te, a par tir do
rio São Fran cis co. Fal ta ape nas a de ci são po lí ti ca, e
essa se ria dada, aqui e ago ra, pelo Se na do da Re pú bli -
ca, o que ser vi ria, in clu si ve, para re a cen der a fé dos
nor des ti nos em sua clas se po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meus se -
nho res e mi nhas se nho ras, esse se ria o modo con se -
qüen te de co me mo rar mos os 500 anos do rio São Fran -
cis co. O po si ti vo de tudo isso é que, tec ni ca men te, sa -
be mos fazê-lo, tal como ou tros po vos já o fi ze ram. E, ao
fim des se pe río do, te ría mos cons tru í do, onde hoje exis -
te a par te mais atra sa da do País, onde se con cen tra
mais da me ta de da cha ma da mi sé ria ab so lu ta na ci o nal, 
uma re gião bem mais de sen vol vi da, cuja po pu la ção te -
ria ple na con di ções de con vi ver com a seca. Além dis so, 
o Nor des te, a par tir des se pa ta mar, te ria con di ções, tal
como ocor reu com o oes te ame ri ca no, de al çar vôo



para um de sen vol vi men to auto-sus ten tá vel e de, so bre -
tu do, cons tru ir uma so ci e da de onde im pe re ma i or jus ti -
ça so ci al e de onde a mi sé ria seja ex tir pa da.

Meus se nho res e mi nhas se nho ras, a His tó ria en -
si na que, nos mo men tos de cri se, os ver da de i ros lí de -
res de uma na ção se agi gan tam, com so lu ções cri a ti vas 
que, às ve zes, mu dam a His tó ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta é uma
data his tó ri ca, e a Na ção bra si le i ra nos co bra uma so lu -
ção de gran de za. Esse é o nos so ma i or de sa fio, e es tou
cer ta de que esta Casa não fa lha rá ao povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do
Car mo Alves, 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. Ro nal do Cu -
nha Lima, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Se guin do a or dem dos ora do res ins cri tos, con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, co me mo ra mos
os 500 anos do rio São Fran cis co. Não de se jo, con tu -
do, fa lar-lhes da His tó ria, não de se jo vol tar-me para o
pas sa do. Ve nho aqui cu i dar do pre sen te e, so bre tu do, 
do fu tu ro do Vale do São Fran cis co. E isso tem a sua
ra zão de ser. Esse é um rio es tra té gi co para o nos so
País, por que é o prin ci pal cur so d’água do semi-ári do
nor des ti no. Pre ser vá-lo, por tan to, é um im pe ra ti vo na -
ci o nal.

O Bra sil, con tu do, não tem ex pe riên cia em re cu -
pe ra ção de cur sos d’água, mas a fal ta de uma ação
am pla e efi caz pode ter como con se qüên cia, nes te
caso, a mor te do rio.

O que fa zer? Sem pre que se fala em po lí ti ca
am bi en tal em re la ção a re cur sos hí dri cos, a ên fa se é
pos ta na qua li da de da água. Au to ma ti ca men te, as so -
cia-se meio am bi en te e con tro le de po lu i ção. É o caso
do rio Ti e tê, do rio Pa ra í ba do Sul, da baía de Gu a na -
ba ra, mas, cer ta men te, não é o caso do rio São Fran -
cis co. É im por tan te des po lu ir. Há fo cos de po lu i ção no 
rio São Fran cis co. Há des pe jos dos es go tos ur ba nos,
há a mi ne ra ção, prin ci pal men te no rio das Ve lhas, que 
é um dos aflu en tes im por tan tes, mas o pro ble ma prin -
ci pal diz res pe i to à re cu pe ra ção do vo lu me de água
da ba cia.

A de gra da ção tem fe i to com que o rio per ca sua
for ça, seu vi gor. O São Fran cis co, que sem pre foi um
rio ca u da lo so, im po nen te, vi go ro so, está, nes te mo -
men to, de fi nhan do, do en te, en fra que ci do, de gra da do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses da -
dos se as se me lham ao que acon te ceu nos úl ti mos
sete anos, em que o vo lu me de água do rio es te ve
sem pre aba i xo da mé dia his tó ri ca. Nes te ano, es ta -
mos en fren tan do uma seca mais crí ti ca, mais vi o len -
ta. Qu e i ra Deus essa seca não do bre de um ano para
ou tro, sob pena de se per der todo o es for ço de ir ri ga -
ção fe i to até ago ra, com pro me ten do os mer ca dos, as
mar cas, os pro du tos, a tec no lo gia, os em pre gos, a
ren da, en fim, tudo o que se in cor po rou ao lon go dos
úl ti mos 25 anos em ter mos de ir ri ga ção na ba cia do
São Fran cis co!

No caso do rio São Fran cis co, é pre ci so cu i dar,
de for ma pri o ri tá ria, da quan ti da de da água, ou seja, é 
pre ci so re cu pe rar o vo lu me do rio, não opon do qua li -
da de com quan ti da de, mas ha ven do quan ti da de com
qua li da de. É pre ci so que a po lí ti ca am bi en tal em nos -
so País tra ba lhe com es ses dois con ce i tos ali a dos.

O ob je ti vo pri o ri tá rio, por tan to, há de ser o de re -
cu pe rar o vo lu me de água do rio. As pri o ri da des ge ra -
is en vol vem a cons tru ção de no vos re pre sa men tos
que se jam ca pa zes de re gu la ri zar a va zão do rio ao
lon go de todo o ano. Sa be mos que 70% das águas do
rio São Fran cis co vêm dos aflu en tes mi ne i ros. É pre -
ci so, en tão, que esse tipo de ação se con cen tre fun -
da men tal men te no Esta do de Mi nas Ge ra is, sem pre -
ju í zo do que pu der ser fe i to nas ba ci as do Ca ri nha -
nha, do Cor ren te e do Rio Gran de, aflu en tes ba i a nos
da mar gem es quer da, de onde pro vêm os ou tros 20% 
da água do São Fran cis co.

É pre ci so fa zer o de sas so re a men to do le i to, re -
cu pe rar as ma tas ci li a res, con tro lar o des bar ran ca -
men to, pre ser var as ve re das para pro te ger as nas -
cen tes dos aflu en tes da mar gem es quer da, so bre tu -
do nos cer ra dos de Mi nas Ge ra is e da Ba hia – o que
pode ocor rer com um pro gra ma de mi cro ba ci as hi dro -
grá fi cas que ve nha, efe ti va men te, a re ter a água, en ri -
que cer e for ta le cer as ve re das, em vez do pro ces so
que es ta mos ten do hoje de as so re a men to e de mor -
tes des sas ve re das. Tam bém é pre ci so pen sar, tra ba -
lhar e atu ar na pe re ni za ção dos aflu en tes da mar gem
di re i ta, que se tor na ram rios tem po rá ri os.

Há vá ri as pri o ri da des lo ca is, por que a cri se do
rio se ma ni fes ta de for ma di fe ren te em cada lo ca li da -
de, em cada ci da de, em cada Mu ni cí pio ao lon go da
ba cia. É o caso, por exem plo, do de sas so re a men to
dos ca na is que se si tu am en tre as ilhas e a mar gem
do rio – como o ca nal de Gu a xi nim, em Xi que-Xi que, e 
do ca nal que liga a ilha de Pa ra tin ga à ci da de; da pe -
re ni za ção dos rios Ja ca ré e Ver de, no pla tô de Ire cê;
da pe re ni za ção do rio das Rãs, do rio Pa ra mi rim, do
rio San to Ono fre; o cu i da do com as ba ci as hi dro grá fi -



cas. So bre tu do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, é pre ci so pen sar na pre ser va ção do rio para fa zer 
bem à po pu la ção, para fa zer a in cor po ra ção so ci al
das po pu la ções ri be i ri nhas, dos bar ran que i ros
são-fran cis ca nos. Den tre es sas me di das, in clu em-se
o se gu ro-de sem pre go para os pes ca do res na épo ca
do de fe so, que nun ca é pago com pon tu a li da de e que
pre ci sa ser es ten di do por um pra zo ma i or; e a in cor -
po ra ção da po pu la ção das ilhas do São Fran cis co,
que re que rem um pro je to es pe ci al, para ci tar ape nas
al guns exem plos.

De ou tro lado, há uma ques tão fun da men tal a
ser en fren ta da: a im plan ta ção ime di a ta e ur gen te do
Co mi tê da Ba cia do Rio São Fran cis co, que de fi ni rá o
fu tu ro do rio. Exis tem, hoje, vá ri as si glas fe de ra is que
usam as águas do rio. A es sas se agre gam as si glas
es ta du a is, mas não há uma úni ca si gla vol ta da para a
de fe sa e para a pre ser va ção do rio. Não exis te um
úni co ór gão, uma úni ca uni da de des ti na da a pro te ger
e a de fen der o rio. A im plan ta ção do Co mi tê da Ba cia
é, por isso, uma ques tão es sen ci al, fun da men tal, ur -
gen te, im pe ri o sa. Será o Co mi tê que, por meio do Pla -
no de Re cur sos Hí dri cos, de fi ni rá o que deve ocor rer
com o rio e cri a rá as con di ções para que pos sa mos
ter a pe re ni da de da sua exis tên cia. 

Por tan to, é pre ci so pre ser var para de sen vol ver,
para que se pos sa exe cu tar uma po lí ti ca de de sen vol -
vi men to ao lon go de toda a Ba cia. A água do São
Fran cis co deve ser usa da, pri o ri ta ri men te, para ge rar
em pre gos e para ele var o ní vel de ren da da po pu la -
ção são-fran cis ca na.

Por isso, pro po nho um gran de de ba te para re de -
fi nir a pri o ri da de no uso da água. Tra ta-se do mais im -
por tan te rio bra si le i ro do semi-ári do nor des ti no, mo ti -
vo por que re quer cu i da dos adi ci o na is e po lí ti ca es pe -
cí fi ca. Até ago ra, tem pre va le ci do a pri o ri da de para a
ge ra ção de ener gia, mas o sis te ma elé tri co bra si le i ro
é, hoje, in te gra do e a ener gia pode ser trans fe ri da de
uma re gião para ou tra. É pre ci so, por tan to, que se
trans fi ra mais ener gia da Re gião Nor te e do Cen -
tro-Oes te para o Nor des te, de modo que as águas do
rio São Fran cis co, que cor rem pelo semi-ári do nor -
des ti no, se jam des ti na das, fun da men tal men te, à ir ri -
ga ção e à na ve ga ção, a fim de ge rar em pre gos, ele var 
o ní vel de ren da da po pu la ção e pro du zir ali men tos. A
na ve ga ção pode in te grar a eco no mia e só há na ve ga -
bi li da de com mu i ta água. A hi dro via é uma ali a da da
ca u sa am bi en tal. 

Esse de ba te deve acon te cer no sen ti do de se
re de fi ni rem as pri o ri da des no uso da água do rio São
Fran cis co. Não te nho fe i to ape nas dis cur sos; tam bém
te nho me de di ca do à ação. Em 1995, des de que che -

guei a esta Casa, pro mo vi a cri a ção de uma Co mis -
são Espe ci al para o De sen vol vi men to do Vale do Rio
São Fran cis co. Des de en tão, le van ta mos as pa u tas
para as po lí ti cas de de sen vol vi men to e exi gía mos
uma po lí ti ca de re cu pe ra ção e de pre ser va ção am bi -
en tal do rio São Fran cis co. Esta be le ce mos uma agen -
da para o São Fran cis co e ago ra, re cen te men te, pro -
pu se mos e apro va mos a cri a ção, nes ta Casa, de uma 
Co mis são Espe ci al para acom pa nhar, mo ni to rar e fis -
ca li zar o pro je to de con ser va ção e re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co. 

Não que ro que acon te ça com ele o que se vem
pas san do com a hi dro via. Inclu í da no ”Bra sil em
Ação“, no ”Avan ça Bra sil“, no PPA, está sem pre nos
pro gra mas do Go ver no Fe de ral, nas pri o ri da des, mas 
nem por isso con se guiu sair do pa pel. Até per dôo a
omis são, mas não pode ha ver a pa ra li sa ção em um
pro je to de re cu pe ra ção, de con ser va ção e de re vi ta li -
za ção de um rio.

Isso é ina diá vel. É in te i ra men te ine go ciá vel. É
pre ci so ser fe i to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Wal -
deck Orne las, V. Ex.ª me per mi te um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço V. Ex.ª, Se na dor Pa u lo Sou to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Wal -
deck Orne las, to dos nós con si de ra mos que nin guém
me lhor do que V. Ex.ª po de ria re pre sen tar o pen sa -
men to do Esta do da Ba hia com re la ção a essa ques -
tão do São Fran cis co. Como es tu di o so do as sun to há
mu i tos anos, como Par la men tar de di ca do – des de a
épo ca de De pu ta do Fe de ral e tam bém como Se na dor 
-, como nor des ti no e ba i a no, V. Ex.ª tem tido po si ções
lú ci das. O pro nun ci a men to de V. Ex.ª hoje – o qual te -
nho cer te za de que toda a Ba hia in cor po ra – é, mais
uma vez, lú ci do, de mons tran do o seu co nhe ci men to
so bre a ma té ria. O as sun to que V. Ex.ª aca ba de abor -
dar, da ne ces si da de de se pen sar, a mé dio pra zo, no
novo sis te ma de uti li za ção das águas do São Fran cis -
co, é sé rio e tem que ser ne ces sa ri a men te en ca ra do
por to dos nós. É pre ci so tam bém que sa i a mos do
imo bi lis mo com re la ção ao fi nan ci a men to dos pro gra -
mas de ir ri ga ção. Há sete anos, o Go ver no Fe de ral
es tu da o cha ma do novo mo de lo de ir ri ga ção. Entre -
tan to, até hoje, nin guém o co nhe ce, e os pro je tos fi -
cam de pen den do ape nas de re cur sos do Te sou ro,
que são in su fi ci en tes, como é o caso de dois gran des
pro je tos de ir ri ga ção na Ba hia. Pre ci sa mos vol tar às
agên ci as in ter na ci o na is para fi nan ci ar pro je tos de ir ri -
ga ção para todo o Nor des te, por que essa é uma ati vi -
da de im por tan tís si ma para o de sen vol vi men to da Re -



gião. Era ape nas isso que eu que ria acres cen tar, mas
di zen do que to dos nós es ta mos mu i to bem re pre sen -
ta dos pelo pro nun ci a men to lú ci do que V. Ex.ª faz nes -
te mo men to, por oca sião des ta ses são co me mo ra ti va
aos 500 anos do rio São Fran cis co. Mu i to obri ga do. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço e in cor po ro, com mu i ta sa tis fa ção, o seu
apar te ao meu pro nun ci a men to, Se na dor. V. Ex.ª tem
ra zão. Como Go ver na dor, con fi ou, acre di tou no pro je -
to da hi dro via do São Fran cis co, cons tru iu o novo Por -
to de Ju a ze i ro e, até hoje, o ca nal de na ve ga ção não
foi dra ga do. As me di das não fo ram to ma das para que
a hi dro via pu des se fun ci o nar. Con ti nua-se com um
sis te ma pre cá rio, ul tra pas sa do, de na ve ga ção no rio
São Fran cis co. 

V. Ex.ª le van ta um ou tro as pec to fun da men tal,
que é o do fi nan ci a men to dos pro je tos de ir ri ga ção.
Tam bém te nho acom pa nha do de per to essa ques tão
jun to com V. Ex.ª. Sa be mos os pre ju í zos que têm sido
ca u sa dos à po pu la ção são fran cis ca na, a mo ro si da de 
com que pro je tos como o Sa li tre, em Ju a ze i ro, e o Ba -
i xio de Ire cê, em Xi que-Xi que, têm sido con du zi dos.
Pro je tos como o do Vale Tuiú, em Ma lha da, ou o de
Casa Nova até hoje não sa í ram do pa pel, não co me -
ça ram a ser exe cu ta dos, em bo ra es te jam pron tos, re -
a li za dos pela Co de vasf. 

Hou ve efe ti va men te um re tro ces so na po lí ti ca
de ir ri ga ção do Bra sil, se com pa rar mos com o que
che gou a ser fe i to no Go ver no do Pre si den te Sar ney.
Na que la épo ca, foi cri a do um Mi nis té rio Extra or di ná -
rio para cu i dar da ir ri ga ção e da for ma ção de re cur sos 
hu ma nos de todo o con jun to da po lí ti ca ne ces sá ria a
esse tra ba lho, que é im pe ri o so e fun da men tal para o
semi-ári do nor des ti no.

Te mos tam bém, es tra nha men te, o pro je to do
Pro a go a semi-ári do, com mais de R$300 mi lhões fi -
nan ci a dos pelo Ban co Mun di al, cu jos re cur sos não
são uti li za dos pelo Go ver no Fe de ral. Pa gam taxa de
per ma nên cia, pa gam taxa de aber tu ra de cré di to,
des per di çam di nhe i ro, mas não o apli cam em fa vor da 
po pu la ção nor des ti na.

Por isso tam bém, além des sa Co mis são Espe ci -
al no Se na do, lan cei re cen te men te uma cam pa nha, o
SOS Ve lho Chi co. Esta mos cri an do co mi tês lo ca is em 
cada Mu ni cí pio da ba cia do São Fran cis co. Re a li za -
mos um tra ba lho de sen si bi li za ção, de mo bi li za ção e
de cons ci en ti za ção da po pu la ção em re la ção às me -
di das que pre ci sam ser to ma das para a tro ca de ex -
pe riên ci as e in for ma ções, para o in ter câm bio e para
uma in te gra ção com essa co mis são, que, na pró xi ma
se ma na, es pe ra mos ver ins ta la da aqui, no Se na do,
para re ce ber mos os sub sí di os das po pu la ções e das

co mu ni da des lo ca is so bre o que deve ser fe i to no vale 
do São Fran cis co. 

Como mos trei, exis tem li nhas de ação de or dem 
ge ral que de vem ser apli ca das ne ces sa ri a men te em
toda a ba cia; mas exis tem, por ou tro lado, ações lo ca -
is, me di das que de vem ser ado ta das no âm bi to de
cada Mu ni cí pio, mu i tas ve zes pelo Go ver no Fe de ral,
ou tras tan tas pe los pró pri os go ver nos lo ca is, para
que haja o de sen vol vi men to des sa ba cia. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
hoje uma gran de pre o cu pa ção em re la ção às chu vas
que aguar da mos e es pe ra mos que che guem em no -
vem bro: ao en che rem o lago de So bra di nho, ao re gu -
la ri za rem a pro du ção de ener gia, es pe ro que Bra sí lia
não pen se que os pro ble mas do São Fran cis co es tão
re sol vi dos. 

Que a co me mo ra ção des ses 500 anos do Ve lho
Chi co sir va para a lar ga da de um gran de e per ma nen -
te pro gra ma de re cu pe ra ção e con ser va ção do rio,
por que o País e as no vas ge ra ções pre ci sa rão ain da
mais do São Fran cis co do que pre ci sa ram os ín di os
que aqui ha bi ta vam, os co lo ni za do res que aqui che -
ga ram e nós, que hoje aqui vi ve mos.

Como ad ver te a mú si ca do SOS Ve lho Chi co: 

Pas sou o tem po
E o rio, en tre gue à pró pria sor te,
Vai lu tan do con tra a mor te 
E des se je i to vai per der. 

O nos so rio 
Tá se can do, tá mor ren do.
Acor da, povo, vem cor ren do
O Chi co con ta com você.

E o re frão con vo ca:

O Ve lho Chi co tá so zi nho, tá do en te
Va mos cu i dar de quem cu i dou da nos sa gen te
A hora é essa, o Chi co pede a sua aju da
Vem, ser ta ne jo, que essa his tó ria a gen te muda.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i -
ros, va mos jun tos lu tar pelo São Fran cis co!

 O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
pela or dem de ins cri ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ao as so mar à tri bu na, o emi nen te
Se na dor ba i a no Wal deck Orne las me ad ver tiu que eu
de ve ria de fen der as nas cen tes, que são vi ta is e de ci -
si vas para a pe re ni za ção, o de sen vol vi men to e o su -
ces so des te País.



Sr. Pre si den te, es ta mos nes ta data, co me mo -
ran do os 500 anos do São Fran cis co. O ber ço do rio é
a ter ra mi ne i ra. Suas pri me i ras águas nas cem do solo 
do cha pa dão, em ple no cer ra do de Mi nas, e se pre ci -
pi tam pe los ro che dos da ca cho e i ra da Cas ca D’Anta,
na ser ra da Ca nas tra. No seu lon go ca mi nho de 3.166 
qui lô me tros até o Oce a no Atlân ti co, re ce bem ge ne ro -
so tri bu to de ou tros rios mi ne i ros, in gres san do, já ca u -
da lo so, em ter ri tó rio ba i a no.

Cru zan do o ser tão, em sua lon ga tra je tó ria, às
ve zes se re na, às ve zes re vol ta, o São Fran cis co de -
sem pe nhou, na in fân cia do Bra sil, pa pel fun da men tal
no po vo a men to de um gran de pe da ço des te enor me
País, cons ti tu in do-se, no iní cio da nos sa His tó ria,
como Na ção, em pra ti ca men te o úni co elo de li ga ção
fí si ca en tre o Su des te e o Nor des te.

Alguns o cha mam de Ve lho Chi co. Ve lho co i sa
ne nhu ma. Afi nal, 500 anos é ape nas o tem po de in -
fân cia de um gran de rio, sem pre novo, raro e sur pre -
en den te como o São Fran cis co.

Na vi são de Eu cli des da Cu nha, Abrin do aos ex -
plo ra do res duas en tra das úni cas, à nas cen te e à foz,
le van do os ho mens do Sul ao en con tro dos ho mens
do Nor te, o gran de rio eri gia-se des de o prin cí pio com
a fe i ção de um uni fi ca dor ét ni co, lon go tra ço de união
en tre as duas so ci e da des que não se co nhe ci am. Não 
por aca so, Sr. Pre si den te, o São Fran cis co é con si de -
ra do o rio da uni da de na ci o nal.

Qu an do de i xei o Pi a uí dis tan te, em bus ca de no -
vos so nhos, le van do na alma a vi são da ter ra mon ta -
nhe sa, as al ti tu des, o enig ma, o mis té rio e a vo ca ção
re pu bli ca na de Mi nas, foi ao rio São Fran cis co que re -
cor ri para al can çar aque la ter ra imen sa, sem pra ia ne -
nhu ma, bem no cen tro do Bra sil.

Alcan cei Pe tro li na e, de lá até Pi ra po ra, na ve -
guei pelo São Fran cis co numa ex ten são de 1.370 qui -
lô me tros de águas e de des lum bran te es pe tá cu lo em
suas mar gens. De Pi ra po ra che guei a Belo Ho ri zon te
pelo trem de fer ro da Cen tral do Bra sil.

Fala-nos o gran de his to ri a dor mi ne i ro Fran cis co
Iglé si as do po der de se du ção da gen te afá vel, aco lhe -
do ra e la bo ri o sa de Pi ra po ra e ga ran te que mu i to des -
se po der de se du ção vem do rio, de suas pra i as de
águas cris ta li nas e sos se ga das – Fran cis co Iglé si as,
des cen den te de es pa nhóis, nas ceu em Pi ra po ra.

Como eu, mu i tos ou tros bra si le i ros do Nor des te, 
que bus ca ram Mi nas e os mi ne i ros – sem pre aber ta
aos que che gam de fora –, uti li za ram o São Fran cis co
no seu ca mi nho de so nhos. Em ple na Se gun da Gu er -
ra Mun di al, quem pre ten dia al can çar o Cen tro-Sul do
País evi ta va o mar por ca u sa da ame a ça de afun da -

men to dos na vi os bra si le i ros. O rio São Fran cis co foi,
en tão, a ar té ria que per mi tiu a mu i tos bra si le i ros do
Nor des te se jun ta rem aos seus ir mãos do Su des te,
par ti cu lar men te de Mi nas.

Alber to Ade o da to é um des ses bra si le i ros. Ser -
gi pa no de nas ci men to, fi lho de Ma ro im, pro fes sor ca -
te drá ti co de Fi nan ças da Uni ver si da de Fe de ral de Mi -
nas Ge ra is, De pu ta do Fe de ral pelo meu Esta do, po lí -
ti co, pro fes sor, ad vo ga do, es cri tor, aca dê mi co e jor -
na lis ta, meu ami go, ami go de Mi nas, nun ca de i xou de
amar apa i xo na da men te as ca a tin gas, os en ge nhos e
os ce ná ri os das va que ja das da sua ter ra, mas a sua
alma e o seu ca rá ter se tor na ram mi ne i ros pela as si -
mi la ção, ao lon go dos de cê ni os, da alma mi ne i ra, ge -
ne ro sa, pi o ne i ra e abran gen te. Che gou a Belo Ho ri -
zon te em 1922, en tão com 26 anos, vi ven do pra ti ca -
men te toda a sua vida em ter ra mi ne i ra, onde veio a
fa le cer em1978, de po is de uma glo ri o sa e pro fí cua
exis tên cia.

É dele essa pá gi na ma gis tral so bre o São Fran -
cis co, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves:

Indo má vel e rude, vive em per pé tua luta com o
ho mem. Na es ti a gem, vin ga-se pela seca. Nas águas, 
des trói pe las en chen tes. Esco choa nas bar ran cas.
Car re ga nas águas ver me lhas o tra ba lho pe no so do
ho mem. Bár ba ro, des tro ça, fu ri o so, a casa e a ma lha -
da, o ter re i ro e a roça. E quan do pa re ce tran qüi lo,
cons pi ra con tra o ho mem na ins ta bi li da de dos ca na is
e nas ”co ro as“ mo ve di ças do le i to. É, na re a li da de, um 
po e ma de be le za. É a na tu re za do Bra sil no per ma -
nen te e sel va gem an se io de li ber da de. O ho mem do
São Fran cis co é um cal de a do pelo so fri men to. Ama o
seu rio, ape sar de tudo. Ali nas ceu, ali há de mor rer.
Envol ve-lhe a exis tên cia de uma fa ta li da de lí ri ca. A
sua vida é uma ter nu ra re sig na da. Ama as águas, a
lua, a can ção e a dor. 

Alber to De o da to teve como base po lí ti ca de sua
pre sen ça no Con gres so Na ci o nal exa ta men te as bar -
ran cas do São Fran cis co, que se iden ti fi ca vam com o
sen ti men to de Mi nas e a vo ca ção da ci da de de Ma ro -
im, em Ser gi pe.

Po rém, o São Fran cis co é mais do que isso. Cor -
tan do os ser tões, leva e traz uma ri que za de mi nú ci as
que pode ser con ta da em pro sa, ver so e can to por to -
dos os bra si le i ros. São lu ga res, pes so as, fa tos, ob je -
tos, co mi das, che i ros, gos tos, re li giões, amo res, lu tas, 
cul tu ras, pro je tos, ri que za e po bre za que esse rio ba -
nha. É a cul tu ra bar ran que i ra, que tem na car ran ca o
seu ma i or sím bo lo. Mas o São Fran cis co é tam bém o
gran de im pul si o na dor do de sen vol vi men to de uma
vas ta ex ten são do ter ri tó rio bra si le i ro, ao lon go dos
seus qua se 3.000 km de ex ten são. Seus 25 pro je tos



de ir ri ga ção, im plan ta dos pela Com pa nhia de De sen -
vol vi men to do Vale do São Fran cis co – Co de vasf –,
to ta li zam 122 mil hec ta res ir ri ga dos, des ta can do-se o
ma i or de les, o de Ja í ba, em Mi nas Ge ra is, com mais
de 24 mil hec ta res. Go ru tu ba, La goa Gran de e Pi ra -
po ra, tam bém em Mi nas, so mam mais 10 mil hec ta res 
ir ri ga dos. Esses pro je tos ge ram mais de 350 mil em -
pre gos.

Além dos 122 mil hec ta res de ir ri ga ção já im -
plan ta dos, mais de 20 mil es tão em im plan ta ção e
660 mil em es tu dos, per fa zen do uma ca pa ci da de po -
ten ci al de 802 mil hec ta res ir ri ga dos, ao lon go dos
640 mil km² do Vale do São Fran cis co, be ne fi ci an do
uma po pu la ção de 15,5 mi lhões de ha bi tan tes.

Gra ças aos pro je tos de ir ri ga ção, o Bra sil trans -
for mou-se, em pou cos anos, no se gun do ma i or pro -
du tor de fru tas do mun do e a ten dên cia é, mu i to em
bre ve, a de as su mir a li de ran ça mun di al. E o gran de
res pon sá vel por essa fa ça nha é o rio São Fran cis co. A 
área de fru ti cul tu ra ir ri ga da no São Fran cis co é de
qua se 40 mil hec ta res, pro du zin do mais de 450 mil to -
ne la das de fru tas, con su mi das no mer ca do in ter no e
ex por ta das para qua se todo o mun do.

Ou tro seg men to da eco no mia al ta men te be ne fi -
ci a do pelo rio São Fran cis co é a pis ci cul tu ra. Das seis
es ta ções de pis ci cul tu ra, tam bém im plan ta das pela
Co de vasf, exis ten tes ao lon go do São Fran cis co, duas 
se lo ca li zam em Mi nas, em Três Ma ri as e Go ru tu ba.

O Pro gra ma de De sen vol vi men to da Pis ci cul tu -
ra e de For ta le ci men to do Se tor Pes que i ro em pre ga
mais de 25 mil pes ca do res, pro duz anu al men te 18 mi -
lhões de ale vi nos e for ne ce pe i xe e ca ma rão tan to
para o mer ca do in ter no como para a ex por ta ção.

No seu es pa ço, o rio São Fran cis co é úni co. Diz
um per so na gem de Gu i ma rães Rosa, em Gran de
Ser tão: Ve re das: ”O Ser tão é do ta ma nho do mun do.
Ago ra, por aqui, o se nhor já viu: rio é só o São Fran -
cis co, o rio do Chi co. O res to pe que no é ve re da. É al -
gum ri be i rão.“

E so bre a ter ra da cha pa da, de onde bro tam as
águas que for mam o São Fran cis co: ”Me deu sa u da de 
de al gum bu ri ti zal, na ida duma ve re da em ca pim
tem-te que ro ver de, ter mo da cha pa da. Sa u da des,
des sas que res pon dem ao ven to; sa u da de dos Ge ra -
is. O se nhor vê: o re môo do ven to nas pal mas dos bu -
ri tis to dos, quan do é ame a ço de tem pes ta de. Alguém
es que ce isso? O ven to é ver de. Aí, no in ter va lo, o se -
nhor pega o si lên cio e põe no colo. Eu sou don de eu
nas ci. Sou de ou tros lu ga res.“

Sr. Pre si den te, nos pri me i ros tem pos, a ex plo ra -
ção do rio São Fran cis co fi cou a car go do geó gra fo e

en ge nhe i ro me câ ni co Hen ri que Gu i lher me Fer nan do
Hal feld, nas ci do na Ale ma nha, que par ti ci pou da ba -
ta lha de Wa ter loo, con tra Na po leão Bo na par te. Na tu -
ra li zou-se bra si le i ro e par ti ci pou, ao lado do Go ver no,
da Re vo lu ção Li be ral de Mi nas, de 1842. Co mis si o na -
do pelo Go ver no Impe ri al, per cor reu o São Fran cis co,
de Pi ra po ra até a foz, fa zen do o le van ta men to de toda 
a re gião, en tre 1851 e 1854. De i xou-nos o Atlas e Re -
la tó rio Con cer nen te à Explo ra ção do rio São Fran cis -
co, des de a Ca cho e i ra de Pi ra po ra até o Oce a no
Atlân ti co.

De po is, foi o as trô no mo fran cês Emma nu el Li a -
is. Em 1862, ele per cor reu o rio das Ve lhas e o alto
São Fran cis co, fa zen do um le van ta men to so bre a me -
lhor op ção para a na ve ga ção. De i xou um es tu do in ti -
tu la do Hi dro gra fia do Rio São Fran cis co e do Rio das
Ve lhas. 

Inten si fi ca da a ocu pa ção ao lon go do rio, vi e ram 
as ga i o las tan tas e os por tos ou tros tan tos: Pi ra po ra,
Bar ra do Gu a puí, Ibi aí, São Ro mão, São Fran cis co,
Pe dra de Ma ria da Cruz, Ja nuá ria, Ita ca ram bi, Mor ri -
nhos, Man ga, Ma lha da, Ca ri nha nha, Bom Je sus da
Lapa, Ibo ti ra ma, Xi que-Xi que, Pi lão Arca do, Re man -
so, Sen to Sé, Casa Nova, So bra di nho, Ju a ze i ro, Pe -
tro li na... O rio era uma ar té ria viva.

Com o tem po, veio o pro gres so. Com o pro gres -
so, che ga ram tam bém os pro ble mas para o Rio São
Fran cis co. O con ti nu a do des ma ta men to de suas mar -
gens pro vo ca uma des con tro la da ero são e um con tí -
nuo as so re a men to. Como con se qüên cia, a pro fun di -
da de do le i to do rio é re du zi da, pro du zin do dois efe i -
tos per ver sos: di mi nu i ção da na ve ga bi li da de, com a
for ma ção de inú me ros ban cos de are ia, e alar ga men -
to en tre suas mar gens, pro vo can do inun da ções às
me no res en chen tes. 

À fal ta de uma po lí ti ca de ge ren ci a men to de
seus re cur sos hí dri cos no pla no ade qua do, o São
Fran cis co doou pra ti ca men te toda a sua água à ge ra -
ção de ener gia elé tri ca e há mu i tos pro je tos de ir ri ga -
ção, que ocu pam cer ca de 800 mil hec ta res, bem
aquém do po ten ci al na tu ral do rio.

Ao lon go do per cur so, des de Três Ma ri as, fo ram
se su ce den do os apro ve i ta men tos, com a for ma ção de
enor mes la gos que inun da ram ex ten sas áre as, con fir -
man do-se a pro fe cia de Antô nio Con se lhe i ro, o he rói de
Ca nu dos, imor ta li za da pela can ção da Sá e Gu a ra bi ra:
”Um dia o ser tão vai vi rar mar, e até as igre jas se rão
inun da das pe las águas do rio São Fran cis co“.

Como não hou ve um equi lí brio no múl ti plo uso
da água, como a le gis la ção de hoje obri ga, a con tra -
par ti da ne ga ti va da ge ra ção de ener gia foi a re du ção
da pis co si da de do rio, de cor rên cia de uma gran de



per da de se di men tos, com o em po bre ci men to de mi -
lha res de fa mí li as de pes ca do res. 

A de te ri o ra ção do São Fran cis co é mais acen tu -
a da numa ex ten são de 200 km, que vai da Usi na de
Xin gó até o Oce a no. Ao con tí nuo pro ces so de ero são
e se di men ta ção, di fi cul tan do a na ve ga ção e re du zin -
do a pes ca, soma-se uma re du ção sig ni fi ca ti va da va -
zão do rio, que che ga a per der até 700 me tros cú bi cos 
por se gun do de água. 

É ver da de que o Lago de Xin gó re gu la ri zou a va -
zão do rio, evi tan do as en chen tes cí cli cas, mas esse
fato ape nas pi o rou a si tu a ção dos ri be i ri nhos, que não 
po dem mais con tar com a fer ti li da de das ter ras inun -
da das, após as águas re tor na rem ao le i to do rio, um
fe nô me no que, des de os tem pos de ime mo ri a is, fez a
ri que za do vale do rio Nilo, no Egi to. 

Ou tro efe i to da no so de Xin gó é o avan ço da
água do mar em di re ção à ca lha cen tral do rio. Pe i xes
tí pi cos do Oce a no já es tão sen do pes ca dos a uma
dis tân cia de 40 km da foz, além da des tru i ção de uma
ilha de pes ca do res com mais de 100 anos de exis tên -
cia e uma po pu la ção de mil ha bi tan tes, há um cres ci -
men to acen tu a do da sa li ni za ção das águas. 

Se esse pro ces so per sis tir e se am pli ar, a cap ta -
ção de água no São Fran cis co para abas te cer po pu la -
ões dos Esta dos de Ser gi pe e Ala go as fi ca rá com -
pro me ti da, as sim como in viá ve is se tor na rão vá ri os
pro je tos de ir ri ga ção nos dois Esta dos, tam bém aten -
di dos pe las águas do São Fran cis co. 

Fe liz men te, to dos acor da mos para a gra vi da de
da si tu a ção. No qua dro das co me mo ra ções dos 500
anos do rio São Fran cis co, al gu mas pro vi dên ci as ob -
je ti vas já po de mos co me mo rar. 

Um de cre to do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
cri ou o Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran -
cis co, com pos to por re pre sen tan tes de seis Esta dos:
Mi nas Ge ra is, Go iás, Ba hia, Per nam bu co, Ser gi pe e
Ala go as, além do Dis tri to Fe de ral, abran gen do 8% do
Ter ri tó rio Na ci o nal e 503 Mu ni cí pi os à mar gem do rio,
onde vi vem mais de 12,2 mi lhões de pes so as. A cri a -
ção do Co mi tê res pon de a uma das di re tri zes da Lei
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos,
Lei nE 9.436, de 1997. 

O De cre to pre vê ações de des po lu i ção, como tra -
ta men to de es go to e lixo ur ba no, con ser va ção de so los,
con vi vên cia com a seca, re flo res ta men to e re com po si -
ção de ma tas ci li a res, ges tão e mo ni to ra men to de re cur -
sos hí dri cos, ges tão in te gra da de re sí du os só li dos, pro -
gra ma de edu ca ção am bi en tal, cri a ção de uni da de de
con ser va ção e pre ser va ção da bi o di ver si da de e re po -
vo a men to de es pé ci es da fa u na e da flo ra.

No dia 5 de ju nho pas sa do, nas co me mo ra ções
do Dia Mun di al do Meio Ambi en te, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so lan çou 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“.

Ao mes mo tem po, o Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te anun ci ou a li be ra ção de R$30 mi lhões para o Pro je -
to, além R$70 mi lhões que o Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal tam bém des ti nou ao mes mo Pro je to, re cur -
sos an tes des ti na dos à trans po si ção das águas do rio. 
Nos pró xi mos dez anos de ve rão se li be ra dos 1 bi lhão
e 200 mi lhões de re a is para re cu pe ra ção do rio.

O Pro je to de Trans po si ção, que mo bi li zou a opi -
nião pú bli ca e as li de ran ças Po lí ti cas dos Esta dos do
Ce a rá, Per nam bu co, Ala go as, Ba hia, Ser gi pe, Pa ra í -
ba e Rio Gran de do Nor te, está aguar dan do me lhor
opor tu ni da de de im plan ta ção, face o en ten di men to de 
que, an tes da trans po si ção, é im pres cin dí vel re vi ta li -
zar o São Fran cis co, prin ci pal men te na sua nas cen te,
des de a Ser ra da Ca nas tra, no ter ri tó rio mi ne i ro, para
po der che gar in có lu me ao oce a no.

Sob a li de ran ça da Fe de ra ção das Asso ci a ções
Co mer ci a is e Indus tri a is, Agro pe cuá ria e Ser vi ço do
Esta do de Mi nas Ge ra is, – Fe de ra mi nas – atra vés de
seu pre si den te, Arthur Lo pes Fi lho, os mi ne i ros, os
nor des ti nos e to dos os bra si le i ros es tão em pe nha dos
jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Ciên -
cia, Edu ca ção e Cul tu ra – Unes co – em con si de rar o
rio São Fran cis co pa i sa gem cul tu ral da Hu ma ni da de.

O mo vi men to foi ofi ci al men te lan ça do no dia 8
de ju nho pas sa do, na ci da de de Pi ra po ra, com a pre -
sen ça do Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo Car los Mel les 
– re pre sen tan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so -, do vice-Go ver na dor Nil ton Car do so, des te
ora dor e dos emi nen tes Se na do res mi ne i ros José
Alen car e Arlin do Por to, de vin te De pu ta dos Fe de ra is, 
dez De pu ta dos Esta du a is e au to ri da des dos cin co
Esta dos ba nha dos pelo rio São Fran cis co, além de
ses sen ta jor na lis tas do Bra sil e vá ri os ou tros pa í ses
do mun do. Tão ex pres si vas pre sen ças re ve lam o sen -
ti men to de cum pli ci da de que o rio pro vo ca nas pes so -
as e o ca ri nho que des per ta não só nos mi lhões de ri -
be i ri nhos, que vi vem em suas mar gens, mas em to -
dos aque les que amam a na tu re za e se dis põem a de -
fen der nos sos re cur sos na tu ra is.

Por oca sião do even to, foi apro va da a Car ta de
Pi ra po ra, subs cri ta pe los pre si den tes das Asso ci a -
ções Co mer ci a is de Mi nas, Ba hia, Per nam bu co, Ser -
gi pe e Ala go as. Em dis cur so que pro nun ci ei na oca -
sião fiz ques tão de afir mar que o rio São Fran cis co
não está mor ren do, e sim nas cen do, face o com pro -



mis so de to das as li de ran ças de se jun ta rem para,
uni das, tra ba lha rem pela sua ple na re cu pe ra ção.

Sr. Pre si den te, es ta mos con ven ci dos de que a
cri a ção do Co mi tê da Ba cia do São Fran cis co, o Pro -
je to de sua re vi ta li za ção e a ini ci a ti va de con si de rá-lo
pa tri mô nio da Hu ma ni da de, são pro vi dên ci as que,
jun tas, re pre sen tam uma re des co ber ta do rio, 500
anos de po is que o na ve ga dor Amé ri co Ves pú cio o
des co briu, no dia 4 de ou tu bro de 1501.

O rio São Fran cis co, se gun do a len da, nas ceu
das lá gri mas de sa u da de da ín dia Iati, cho ra das em
hon ra ao ama do guer re i ro que par tiu para a gran de
Gu er ra do Nor te. No pla no da re a li da de, os aman tes
da na tu re za que aguar dam o re nas ci men to do rio, es -
pe ram que ape nas as lá gri ma da len da vol tem a po vo -
ar a nos sa ima gi na ção.

Sr. Pre si den te, ao ter mi nar, que ro ma ni fes tar o
nos so to tal apo io à ini ci a ti va da ilus tre Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves, que re pre sen ta, como dis se, o
Nor des te bra si le i ro, por que nas ci da, ca sa da e com
fa mí lia re si den te em Ser gi pe. 

Qu e ro tam bém so li ci tar ao Se na do da Re pú bli -
ca que trans mi ta às au to ri da des fe de ra is, à Di re ção
da Co de vasf – aqui pre sen te – um ape lo no sen ti do
de que o Pro je to Ja í ba, que fica em ter ri tó rio mi ne i ro,
o qual co nhe ço como a pal ma da mi nha mão, não per -
ca o seu tra ba lho in dô mi to, por que as po pu la ções ali
re si den tes – tra ba lha do res, plan ta do res, aque les que
es tão edi fi can do o fu tu ro da que la re gião – es tão apre -
en si vos di an te da fal ta de água e de pro vi dên ci as
mais efi ca zes do Go ver no. 

Sr. Pre si den te, so li ci to ain da, por in ter mé dio do
Se na do da Re pú bli ca, que os Pro je tos de no mi na dos
“Pro gra mas So ci a is”, tais como o Pro je to Alvo ra da, o
Pro je to Bol sa-Esco la, o Pro je to Espor te na Esco la, o
Pro je to Bol sa Ali men ta ção, to das es sas ini ci a ti vas re fe -
ren tes à ren da mí ni ma se jam aten di das pri o ri ta ri a men te 
na Ba cia do São Fran cis co, e da qui sa ú do a pre sen ça
dos di ri gen tes da Co mis são do Vale do São Fran cis co,
fe li ci tan do-os pela pu bli ca ção des te li vro, o Vale do São
Fran cis co, que re pre sen ta a nova re to ma da do des ti no,
do fu tu ro e do bem-es tar do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra o Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 3º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Lú dio Co e lho.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra o Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro -
nal do Cu nha Lima, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pró xi mo
ora dor ins cri to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, de ma is pes so -
as aqui pre sen tes, há uma ra zão mu i to es pe ci al a me
tra zer a esta tri bu na, no mo men to em que o Se na do
Fe de ral co me mo ra os qui nhen tos anos da pas sa gem
do gran de na ve ga dor ita li a no Amé ri co Ves pú cio pelo
rio São Fran cis co. Não é di fí cil ex pli cá-la: como sa -
bem to dos, es co lher o To can tins como a ter ra em que
vi ve ria com a mi nha fa mí lia, as su mi ria mi nhas ati vi da -
des pro fis si o na is e, se guin do a von ta de de meus
co-es ta du a nos, abra ça ria a car re i ra po lí ti ca, foi de ci -
são de fi ni ti va, que me hon ra e me en va i de ce.

Acon te ce que, bem an te ri or a essa op ção, há
algo de que tam bém mu i to me or gu lho e que – no es -
pí ri to da fa mo sa sen ten ça de Orte ga y Gas set, se -
gun do a qual ”eu sou eu e mi nhas cir cuns tân ci as“ –
re pre sen ta a cir cuns tân cia pri me i ra de mi nha exis tên -
cia: mi nhas ori gens mi ne i ras. O fato de ter nas ci do no
nor te de Mi nas me fez, des de o ber ço, um ho mem do
Vale do São Fran cis co. 

Toda a in fân cia, a ado les cên cia por in te i ro e boa
par te da ju ven tu de, eu as vivi em tor no do Ve lho Chi -
co e de seus aflu en tes. Ouso afir mar, en tão, ter do
mais bra si le i ro de to dos os gran des rios bem mais do
que o co nhe ci men to dado pe los li vros: vi ver em sua
re gião por tan tos anos deu-me a opor tu ni da de de co -
nhe cer seus me an dros, seus ca pri chos na tu ra is, sua
gen te e suas his tó ri as.

Gen te e His tó ria. É dis so que se tra ta quan do se
fala do São Fran cis co. Em re la ção a ele, não há di ci o -
ná rio, por me lhor e mais com ple to que seja, que con -
si ga cap tar e ex pri mir o sig ni fi ca do do vo cá bu lo rio.
Que me per do em Au ré lio e Hou a iss, mas o São Fran -
cis co trans cen de a mera con cep ção de le i to por onde
cor re um vo lu me qual quer de água, da nas cen te à foz. 
Não, des de tem pos ime mo ri a is que esse rio de sem -
pe nha um pa pel que o faz úni co, ain da que se me lhan -
te a mi lha res de cur sos d’água pelo pla ne ta afo ra.

Mu i to an tes da che ga da dos eu ro pe us ao solo
bra si le i ro, po vos in dí ge nas man ti nham com o gran de
rio es tre i to con ta to. De ram-lhe nome, por ele na ve ga -
ram e dele ex tra í ram o pre ci o so ali men to. Acos tu ma -
dos a uma re la ção res pe i to sa e ami ga com a na tu re -
za, pro va vel men te apren de ram a con vi ver com os in -
fin dá ve is mis té ri os de suas águas.

Com a co lo ni za ção, o São Fran cis co pas sou a
ser uma es pé cie de bús so la, a con du zir ho mens e es -



pe ran ças em bus ca de ri que zas. Como nin guém
mais, aju dou o Bra sil a con quis tar ex ten sas áre as do
in te ri or, a des bra var ser tões, in cor po ran do-os efe ti va -
men te ao País. Qu an do da Inde pen dên cia, mo vi men -
to-cha ve para a es tru tu ra ção do pro je to na ci o nal que
da ria sen ti do ao Esta do re cém-ins ta u ra do, foi ao ve -
lho rio que se re cor reu para, a par tir dele, cons tru ir-se
a ima gem que con vi nha ao País – a da in te gra ção, es -
sen ci al para a ma nu ten ção da in te gri da de ter ri to ri al
de um país-con ti nen te, so bre tu do em face da ex pe -
riên cia de sin te gra do ra da Amé ri ca es pa nho la.

Nes se sen ti do, a iden ti fi ca ção do São Fran cis co
como o Rio da Uni da de Na ci o nal, in te li gen te men te di -
fun di da pelo emé ri to his to ri a dor Ca pis tra no de Abreu, 
foi o ma i or em ble ma do es for ço em pre en di do para a
ma nu ten ção do es pa ço ter ri to ri al con quis ta do no pe -
río do co lo ni al. Assim, até mes mo no cam po sim bó li -
co, a ali cer çar de ter mi na do dis cur so ide o ló gi co, esse
rio que per cor re cer ca de 2.700 qui lô me tros – da Ser -
ra da Ca nas tra, em Mi nas Ge ra is, ao Oce a no Atlân ti -
co, ba nhan do ter ras da Ba hia, Ser gi pe, Per nam bu co
e Ala go as – de mons tra va sua im por tân cia. 

Os úl ti mos cin co sé cu los ates tam, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro di gi o sa for ça do rio
São Fran cis co na His tó ria do Bra sil. No pe río do de co -
lo ni za ção, nor te ou a ex pan são ter ri to ri al, con du zin do
des bra va do res. No Impé rio, sim bo li zou o gran de ob je -
ti vo na ci o nal de, con quis ta da a in de pen dên cia, ga -
ran tir a uni da de ter ri to ri al do País. No sé cu lo XX, viu
se rem exa us ti va men te uti li za das suas po ten ci a li da -
des no que con cer ne à ir ri ga ção e, mu i to es pe ci al -
men te, à pro du ção de ener gia elé tri ca.

A pro pó si to, jul go ex tre ma men te opor tu na a re a -
li za ção des ta ses são no mo men to em que cres ce a
cons ciên cia de que o Ve lho Chi co cor re sé ri os ris cos.
Da de gra da ção am bi en tal – de que a des tru i ção das
ma tas ci li a res se ria exem plo os ten si vo – ao uso ir ra ci -
o nal de suas águas, múl ti plos são os fa to res a de ter -
mi nar a pe ri go sa re du ção de seu vo lu me e a pre ju di -
car sen si vel men te a pes ca, que a tan tos sus ten ta. A
cha ma da ”ago nia do São Fran cis co“ co in ci de com a
dra má ti ca e pla ne tá ria cri se da água, cuja ten dên cia é 
apro fun dar-se cada vez mais.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, mais do que ho me -
na gens, o rio São Fran cis co ne ces si ta ser sal vo. Está
em nos sas mãos, nas mãos de to dos nós, o de sa fio
de agir no sen ti do de pre ser vá-lo. Se ti ver mos a ne -
ces sá ria sen si bi li da de para to mar as de ci sões cer tas, 
se as su mir mos essa ta re fa como mis são, co le ti va e
so li da ri a men te, ha ve re mos de per mi tir a con ti nu i da de 
da vida des se rio ma jes to so, de quem tan to o Bra sil
re ce beu.

Se fi zer mos isso, e cre io que o fa re mos, será
pos sí vel pen sar na trans po si ção de suas águas – in -
clu si ve pro mo ven do sua in ter se ção com a exu be ran te 
ba cia hi dro grá fi ca do To can tins, e, sob esse as pec to,
Sr. Pre si den te, o To can tins está dis pos to a in ver ter o
flu xo das águas do rio do Sono, pelo me nos par te
des sas águas que nas cem nas pro xi mi da des da baía, 
para que pos sam ir ri gar todo aque le vas to ter ri tó rio e
en con tra rem-se com as águas sa gra das do rio To can -
tins – para mi ni mi zar os efe i tos da ca rên cia da água
em ou tras áre as do Nor des te. Pen se mos se ri a men te
nis so. Não há for ma mais cor re ta de se ho me na ge ar o 
Ve lho Chi co!

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, por
per mu ta com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

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, é com gran de sa -
tis fa ção que re gis tro o trans cur so do qüin gen té si mo
ani ver sá rio do des co bri men to do rio São Fran cis co, a
ocor rer no pró xi mo dia 4.

Nin guém pode ig no rar a ex tra or di ná ria im por -
tân cia des se rio, que, unin do as re giões Su des te e
Nor des te, bem como os ecos sis te mas do cer ra do e
do semi-ári do, ao lon go dos seus 2.700 qui lô me tros
de ex ten são, faz jus ao tí tu lo de Rio da Inte gra ção ou
Rio da Uni da de Na ci o nal. Essa qua li fi ca ção tam bém
se jus ti fi ca na pers pec ti va his tó ri ca, uma vez que dele
se ser vi ram os ban de i ran tes para con quis tar o ser tão
bra si le i ro, em pur ran do para o oes te a li nha di vi só ria
que vi ria a de mar car nos sas fron te i ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é tam bém 
com sa tis fa ção que per ce bo es ta rem nos sos go ver -
nan tes aten tan do para a im por tân cia e para as inú -
me ras po ten ci a li da des des se rio. Ago ra mes mo, por
oca sião dos 500 anos de sua des co ber ta pelo na ve -
ga dor Amé ri co Ves pú cio, o rio São Fran cis co, que, ao
lon go des ses cin co sé cu los, tem sido uma ver da de i ra
dá di va para o Bra sil, será con tem pla do com re cur sos
su pe ri o res a R$1 bi lhão, a se rem apli ca dos nos pró xi -
mos dez anos, com o ob je ti vo de se re vi ta li zar sua ba -
cia. Abrin do um pa rên te se, só para ter mos uma no -
ção da im por tân cia des se rio, ele re pre sen ta 60% da
água de todo o Nor des te, sen do uma dá di va para
nos sa re gião.

Na ver da de, es ses re cur sos já vêm tar di a men te. 
Eis que o São Fran cis co en con tra-se exa u ri do em
fun ção dos des ma ta men tos que, fa ci li tan do a ero são



do solo, aca bam por as so re ar seu le i to e por ma tar
seus ma nan ci a is. Tam bém a uti li za ção de pro du tos
quí mi cos nas la vou ras e os des pe jos de po lu en tes em 
seu le i to de gra da ram a qua li da de de suas águas.

Em re la ção ao des ma ta men to, cal cu la-se que a
ero são pro ve ni en te des sa prá ti ca re sul ta no des pe jo
de 18 mi lhões de to ne la das de ter ra no le i to do rio, to -
dos os anos.

Assim, em bo ra de sen ca de a do tar di a men te, o
pro gra ma de re vi ta li za ção do ”Ve lho Chi co“ abre no -
vas pers pec ti vas para gran de par te de nos sa po pu la -
ção, es pe ci al men te aque la con cen tra da nas re giões
semi-ári das do Nor des te bra si le i ro.

O pro gra ma de re vi ta li za ção da ba cia hi dro grá fi -
ca do São Fran cis co, co man da do pelo Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, com pre en de ações como con ser va -
ção do solo, re flo res ta men to, con vi vên cia com a seca, 
edu ca ção am bi en tal e pre ser va ção da bi o di ver si da -
de, e terá a par ti ci pa ção dos go ver nos es ta du a is e
mu ni ci pa is.

Essas ações, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, im põem-se pela evi dên cia de que o rio está de -
pa u pe ra do; mas sua ne ces si da de tor nou-se mais vi -
sí vel com o trans cur so dos seus 500 anos e, prin ci pal -
men te, com o ra ci o na men to de fla gra do para se evi tar
um co lap so no sis te ma ener gé ti co bra si le i ro.

No caso es pe cí fi co do rio São Fran cis co, lem -
bra mos que, ao lon go do seu cur so, es tão ins ta la das
e em fun ci o na men to nada me nos que seis usi nas de
gran de por te: Três Ma ri as, So bra di nho, Ita pa ri ca, Mo -
xo tó, Pa u lo Afon so e Xin gó.

Com ex ce ção da pri me i ra, as de ma is são res -
pon sá ve is pelo su pri men to de pra ti ca men te toda a
ener gia con su mi da no Nor des te, ca rac te ri zan do uma
si tu a ção de qua se ab so lu ta de pen dên cia, sen do
com ple men ta do esse for ne ci men to com ape nas cer -
ca de mil me ga watts de Tu cu ruí.

Sal ta à vis ta, por tan to, a im pe ri o sa ne ces si da de 
de se pre ser var o ca u dal de um rio cuja ba cia pos sui
um po ten ci al hi dre lé tri co de 26.346 me ga watts, de
acor do com a Ele tro brás.

Os da dos, po rém, são pre o cu pan tes. A va zão
mé dia do São Fran cis co, que já foi de 3 mil m3/s, está
re du zi da a um ter ço. Na bar ra gem de So bra di nho, o
re ser va tó rio, com ca pa ci da de pre vis ta para 28 bi -
lhões de m3, não con tém mais do que 5 bi lhões.

Há qua se uma dé ca da, o mi nis tro Ru bens Ri cú -
pe ro, en tão na Pas ta do Meio Ambi en te, já aler ta va
para o ris co de o São Fran cis co tor nar-se um rio tem -
po rá rio por ca u sa do des ma ta men to em suas mar -

gens e do as so re a men to de seus aflu en tes, afe ta dos
por imen sas cul tu ras de grãos.

A pre ser va ção do São Fran cis co não é im por -
tan te ape nas para ge rar a ener gia, como se po dia
pen sar nes tes tem pos de apa gão; com uma su per fí -
cie de 640 mil km2, o Vale do São Fran cis co tem 270
mu ni cí pi os no Po lí go no das Se cas, ter ri tó rio re co nhe -
ci da men te su je i to a es ti a gens pro lon ga das; e 241 mu -
ni cí pi os na re gião do semi-ári do, ca rac te ri za da por
chu vas es cas sas e ir re gu la res, com con cen tra ção
das pre ci pi ta ções em cur tos pe río dos, na for ma de
agua ce i ros.

Por tan to, o rio São Fran cis co mi ni mi za o ri gor
cli má ti co numa re gião que ca re ce tan to de água
quan to de pro gres so. O cli ma no Vale é ca rac te ri za do 
pela plu vi o si da de, es pe ci al men te nas nas cen tes e a
mon tan te, onde os ín di ces de pre ci pi ta ção anu al al -
can çam a mar ca de 1.500 mi lí me tros. Suas águas são 
tam bém de boa qua li da de, para o con su mo e prin ci -
pal men te para a ir ri ga ção. Ana li sa da pelo La bo ra tó rio
de Sa li ni da de do De par ta men to de Agri cul tu ra dos
Esta dos Uni dos, foi clas si fi ca da como C1S1, ou
seja, tem ba i xa con du ti vi da de elé tri ca e, por tan to,
não ofe re ce ris cos de sa li ni za ção dos so los; e tem
ba i xa ab sor ção de só dio, o que afas ta os ris cos de
so di fi ca ção.

Essas con di ções têm pro pi ci a do o de sen vol vi -
men to da agro pe cuá ria em todo o Vale, com des ta que 
para a ex pan são da agri cul tu ra ir ri ga da e da in te gra -
ção en tre a ati vi da de agrí co la e a agro in dús tria. Nas
úl ti mas dé ca das, como é sa bi do, o Vale do São Fran -
cis co re ve lou-se gran de pro du tor de cul tu ras não tra -
di ci o na is da re gião, como fru tas, es pe ci al men te ma -
mão, man ga, me lan cia e uva. Algu mas re giões do
Vale mos tra ram-se tam bém pro pí ci as ao cul ti vo do
ca cau e do aba ca xi, do café, da soja e do to ma te.

Assim, não é de ad mi rar que a eco no mia do
Vale te nha apre sen ta do bom de sem pe nho nas úl ti -
mas dé ca das, em bo ra a re gião per cor ri da pelo rio, na
ma i or par te do seu tra je to, seja mu i to ca ren te. Nas úl -
ti mas qua dro dé ca das, de acor do com a Co de vasf, a
ex pec ta ti va mé dia de vida nes sa área ele vou-se de
44 para 60 anos; a mor ta li da de in fan til, que era de 160 
para cada mil nas ci dos vi vos, re du ziu-se à me ta de; a
dis po ni bi li da de de abas te ci men to de água cres ceu de 
10% para 45% dos do mi cí li os.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não se com pre en de por que es ses be ne fí ci os de vam
se res trin gir ao Vale do São Fran cis co, se, por meio da 
trans po si ção de suas águas, boa par te da po pu la ção
do semi-ári do po de ria ser be ne fi ci a da. Enten de mos
que pre ci sa mos, pri me i ra men te, cu i dar da ba cia hi -



dro grá fi ca. Apo i a mos essa me di da. Con tu do, a Pa ra í -
ba, o Rio Gran de do Nor te e boa par te do Ce a rá e de
Per nam bu co não abrem mão de, no fu tu ro, re gu la ri -
za da essa si tu a ção, tam bém ter mos uma par ce la
des sa água re den to ra.

A pro pos ta de trans po si ção das águas do São
Fran cis co não é nova. As pri me i ras re fe rên ci as a esse
pro je to da tam de 1852, quan do o Impe ra dor Dom Pe dro 
II de ter mi nou a re a li za ção de es tu dos com esse fim.

Ao lon go de mi nha ati vi da de po lí ti ca, te nho in -
sis ten te men te de fen di do a exe cu ção des se pro je to,
que pode le var água po tá vel à po pu la ção do semi-ári -
do, es pe ci al men te nos Esta dos, como eu dis se, do
Ce a rá, Per nam bu co, Rio Gran de do Nor te e a mi nha
Pa ra í ba. Além dis so, com a trans po si ção, po dem-se
ir ri gar 233 mil hec ta res de ter ras agri cul tá ve is e se rão
ge ra dos um mi lhão de em pre gos.

Ain da po día mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ace i tar até a su ges tão do Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos, fa zen do tam bém uma trans po si ção
de par te da água do To can tins para o São Fran cis co.
O im por tan te é que re vi ta li ze mos esse rio e essa ba -
cia, por que ele já fez mu i to por este País, mas pode
fa zer mu i to mais.

Adi ci o nal men te, a exe cu ção des se pro je to evi ta -
ria a mi gra ção ma ci ça dos nor des ti nos em di re ção às
me tró po les do Sul, do Su des te e do Cen tro-Oes te,
com o con se qüen te in cha ço ur ba no, com a mul ti pli ca -
ção das fa ve las e o au men to da pres são so ci al por
edu ca ção, em pre go, as sis tên cia mé di ca, trans por te e 
se gu ran ça.

Os pro je tos de ir ri ga ção hoje de sen vol vi dos no
Vale do São Fran cis co re pre sen tam ape nas 5% de
toda a área ge o grá fi ca que po de ria ser be ne fi ci a da,
ape sar dos re sul ta dos que têm sido ob ti dos: em Pe -
tro li na, cons tru iu-se um ae ro por to in ter na ci o nal para
fa ci li tar a ex por ta ção de fru tas para a Eu ro pa e os
Esta dos Uni dos.

E a ex pan são des sa área ir ri ga da, Sr. Pre si den -
te, como to dos os de ma is be ne fí ci os já ci ta dos, re -
quer ape nas von ta de po lí ti ca e a trans po si ção de pe -
que na par ce la – pou co mais de 3%  das águas do
”Ve lho Chi co“.

Obvi a men te, o pro je to tem um cus to es ti ma do
em cer ta de R$2 bi lhões, que re pre sen ta mu i to pou co
di an te dos be ne fí ci os a se rem con quis ta dos. Pe las
de cla ra ções do Mi nis tro do Meio Ambi en te, José Sar -
ney Fi lho, esse pro je to não se ria exe cu ta do pelo atu al
Go ver no, mu i to em bo ra con ti nue cons tan do no pro -
gra ma Avan ça Bra sil. Isso ocor re por vá ri as ra zões,

in clu si ve pela pri o ri da de de se re gu la ri zar, de se re vi -
ta li zar a ba cia de todo o São Fran cis co.

Os prin ci pa is obs tá cu los que hoje são apre sen -
ta dos à exe cu ção do pro je to são a re du ção do vo lu me 
de água do São Fran cis co e o cus to fi nan ce i ro.

O cus to, já ob ser vei, é ir ri só rio di an te das pers -
pec ti vas que se abrem, de ge ra ção de em pre gos, de
ex pan são da ati vi da de agro pe cuá ria e de re du ção do
flu xo mi gra tó rio, além do evi den te be ne fí cio so ci al
que re pre sen ta ria para um enor me con tin gen te de
nor des ti nos hoje fla ge la dos pela seca.

Qu an to à va zão do São Fran cis co, o vo lu me de
água a ser re ti ra do é mu i to re du zi do, me nos de 3%.
Mu i to mais im por tan te do que se opor ao pro je to de
trans po si ção ou ig no rá-lo é to mar a ini ci a ti va de se re -
vi ta li zar a ba cia hi dro grá fi ca – e nós, pa ra i ba nos, ce a -
ren ses, ri o gran den ses do nor te, per nam bu ca nos,
con cor da mos com isso – mas é pre ci so que te nha -
mos, não só von ta de po lí ti ca mas tam bém de ter mi na -
ção, é pre ci so que se com ba ta o des ma ta men to in dis -
cri mi na do, o con tro le do lan ça men to de re sí du os em
suas águas, a pre ser va ção da bi o di ver si da de e a edu -
ca ção am bi en tal.

Só as sim o ”Ve lho Chi co“ po de rá cum prir em
toda a sua po ten ci a li da de o pa pel que lhe foi re ser va -
do pela na tu re za, de unir di fe ren tes re giões do País,
de ga ran tir a so bre vi vên cia de suas po pu la ções, de
con tri bu ir para o seu pro gres so e de re du zir as de si -
gual da des re gi o na is.

O Lí der do meu Par ti do, Sr. Pre si den te, o Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, in di cou-me para fa zer par te
des sa Co mis são. Lá, es ta rei ao lado dos com pa nhe i -
ros lu tan do com unhas e den tes para que os re cur sos
che guem e a re vi ta li za ção da ba cia ocor ra, por que
pre ci sa mos do ”Ve lho Chi co“ bom, for te e unin do este
País nas suas di ver sas re giões.

Mu i to obri ga do!

 Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as -
su na o Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 3º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Eu gos ta ria de pro por um acor do aos de ma is
ora do res – e eu tam bém es tou ins cri to para ho me na -
ge ar o rio São Fran cis co pe los 500 anos de sua des -
co ber ta. Ten do em vis ta o ho rá rio avan ça do – são 16
ho ras e 10 mi nu tos e já de ve ría mos ter ini ci a do a
Ordem do Dia –, pro po nho a re du ção do tem po des ti -
na do aos nos sos pro nun ci a men tos, a fim de que pos -
sa mos cum prir o Re gi men to e, ao mes mo tem po, o



”Ve lho Chi co“, o rio da uni da de na ci o nal, pos sa re ce -
ber as ho me na gens me re ci das.

O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, do Esta do de Ala go as e Lí der do PMDB
nes ta Casa, por per mu ta com o Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. 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, Sr. Pre si den te
da Co de vasf, Dr. Air son Be zer ra Ló cio, em nome de
quem sa ú do to dos os se nho res, con vi da dos, nos úl ti -
mos tem pos, la men ta vel men te, es ta mos nos ha bi tu -
an do a con ver ter as oca siões de ce le bra ção em opor -
tu ni da des para ex pres sar nos sas apre en sões. Hoje
não é di fe ren te. 

Hoje não po de mos, cons ci en te men te, co me -
mo rar o tra ta men to que está sen do dis pen sa do ao 
São Fran cis co. Po de mos, sim, agra de cer pela sua 
exis tên cia. 

A água será ob je to de in trin ca dos con ten ci o sos
no pró xi mo sé cu lo. São pou cos os que dis cor dam
des se pa no ra ma e da quan ti da de de con fli tos que
ocor re rão pela dis pu ta do con tro le dos re cur sos hí dri -
cos, con fli tos que se rão de sen ca de a dos a par tir do
do mí nio des sas re ser vas es tra té gi cas. Mas não são
pou cos tam bém os es pe ci a lis tas que afir mam que o
ín di ce de do mí nio dos re cur sos hí dri cos ser vi rá de
pa ra dig ma para a clas si fi ca ção da vi a bi li da de das na -
ções. 

Pre nún ci os des sa be li ge rân cia já po dem ser
de tec ta dos na atu a li da de: Egi to e Etió pia se di gla di -
am em tor no das águas do Nilo; Jor dâ nia e Sí ria re -
pe tem no Ori en te Mé dio os em ba tes pelo con tro le
do rio Yar muk, as sim como o Ira que e a Sí ria dis -
pu tam o rio Eu fra tes. São guer ras an ti gas que ten -
dem a se per pe tu ar em tor no do con tro le das
águas.

Emble ma mais co nhe ci do se ve ri fi ca no Esta do
de Isra el. Não obs tan te sua ex ce lên cia na ex plo ra ção
dos re cur sos aqüí fe ros, onde tudo é re ci cla do, in clu si -
ve es go tos, e ne nhu ma gota de água é des per di ça da,
Isra el vive um con fli to per ma nen te com os pa les ti nos
pelo ter ri tó rio de onde são ex tra í dos 30% da água
con su mi da na re gião. Isso, Sr. Pre si den te, para não
men ci o nar a ten são la ten te en tre Espa nha e Por tu gal. 
De acor do com a Orga ni za ção Me te o ro ló gi ca Mun di -
al, cer ca de du zen tos ba ci as hi dro grá fi cas es tão em
re giões li mí tro fes, po ten ci a li zan do a pro gres são do
pro ble ma. A Orga ni za ção das Na ções Ame ri ca nas
cal cu la que cin co mi lhões de pes so as mor rem por
ano pela fal ta ou má qua li da de da água.

O Bra sil, nes te par ti cu lar, Sr. Pre si den te, apre -
sen ta to dos os in di ca do res para se gra du ar nes ta
com pli ca da hi e rar quia exis ten te en tre Pri me i ro, Se -
gun do, Ter ce i ro e Qu ar to Mun do. O País de tém 12%
dos re cur sos hí dri cos do glo bo, ain da que este po ten -
ci al es te ja con cen tra do na re gião Ama zô ni ca. É a ma -
i or re ser va in di vi du al en tre as na ções, o que nos im -
põe uma ma i or res pon sa bi li da de so bre a ge rên cia da
água, que, ao con trá rio do que se su põe, é um re cur -
so es go tá vel, fi ni to. Acer ca do tema, há pre vi sões so -
tur nas, Sr. Pre si den te, nas qua is pre fi ro não crer, por
acre di tar que te re mos bom sen so para pre ser var nos -
sas ri que zas na tu ra is, de que em 30 anos a água do
Ter ce i ro Mun do irá se es go tar. Há ain da pro je ções
mais alar mis tas, como a da Nasa, as se ve ran do que
”em se man ten do as con di ções atu a is, o rio São Fran -
cis co em 2060 terá se trans for ma do em um sim ples ri -
a cho“. 

Esta bre ve pros pec ção, à gui sa de in tro du ção,
tem o in tu i to de pa vi men tar o tema que me trou xe à tri -
bu na. O São Fran cis co, Sr. Pre si den te, que vem sen -
do no ti ci a do sob uma abor da gem su per fi ci al, po li ti ca -
men te ca rim ba da e emo ti va, sem dú vi da, são ca te go -
ri as se cun dá ri as para de ba ter mos o fu tu ro dos re cur -
sos hí dri cos do Bra sil e par ti cu lar men te da Re gião
Nor des te, onde es tão 45 mi lhões de bra si le i ros e, res -
sal te-se, 10 mi lhões de in di gen tes, que al guns pre fe -
rem cha mar pelo eu fe mis mo de ”aba i xo da li nha da
po bre za“. É com gran de sa tis fa ção que ve ri fi co, por -
tan to, o en ga ja men to da so ci e da de em tor no da so -
bre vi vên cia do rio São Fran cis co. 

A con tro ver sa trans po si ção do rio São Fran cis co 
qua se cri ou uma li nha de Tor de si lhas en tre os nor -
des ti nos. De um lado os que eram fer vo ro sa men te fa -
vo rá ve is e, de ou tro, aque les ra di cal men te con trá ri os
à tese de mu dar as águas de en de re ço.

Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, de fa zer um bre ve
re tros pec to so bre a idéia. O que ela tem de lon ge vi da -
de, tem de po lê mi ca. Os pri me i ros es tu dos co nhe ci -
dos, do en ge nhe i ro Hen ri que Hal feld, são de 1852,
por or dem do Impe ra dor D. Pe dro II – há pou co, nos
lem bra va isso aqui o Se na dor Ney Su as su na. Após a
mais vi go ro sa seca do Nor des te, em 1877, que ma tou 
meio mi lhão de nor des ti nos, fo ram fe i tos no vos di ag -
nós ti cos e a pro pos ta res sus ci tou.

Em 1908, o es cri tor Eu cli des da Cu nha de fen -
deu a trans po si ção. Já em 1913, o pre de ces sor do
DNOCS, o an ti go IFOCS, de ci diu pri o ri zar o em pre -
en di men to e, após um pe río do ador me ci da, a idéia
res sur giu e na u fra gou na cam pa nha pre si den ci al do
Mi nis tro Má rio Andre az za e pos te ri or men te na ges tão 
do en tão Mi nis tro Alu í zio Alves.



Re cen te men te, no Pla no Plu ri a nu al do ano que
pas sou, o Go ver no re to mou como pri o ri da de os es tu -
dos téc ni cos para le var adi an te a trans po si ção das
águas do São Fran cis co.

Ain da que a na tu re za hu ma na, Sr. Pre si den te,
in cor po re um pen dor es pon tâ neo pe las di co to mi as,
pen so ser pru den te le van tar mos e in di car mos ca mi -
nhos além do an ta go nis mo ”sou con tra“ ou ”sou fa vo -
rá vel“. Mas an tes de in gres sar mos no car dá pio de
pos si bi li da des, é obri ga tó rio um mer gu lho pro fun do
na si tu a ção de de te ri o ra ção, na qual se en con tra o rio
São Fran cis co, que de rio de uni da de na ci o nal qua se
vira o rio da dis cór dia re gi o nal. Con fli to ge ra do pela
ina bi li da de de al guns seg men tos que op ta ram por
con fe rir tra ços apa i xo na dos em tor no de um de ba te
que de ve ria se cir cuns cre ver ao as pec to téc ni co, ci -
en tí fi co e ra ci o nal.

O di ag nós ti co de to dos que, di re ta ou in di re ta -
men te, es tu dam ou vi vem da ge ne ro si da de das
águas do ve lho São Fran cis co é co in ci den te. Eu mes -
mo, Sr. Pre si den te, que re cen te men te fiz uma vi a gem
e vi si tei, um a um, to dos os mu ni cí pi os ri be i ri nhos do
São Fran cis co, em Ala go as, pude cons ta tar o es ta do
de de te ri o ra ção do rio. Co lhi de po i men tos dra má ti -
cos, ver da de i ros. O São Fran cis co en fren ta o des ma -
ta men to de suas ma tas ci li a res, ero são, as so re a men -
tos, que da de va zão – es pe ci al men te após a hi dre lé -
tri ca de Xin gó – po lu i ção, ba i xa pis co si da de, inú me -
ros ban cos de are ia, alar ga men to da dis tân cia en tre
suas mar gens, re du ção da pro fun di da de e o mais gra -
ve dos pro ble mas que pre ci sa ser cor ri gi do ime di a ta -
men te: a sa li ni za ção pro gres si va de sua foz, na di vi sa
en tre Ala go as e Ser gi pe, es pe ci al men te após o de sa -
pa re ci men to das en chen tes que, ape sar dos trans tor -
nos co nhe ci dos, eram vi ta is na res sur re i ção cí cli ca do 
rio, na agri cul tu ra, na na ve ga ção e na pró pria pes ca.

Nes sa vi a gem, co lhi de po i men tos so fri dos de
mu i tos ha bi tan tes da re gião e até re a li da des in jus ti fi -
cá ve is. Ala go a nos que mo ram há pou cos me tros do
rio vi vem aban do na dos, às es cu ras, sem se quer ter
luz em casa, e o ”Ve lho Chi co“, Sr. Pre si den te, foi
sem pre pri o ri za do para a ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Dos sete Esta dos que in te gram a Ba cia do São
Fran cis co, o de Ala go as é o que mais so fre com essa
de vas ta ção. De Pa u lo Afon so a Pi a ça bu çu, ou tro ra a
zona mais pis co sa de todo o rio, com gran de pro du -
ção de dou ra dos, su ru bins e cu ri ma tãs, a de gra da ção 
am bi en tal trans for mou mais de 10 mil fa mí li as de pes -
ca do res em bói as-fri as. Mu i tas de las fo ram obri ga das
a mi grar em bus ca da so bre vi vên cia in cer ta em ou tros 
lu ga res.

Na agri cul tu ra, Sr. Pre si den te, tam bém Ala go as
foi pre ju di ca da. Tí nha mos em tor no de 800 áre as
plan ta das de ar roz e mais de 50 in dús tri as de be ne fi -
ci a men to, que fo ram de sa pa re cen do com a de vas ta -
ção do pró prio rio.

Ou tro as pec to que pode ser com pro va do, em
toda a sua dra ma ti ci da de, pelo ân gu lo de Ala go as, é o 
efe i to da cons tru ção das bar ra gens. De po is de Pa u lo
Afon so, So bra di nho e Ita pa ri ca, o fe nô me no da pi ra -
ce ma vem sen do se ve ra men te res trin gi do. Isso ame -
a ça, Sr. Pre si den te, a re pro du ção de vá ri as es pé ci es,
al gu mas já fa da das à pró pria ex tin ção.

A di mi nu i ção da va zão, após So bra di nho e Xin -
gó, re ti rou do rio o vi gor para ar ras tar mi lhões de to ne -
la das de de je tos e are ia jo ga dos em seu le i to, pro ve ni -
en tes de mais de 400 ci da des onde o es go to ab so lu -
ta men te não é tra ta do. A sa li ni za ção, Sr. Pre si den te –
to dos sa bem –, é de vas ta do ra para a pes ca e para a
agri cul tu ra da re gião.

A mes ma de sa ten ção com o pro ble ma foi re gis -
tra da na foz do rio Co lo ra do, no Mé xi co. Esse foi um
erro pos te ri or men te re co nhe ci do no Ten nes see Val -
ley, pro je to nor te-ame ri ca no que re cu pe rou o rio Co -
lo ra do, ma xi mi zou o uso múl ti plo da água e, hoje, ir ri -
ga sete es ta dos ame ri ca nos e tam bém o vi zi nho Mé -
xi co. O rio Co lo ra do, Sr. Pre si den te, foi re cu pe ra do
após um mi nu den te tra ba lho de pla ne ja men to e de
exe cu ção. Sua va zão, sete ve zes me nor que a do Rio
São Fran cis co, ir ri ga 4 mi lhões de hec ta res, en quan to 
o nos so São Fran cis co, pe los equí vo cos pre té ri tos,
tem po ten ci al ape nas para ir ri gar atu al men te 800 mil
hec ta res. 

Os pes ca do res de Pe ne do e de Pi a ça bu çu, em
Ala go as, co nhe cem no dia a dia a sa li ni za ção, e hoje,
Sr. Pre si den te, ob ser vam mis tu ra que já ocor re de pe -
i xes de água doce e sal ga da no le i to do rio em até
40km de dis tân cia da sua foz. To dos es ses pro ble -
mas, é ób vio, aca bam por pro vo car uma ca tás tro fe
so ci al na re gião. Tudo isso co lo ca o rio em es ta do de
mor te imi nen te e nada pode ser fe i to an tes da sua re -
vi ta li za ção. A pri o ri da de que se deu, após a cri a ção
da Chesf, a ge ra ção de ener gia elé tri ca, aca bou por
pre ju di car o rio de ma ne i ra re ver sí vel, fe liz men te. É
sob esse as pec to que a dis cus são deve ser co lo ca da.

O pri me i ro e im pres cin dí vel pas so para que o
São Fran cis co for ne ça água para o Nor des te Se ten tri -
o nal, cuja ca rên cia de água e rios pe re nes é re co nhe -
ci da, é a vol ta de sua pu jan ça e ca u da lo si da de. A pre -
li mi nar da qual não nos po de mos afas tar é a re vi ta li -
za ção do Ve lho Chi co. E, após con cre ti za do este pri -
me i ro pas so, de ve mos ter um pro je to in te gra do para a 
Re gião Nor des te. Do con trá rio, Sr. Pre si den te, es ta -



ría mos en tran do em so lu ções no va men te re den to ras, 
mes siâ ni cas e apres sa das. Pon de ra ção no tra to com
o res pon sá vel por 66% dos re cur sos hí dri cos do Nor -
des te é um con ce i to, por tan to, ina fas tá vel.

O que sem pre de fen di, de ma ne i ra ir re du tí vel,
era a de mons tra ção ca bal, não per du ran do ne nhu ma
dú vi da ou ques ti o na men to que seja, so bre a vi a bi li da -
de do pla ne ja men to nas obras de en ge nha ria, a sus -
ten ta bi li da de do pro je to ao lon go dos anos, os be ne fí -
ci os a se rem ge ra dos para a po pu la ção e os re la tó ri os 
pro me ti dos de im pac to am bi en tal. 

O Nor des te Se ten tri o nal pos sui um ín di ce plu vi -
o mé tri co se me lhan te à Eu ro pa Cen tral, po rém as
chu vas não são dis tri bu í das ao lon go do ano, sen do
sua in ci dên cia em ape nas três para nove me ses de
seca. A eva po ra ção, Sr. Pre si den te, com pro me te a
água acu mu la da nos açu des e o abas te ci men to da
re gião se tor na pre cá rio. O sub so lo cris ta li no di fi cul ta
a ex tra ção de águas e vá ri as ci da des gran des, em vir -
tu de des sa in se gu ran ça de abas te ci men to de água,
não con se guem se quer se ex pan dir, como Cam pi na
Gran de, por exem plo. 

Nin guém se re cu sa a en con trar uma so lu ção
para nos sos ir mãos nor des ti nos, mas te mos que en -
con trar uma so lu ção in te gra da para toda a re gião, e
não pa li a ti vos lo ca li za dos, que po dem se des mo ro nar 
em al guns anos. Não po de mos, Sr. Pre si den te, pa u tar 
a so lu ção nem sob a óti ca dos be ne fi ciá ri os cir cuns -
tan ci a is e nem sob a pers pec ti va de um Nor des te fa ti -
a do. A so lu ção tem, im pe ri o sa men te, de ser in te gra da 
e não im pli car na cer ti dão de óbi to do rio. A de su nião
en ter ra a pers pec ti va de um Nor des te viá vel. 

Em boa hora o Go ver no Fe de ral, por tan to, ou -
vin do aos ape los da re gião, sus pen deu a dis cus são
do pro je to de trans po si ção do Rio São Fran cis co. Em
seu lu gar foi cri a da uma Co mis são, da qual te nho or -
gu lho de par ti ci par, para es tu dar as pos si bi li da des de
re vi ta li za ção do rio e de fi nir re cur sos ini ci a is para esta 
pró pria re vi ta li za ção. 

E qua is se ri am, Sr. Pre si den te, as al ter na ti vas
pos sí ve is para re vi ta li za ção do São Fran cis co an tes
de ele se tor nar um do a dor para as ba ci as do Nor des -
te Se ten tri o nal? Os es tu dos exis ten tes são vá ri os e
po de ri am ser re le va dos an tes de uma de ci são fi nal. É
sem pre lou vá vel a hu mil da de de se con si de rar ou tras
pro pos tas, a fim de es co lher mos a me lhor den tro da
es pe ci fi ci da de do Bra sil. 

Ini ci al men te, eu gos ta ria de re gis trar que a Co -
mis são do Se na do para o de sen vol vi men to do Vale
do São Fran cis co, a qual eu tive a hon ra de pre si dir,
em 1995, tra ba lhou du ran te sete me ses no in tu i to de
co lher su ges tões para ate nu ar a si tu a ção de in di gên -

cia que vi ti ma os bra si le i ros atin gi dos pela de vas ta -
ção das se cas. Pro vi dên ci as ele men ta res re co men -
da das na sua con clu são po de ri am, sem dú vi da, ser
ado ta das a fim de ma xi mi zar a uti li za ção da água. 

Não te mos, ain da, uma po lí ti ca per ma nen te de
ar ma ze na gem de re cur sos hí dri cos. Ine xis tem pla nos 
de pre ser va ção de aflu en tes, de ma nu ten ção, ou de
re cu pe ra ção da ve ge ta ção. E de ve ría mos tra ba lhar
mais in sis ten te men te com tec no lo gia de adu to ras, ex -
plo rar mos a cap ta ção de água sub ter râ nea e mais
po ços, que, hoje, são ape nas 25 mil. Estas se ri am
pro vi dên ci as re co men dá ve is, an tes de en trar mos no
pas so se guin te, que é a trans po si ção de ba ci as para
aten der mos zo nas ca ren tes de re cur sos hí dri cos do
Nor des te bra si le i ro. 

As pro pos tas para a res sur re i ção do rio São
Fran cis co – e te nho cer te za de que os Se nho res já ti -
ve ram a opor tu ni da de de ou vir – pas sam pelo re for ço
da va zão do rio, hoje em 2.060 m³/s, o que irá re gu la ri -
zar a eco lo gia e a eco no mia de toda a re gião. É igual -
men te ne ces sá rio o re flo res ta men to das ma tas ci li a -
res, o de sas so re a men to, o com ba te às ca u sas da
ero são, a re mo ção das ilhas de are ia, a re cu pe ra ção
da na ve ga bi li da de, a re cu pe ra ção de la go as e tam -
bém a cons tru ção da hi dre lé tri ca Pão de Açú car, no
in tu i to de re gu la ri zar a va zão até a foz do rio, con ten -
do o pro ces so as sus ta dor de sa li ni za ção.

As op ções para o re for ço da va zão pas sam pela
in ter li ga ção das águas do rio To can tins, que tem va -
zão abun dan te, cin co ve zes su pe ri or ao São Fran cis -
co, e po de rá ce der suas águas ao Ve lho Chi co sem
pre ju di cá-lo, ten do em vis ta os al tís si mos ín di ces plu -
vi o mé tri cos da re gião.

Ace i tan do a pon de ra ção do ele va do cus to e os
be ne fí ci os ori un dos da in ter li ga ção To can tins/São
Fran cis co, não se ria de ma si a do ao Go ver no ana li sar
a pro pos ta ori gi na da na Co de vasf, in ti tu la da Pla no de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São
Fran cis co e do Semi-ári do Nor des ti no, mais ade qua -
da à re a li da de so ci o e co nô mi ca bra si le i ra, que pre vê a 
re vi ta li za ção do São Fran cis co a par tir da uti li za ção
dos aflu en tes do pró prio São Fran cis co, do rio Pa ra ná
e To can tins. Por essa pro pos ta, 13 aflu en tes con ce -
de ri am suas águas, que sig ni fi ca ri am um au men to de
50% na va zão do Ve lho Chi co.

Pe los es tu dos de sen vol vi dos até aqui, os ga -
nhos se ri am ex pres si vos. No se tor ener gé ti co, a pro -
pos ta in di ca a pos si bi li da de de ga nhos de até 50% do
que é ge ra do atu al men te pela Chesf. Na ir ri ga ção se -
ri am mais 1,6 mi lhão de hec ta res, 800 mil ri be i ri nhos
e mais 800 mil no Nor des te se ten tri o nal, es ti mu lan do
a fru ti cul tu ra – hoje o ma i or ge ra dor de pos tos de tra -



ba lho por real in ves ti do –,cri an do des sa for ma cer ca
de 3 mi lhões de em pre gos. O pro je to apon ta para
uma ma i or pis co si da de, pe re ni za ção de le i tos, ma i or
na ve ga bi li da de, in cre men to da agro in dús tria e apro -
ve i ta men to do po ten ci al tu rís ti co da re gião. O cus to
ava li a do des se pro je to não pode im pe dir sua aná li se,
por que ele im pli ca na re cu pe ra ção do São Fran cis co.

É pra ti ca men te im pos sí vel tra tar da pre ser va -
ção do São Fran cis co, so bre mo de los de trans po si -
ção, sem men ci o nar mos uma ques tão co ne xa, in trin -
se ca men te li ga da ao pro ble ma. O Go ver no Fe de ral
anun ci ou, ain da para este ano, a pri va ti za ção dos ser -
vi ços do im por tan te se tor de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, onde se in clui a Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São
Fran cis co – Chesf.

O pro ces so de pri va ti za ção vem tra zen do ques -
ti o na men tos so bre o que já foi co mer ci a li za do e ca lo -
ro sos de ba tes so bre as fu tu ras pri va ti za ções. Em al -
guns se to res, a re ti ra da do Esta do não con tri bu iu em
nada para me lho rar ser vi ços ou re du zir ta ri fas, como
foi pro me ti do pelo Go ver no Fe de ral. As pes qui sas so -
bre a que da da qua li da de de vá ri os ser vi ços e a ele -
va ção dos cus tos de mons tram ca bal men te esse fato.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pre -
ten do dis cu tir a exe cu ção des se con ce i to pri va ti zan te, 
mas, com as pri va ti za ções já re a li za das, fica cla ro
que o mo de lo ado ta do foi equi vo ca do. Em al guns ca -
sos, o Esta do fi nan ci ou e vem fi nan ci an do a com pra
do pa tri mô nio que já lhe per ten cia. Qu an to aos be ne -
fí ci os es pe ra dos ao con su mi dor, to dos co nhe cem a
re a li da de. O fato é que as me lho res jói as da co roa,
res tan do ape nas a ge ra ção de ener gia, já fo ram en -
tre gues e, la men ta vel men te, o fato de o Esta do ter
eco no mi za do gas tos e in ves ti men tos não re pre sen -
tou me lho ri as na ge ra ção de em pre gos, in cre men tos
sa la ri a is, de sen vol vi men to, dis tri bu i ção de ren da,
com ba te à vi o lên cia e não se tra du ziu em avan ços de
nos sos en xo va lhan tes ín di ces so ci o e co nô mi cos, que
per sis tem em nos en ver go nhar di an te do mun do.

Den tro do car dá pio de ge ne ro si da des que o
Bra sil vem pro pi ci an do a de ter mi na dos se to res em -
pre sa ri a is e fi nan ce i ros, pre ten de-se in clu ir a Chesf,
que aos olhos e ou vi dos pri va dos de sen si bi li da de so -
ci al dos tec no cra tas, só sig ni fi ca uma re ce i ta de 6 bi -
lhões de re a is.

A ati pi ci da de des ta em pre sa não pode, não
deve – e o Se na do há de re sis tir – per mi tir que ela en -
gros se ape nas uma equa ção ma te má ti ca, que ela se
con ver ta em mera ven da de ati vos, uma re les ope ra -
ção fi nan ce i ra. Ela, para mi lhões de nor des ti nos que
tan gen ci am a in di gên cia, sig ni fi ca vida, ali men ta ção,
água, so bre vi vên cia. A Chesf é es tra té gia e sua per -

ma nên cia sob o con tro le pú bli co é in dis pen sá vel. Sua
atu a ção é in ter li ga da e in ter de pen den te. Todo o com ple -
xo do São Fran cis co é en ca de a do, não só a ge ra ção de
ener gia e o acú mu lo de re cur sos hí dri cos, mas o con tro -
le da va zão do rio, fa tor in dis pen sá vel para na ve ga ção,
abas te ci men to de água para con su mo hu ma no e ani -
mal, ir ri ga ção e a pró pria pes ca. É im pos sí vel, Sr. Pre si -
den te, pro je tar o fun ci o na men to or gâ ni co se ela for
trans for ma da numa piz za de qua tro fa ti as e cada gru po
em pre sa ri al abo ca nhar um pe da ço.

Sem um co man do uni tá rio, com vá ri os pro pri e tá ri -
os in de pen den tes, como se ria pos sí vel sa cri fi car even -
tu al men te a ge ra ção de ener gia para vi a bi li zar o con su -
mo hu ma no e a ir ri ga ção em pe río dos de es ti a gem?

A Chesf se di fe re em to dos os as pec tos de tudo
que já foi dis cu ti do, en vol ven do a ven da das em pre -
sas pú bli cas. Seu co man do úni co, nas mãos do Esta -
do – e lem brem-se que o pro je to do Rio Co lo ra do
man te ve sem pre o con tro le pú bli co –, é vi tal para a
so bre vi vên cia do semi-ári do. Ela não per ten ce a este
Go ver no ou às con vic ções ne o li be ra is ou es ta ti zan -
tes. Pa re ce re pe ti ti vo, ten do em vis ta a exa us tão do
tema, mas ela per ten ce ao povo bra si le i ro e é si nô ni -
mo de vida para Re gião Nor des te. A ven da da Chesf
se ria um exa ge ro pri va ti zan te im per doá vel, pelo qual
te re mos de res pon der a vá ri as ge ra ções. Ven der a
Chesf é pri va ti zar o rio São Fran cis co, e este é ina li e -
ná vel, pois não per ten ce aos ar rou bos tran si tó ri os do
po der, mas é um bem eter no do Nor des te, um bem
eter no do pró prio País.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, eu gos ta ria de des ta car o pro je to apro va do
nes ta Casa, fru to de um tra ba lho co le ti vo que de sen -
vol vi jun to com a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves. A pro pos ta au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to
e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
da Foz do Ve lho Chi co. Uma ini ci a ti va que po de rá
con tri bu ir de ci si va men te para o de sen vol vi men to da
re gião por meio da fru ti cul tu ra ir ri ga da e a pis ci cul tu -
ra, que têm vi a bi li da de, ba i xo cus to fi nan ce i ro e um
ele va do re tor no so ci al.

Mu i to obri ga do a V. Ex.ª, Sr. Pre si den te, aos Srs. 
Se na do res e a to dos os con vi da dos.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Re gis tro a pre sen ça, nes ta so le ni da de, em ho -
me na gem aos 500 anos do Ve lho Chi co, do De pu ta do 
João Leão, re pre sen tan do a Câ ma ra dos De pu ta dos;
do De pu ta do José Ro cha; do Dr. Aír son Be zer ra Ló -
cio, Pre si den te da Co de vasf; do Dr. Orlan do Cé sar da
Cos ta Cas tro, tam bém da Co de vasf; do Dr. José
Ansel mo de Góis, Di re tor de Pla ne ja men to da Co de -



vasf; do Dr. Gu i lher me Alme i da Gon çal ves de Oli ve i ra; 
do Sr. Mo i sés Pin to Go mes, da Agên cia Na ci o nal de
Águas; Do Cel. Eng. Pa u lo Ru bens Pe re i ra Di niz, Pre -
si den te da Ace mi nas e da Fe de ra mi nas; do Sr. Arlin do 
Pi e da de Neto, Pre si den te da Go i a brás; do Sr. Mar co
Edu ar do de Oli ve i ra, Se cre tá rio-Exe cu ti vo; do Sr. Cel -
so Men des de Car va lho, da Go i a brás; e do Sr. Alva no
So a res, da Co de vasf.

Exis tem, ain da, três ora do res para fa lar. Eu su gi -
ro aos ora do res que fa las sem por 5 mi nu tos para não
pri vá-los des ta ho me na gem. Eu mes mo es tou ins cri to 
e obe de ce rei ri go ro sa men te a esse tem po que es tou
pro pon do em acor do com os Srs. Se na do res. Fa la rei
por 5 mi nu tos e o res tan te do dis cur so pe di rei à Mesa
que dê como lido.

Peço aos Srs. Se na do res que en ten dam que
são 16h38min e já de ve ría mos ter en tra do, há 38 mi -
nu tos, na Ordem do Dia.

O pró xi mo ora dor ins cri to, a quem faço igual
ape lo, é o no bre Se na dor Arlin do Por to, do Esta do de
Mi nas Ge ra is, de cujo dis cur so não po de ría mos nos
pri var, já que S. Ex.ª é do Esta do onde nas ce o nos so
Ve lho Chi co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. 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, Srs. De pu ta dos,
gos ta ria de cum pri men tar os ora do res que me an te -
ce de ram. To dos fo ram bri lhan tes, di dá ti cos ao en fa ti -
za rem a im por tân cia do São Fran cis co.

Qu e ro aqui fa lar na con di ção de mi ne i ro, como
mi ne i ro é o rio São Fran cis co que nas ce na Ser ra da
Ca nas tra, na ci da de de São Ro que de Mi nas. O Mu ni -
cí pio de São Ro que de Mi nas, nes ta quin ta-fe i ra, es -
ta rá pro mo ven do inú me ras ma ni fes ta ções, es ta rá
mo vi men tan do a sua co mu ni da de, cons ci en ti zan -
do-a, ori en tan do-a e des per tan do-a para a im por tân -
cia do rio São Fran cis co, que lá nas ce e que na tu ral -
men te, por 2.776 qui lô me tros, ca mi nha em di re ção ao 
Nor des te bra si le i ro.

O rio São Fran cis co ba nha Mi nas Ge ra is, Ser gi -
pe, Ala go as, Ba hia, Per nam bu co, com aflu en tes vá ri -
os nes ses Esta dos, além do Dis tri to Fe de ral e Go iás.
O São Fran cis co já teve 1.520 qui lô me tros na ve gá ve -
is, mas hoje, la men ta vel men te, isso não acon te ce. O
rio está ame a ça do. Mais do que ame a ça do; é uma re -
a li da de o as so re a men to. E a prin ci pal pre o cu pa ção é
a re du ção de suas águas. Fal ta uma po lí ti ca de pre -
ser va ção, de cons ci en ti za ção e de me lhor apro ve i ta -
men to. É des ne ces sá rio di zer – e não en fa ti za rei aqui

– a im por tân cia eco nô mi ca e so ci al do rio São Fran -
cis co. 

Ao lon go de 500 anos, o des bra va men to foi
acon te cen do, a na ve ga ção co me çou e, para dar su -
por te a ela, o des ma ta men to ca mi nha va na mes ma
pro por ção. Por que era um ins tru men to ne ces sá rio, a
ma de i ra era usa da àque la épo ca para ali men tar os
va po res. E não ti ve ram a pre o cu pa ção de re cu pe rar
aqui lo que es ta va sen do des tru í do. De po is do pro ces -
so de pri va ti za ção, foi o de sen vol vi men to eco nô mi co.
Veio a soja na Ba hia, o car vão das si de rúr gi cas para
Mi nas Ge ra is – da mes ma for ma o pro ces so de des -
ma ta men to ocor ria sem um pro gra ma de re cu pe ra -
ção.

Além dis so, não po de mos nos es que cer do as -
so re a men to. De zo i to mi lhões de to ne la das de ter ra –
ou dois mi lhões de ca mi nhões – são des pe ja dos anu -
al men te no rio. A Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São
Fran cis co (Chesf), cuja va zão era de 2.300m³/s em
2000, hoje tem 1.100m³/s – sua ma i or seca em 70
anos. O fato de mons tra a ne ces si da de de um tra ba lho 
que pre ci sa ser ana li sa do.

O ”Ve lho Chi co“ co me mo ra 500 anos. Apa re ce
no pri me i ro mapa do Bra sil de que se tem co nhe ci -
men to em 1502. Era cha ma do de Cará pe los ín di os. A 
par tir da sua pri me i ra vi si ta, na pri me i ra opor tu ni da de
do seu des bra va men to, foi de no mi na do, por Amé ri co
Ves pú cio, no dia 4 de ou tu bro de 1501, de São Fran -
cis co, em ho me na gem ao san to pa dro e i ro São Fran -
cis co de Assis.

Enfim, o São Fran cis co é mais do que o rio da in -
te gra ção; foi o rio da in te ri o ri za ção, o rio do de sen vol -
vi men to, que ocor reu com a aju da dos ban de i ran tes. 

Não po de mos es que cer que o Ve lho Chi co está
do en te. O des ma ta men to, o as so re a men to, a po lu i -
ção, de je tos hu ma nos, o mer cú rio dos ga rim pos,
agro tó xi cos e o des vio das águas para ir ri ga ção – im -
por tan te no pro ces so de de sen vol vi men to – têm oca -
si o na do a mor te re pen ti na ou por eta pas. Os pe i xes
es tão aca ban do. Já não se pes ca mais com o mes mo
re sul ta do no rio São Fran cis co. As em pre sas res pon -
sá ve is por cons tru ir as nos sas bar ra gens, as hi dre lé -
tri cas não se lem bra ram da pi ra ce ma. 

O rio São Fran cis co for ne ce 95% da ener gia da
nos sa re gião, mas os re ser va tó ri os es tão com pou co
mais de 10%, o que mos tra que a si tu a ção é mais do
que crí ti ca. Hoje, 95% dos 504 mu ni cí pi os da Ba cia
Hi dro grá fi ca do São Fran cis co não têm rede de es go -
to. Como pre ser var com re cur sos tão par cos co lo ca -
dos à dis po si ção des se pro ces so? Não há como ima -
gi nar que um rio pos sa ter re sul ta do eco nô mi co e so -
ci al sem uma po lí ti ca de sa ne a men to, pois cres ce



cada vez mais a po pu la ção ur ba na e, con se qüen te -
men te, au men ta o pro ces so de de te ri o ra ção da qua li -
da de de vida. De zes se is mi lhões de bra si le i ros vi vem
na re gião do rio São Fran cis co, em uma área cor res -
pon den te a 7,2% do ter ri tó rio bra si le i ro.

Te mos de ter, sim, essa pre o cu pa ção. Em mu i -
tos Esta dos, Li de ran ças as mais va ri a das es tão bus -
can do cha mar aten ção para este mo men to. Qu e ro
aqui cum pri men tar a Fe de ra mi nas e a Asso ci a ção
Co mer ci al de Mi nas Ge ra is, na pes soa do seu Pre si -
den te, Sr. Arthur Lo pes Fi lho, que de sen ca de ou esse
mo vi men to com os jor na is Hoje em Dia e O Esta do
de Mi nas. Essa é uma for ma de sen si bi li zar as au to ri -
da des e a po pu la ção para a ne ces si da de de obras de
re vi ta li za ção, como as que fo ram anun ci a das re cen te -
men te, no va lor de 01 bi lhão de re a is; va lor que, de po -
is de 10 anos, tem de ser re vis to e re a va li a do.

O São Fran cis co tem mos tra do um gran de po -
ten ci al na fru ti cul tu ra, na pis ci cul tu ra, na im plan ta ção
de pe rí me tros de ir ri ga ção – há 25 pe rí me tros de ir ri -
ga ção ao lon go do rio São Fran cis co. 

O ”Ve lho Chi co“ está, por tan to, pre ci san do de
trans fu são, e, do en te, não pode doar seu pró prio san -
gue. Algo tem de ser fe i to de ma ne i ra rá pi da, cé le re e
res pon sá vel.

A na tu re za é len ta, e tal vez por isso seja sá bia; o 
ho mem des trói rá pi do. Eu es pe ro, quem sabe pos sa
isso tor nar-se re a li da de, que o ho mem use sua ca pa -
ci da de tão cé le re de des tru ir para, no sen ti do opos to,
re du zir o tem po de re vi ta li za ção do rio. E isso só acon -
te ce rá, se to dos nós fi zer mos um gran de mu ti rão, de
cons ciên cia, de pre sen ça, de par ti ci pa ção. Com a
união de to dos, in clu si ve o Go ver no, po de re mos fa zer 
um gran de pro gra ma que ve nha tra çar para a so ci e -
da de seus ver da de i ros ca mi nhos, os seus ver da de i -
ros re sul ta dos.

Sr. Pre si den te, 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 Se na dor José Coê lho,
pró xi mo ora dor ins cri to.

Peço no va men te a com pre en são do no bre ora -
dor, para que pos sa mos re du zir os nos sos dis cur sos,
em face da Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ COÊLHO (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal do mês de ju -
nho, re a li za mos um pro nun ci a men to, nes ta tri bu na,
en fo can do os as pec tos his tó ri cos e a im por tân cia
eco nô mi ca do rio São Fran cis co, bem como o atu al
es tá gio de de gra da ção de sua ba cia hi dro grá fi ca.

Na opor tu ni da de em que se co me mo ram os 500 
anos de des co bri men to do rio São Fran cis co, vol ta -
mos ao tema, pois é nos so de ver, como bra si le i ros,
en ce tar mos uma ba ta lha com o ob je ti vo de sal var o
Ve lho Chi co.

A im por tân cia ge o grá fi ca e eco nô mi ca da Ba cia
do São Fran cis co fica ca rac te ri za da nos 461 mu ni cí -
pi os in se ri dos em sua área e nos 639.205 km2, com -
pre en den do os Esta dos de Mi nas Ge ra is, Ba hia, Per -
nam bu co, Ala go as, Ser gi pe, Go iás e Dis tri to Fe de ral. 

Nes ta cru za da que es ta mos em pre en den do em
prol do rio São Fran cis co, não po de mos con tar so -
men te com as be nes ses do céu, es pe ran do pela che -
ga da das chu vas em Mi nas Ge ra is, mas, sim, as su -
min do po si ci o na men tos res pon sá ve is, que per mi tam, 
a cur to pra zo, a re a li za ção de ações con cre tas.

O pla ne ja men to dos re cur sos hí dri cos con fi gu -
ra-se como de vi tal im por tân cia, haja vis ta que se ca -
rac te ri za como fa tor de suma re le vân cia para a so bre -
vi vên cia de fu tu ras ge ra ções, por se tra tar de re cur -
sos na tu ra is fi ni tos.

Com efe i to, 70% da área do Pla ne ta é com pos ta 
por água. To da via, so men te 3% des se in di ca dor re fe -
re-se à água doce, dis tri bu í dos de ma ne i ra ir re gu lar
pe los qua dran tes da ter ra. Por tan to, num fu tu ro bem
pró xi mo, a água será mo ti va ção de no vos con fli tos
en tre as na ções.

O rio São Fran cis co é de lon ge a ma i or fon te de
água do Nor des te, de ten do 66% de todo o vo lu me do
pre ci o so lí qui do dis po ní vel na re gião, se gui do pelo rio 
Par na í ba (9%), ou tros rios (19%) e 6% de águas sub -
ter râ ne as.

Em con tra po si ção com o que se ve ri fi cou em na -
ções mais pre vi den tes, que re a li zam pla ne ja men tos
de seus re cur sos hí dri cos, nun ca hou ve no Bra sil pre -
o cu pa ção com esse as pec to e, a par tir da cri a ção da
Chesf, com a pri o ri za ção do uso hi dre lé tri co das
águas do Ve lho Chi co, esse ce ná rio tor nou-se mais
crí ti co em re la ção às de ma is ati vi da des de sen vol vi -
das na ba cia.

A pro pó si to, a es ta tal Chesf nun ca ela bo rou um
es tu do per ti nen te à pro te ção do ma nan ci al, o mes mo
ocor ren do em re la ção à Ce mig, que foi be ne fi ci a da
com a Bar ra gem de Três Ma ri as, bem como a Co de -
vasf, so men te usu fru í ram do rio sem nada ofe re ce -
rem em con tra par ti da.

A na ve ga ção do rio São Fran cis co sem pre teve
uma im por tân cia ine gá vel para a eco no mia do Vale.
Ini ci al men te com a atu a ção dos re me i ros, se gui do
pe las em bar ca ções de uma vela e, pos te ri or men te,
aque la com duas ve las, que sin gra vam as águas do



Ve lho Chi co gra ças ao ti ro cí nio co mer ci al do ser gi pa -
no Manoel Vieira da Rocha.

A evo lu ção des sa ati vi da de ocor reu em 1949
com a im ple men ta ção da na ve ga ção de em bar ca -
ções a mo tor, mais uma vez ten do como pi o ne i ro
Manoel Vieira da Rocha, al can çan do no seu apo geu,
en tre os anos de 1958 e 1972, o re pre sen ta ti vo nú me -
ro de 96 bar cas em ope ra ção que, no con jun to, dis pu -
nham de uma ca pa ci da de de 3 mil to ne la das/vi a gem.

Os bar que i ros, des cen do o rio, tra zi am al go dão
em plu ma, ma mo na em baga, ca ro ço de al go dão,
cen te nas de to ne la das de pe i xe sal ga do, aguar den te,
pele de ca pri nos e de ovi nos, cou ro bo vi nos, cera de
car na ú ba, mi lho, fe i jão, ar roz, fa ri nha de man di o ca e
gado bo vi no, den tre ou tros ar ti gos pro du zi dos ao lon -
go do Ve lho Chi co, para abas te ci men to da po pu la ção
e do par que in dus tri al im plan ta do do di pó lo Ju a ze i -
ro(BA)/Pe tro li na(PE).

Su bin do o rio São Fran cis co, os bar que i ros le va -
vam pro du tos in dus tri a li za dos como óle os co mes tí ve -
is, sa bão, bis co i to, ma car rão, açú car, sal, fa ri nha de
tri go, soda cáus ti ca, te ci dos, que ro se ne e ga so li na
en la ta dos, além do ges so para aten der às in dús tri as
de ci men to do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Essa ati vi da de per du rou até me a dos dos anos
70, oca sião em que, em face dos ba i xos ca la dos das
em bar ca ções e como con se qüên cia da cons tru ção
da bar ra gem de So bra di nho, com a for ma ção de ele -
va das ”ma re tas“ no lago, em de cor rên cia dos ven tos,
não ti nham con di ções de na ve ga bi li da de, sen do in de -
ni za dos pela Ele tro brás.

As em bar ca ções de no mi na das ”ga i o las“, de -
sem pe nha ram des ta ca do pa pel no trans por te de pas -
sa ge i ros e de car gas, fa zen do o per cur so Ju a ze i -
ro(BA)Pi ra po ra(MG). Ou tras ”ga i o las“ de me no res
por tes co bri am o tre cho Ju a ze i ro(BA)Bom Je sus da
Lapa(BA), na ve gan do, in clu si ve nos aflu en tes do Ve -
lho Chi co, como os rios Pre to e Cor ren te.

É im por tan te des ta car que na épo ca da Se gun -
da Gu er ra Mun di al, a na ve ga ção flu vi al no rio São
Fran cis co, ex plo ra da pela Com pa nhia Ba i a na de Na -
ve ga ção, pela Com pa nhia Mi ne i ra de Na ve ga ção e
pela Com pa nhia Indús tria e Vi a ção de Pi ra po ra, de -
sem pe nhou pa pel de suma re le vân cia, trans por tan do 
equi pa men tos e su prin do as uni da des mi li ta res se di -
a das no Re ci fe, evi tan do, des sa ma ne i ra, os ata ques
dos sub ma ri nos ale mães que ope ra vam na cos ta bra -
si le i ra.

No ano de 1964, as men ci o na das em pre sas fo -
ram in cor po ra das pela es ta tal Fra na ve, cri a da pelo
Go ver no Fe de ral para ope rar o trans por te hi dro viá rio

no Ve lho Chi co, com uma fro ta de 7 em pur ra do res e
72 cha tas, além de duas lan chas a jato, para pas sa -
ge i ros.

Um des ma ta men to de sen fre a do das ma tas ci li -
a res, até mes mo nas nas cen tes do rio, re dun dou
numa acen tu a da e des con tro la da ero são e num pro -
gres si vo as so re a men to, tra zen do gra ves da nos à na -
ve ga ção flu vi al.

Além do mais, o trans por te hi dro viá rio, efe tu a do
pela Fra na ve  es ta tal de fi ci tá ria da qual o Go ver no Fe -
de ral não con se gue se li vrar , tem in vo lu í do des de o
Go ver no Col lor de Mel lo, quan do foi co lo ca do no rol
das em pre sas pri va ti zá ve is.

Con tan do com uma fro ta de em pur ra do res e de
cha tas ob so le tas e com pou ca ca pa ci da de de car ga,
a Fra na ve vem pres tan do um des ser vi ço ao Nor des -
te, pois, es tan do para ser pri va ti za da, não o é, ini bin -
do, por ou tro lado, a ação da ini ci a ti va pri va da e re le -
gan do a um pla no se cun dá rio uma enor me ofer ta de
car gas, re pre sen ta da pela pro du ção agrí co la do oes -
te ba i a no.

Os com bo i os dis po ni bi li za dos pela Fra na ve, len -
tos, sem uma ma nu ten ção ade qua da e sem con tro -
les, trans por tam, no má xi mo, 2 mil to ne la das/vi a gem,
in vi a bi li zan do qua is quer lo gís ti cas em ter mos de es -
co a men to de pro du ção e/ou su pri men to de ma té ri -
as-pri mas.

A avi cul tu ra nor des ti na, que de man da anu al -
men te 1,6 mi lhão to ne la das de ra ção (fa re lo de soja e
mi lho em grãos), por não con tar com a dis po ni bi li da de 
do trans por te flu vi al, é com pe li da a uti li zar o fre te ro -
do viá rio, para mo bi li zar par te de suas ne ces si da des,
trans por te esse mu i to mais caro, one ran do os cus tos
dos pro du tos.

A Ca ra mu ru, de Itum bi a ra(GO), vem ope ran do,
sob a for ma de ar ren da men to, com op ção de com pra,
uma plan ta in dus tri al de pro ces sa men to de soja em
grãos em Pe tro li na(PE), com ca pa ci da de para 100 mil 
to ne la das/ano, que, com re du zi do in ves ti men to, tem
con di ções de ele var esse vo lu me para 300 mil to ne la -
das anu a is. To da via, dada a pre ca ri e da de do trans -
por te flu vi al por par te da Fra na ve, não está con se -
guin do dis po ni bi li zar essa ma té ria-pri ma em tem po
há bil.

É im por tan te des ta car que, em ter mos de trans -
por te de lon gas dis tân ci as, o Bra sil está na con tra -
mão da his tó ria, pois em toda a Eu ro pa, a hi dro via e a
fer ro via são os mais uti li za dos, por ope ra rem com
cus tos bem me no res.

Há, ain da, a pre men te ne ces si da de do der ro ca -
men to de pe dra is, ser vi ço que po de ria ser exe cu ta do



no mo men to, em face do ba i xo ní vel das águas, fa ci li -
tan do so bre ma ne i ra as obras.

Com a ado ção des sas me di das, há con di ções
de se im ple men tar uma mo der na na ve ga ção no rio
São Fran cis co, nos mol des da que la de sen vol vi da no
Ti e tê/Pa ra ná, com com bo i os em con di ções de trans -
por tar até 6 mil to ne la das/vi a gem, con so an te es tu dos 
já ela bo ra dos pela ini ci a ti va pri va da, na ve gan do 24
ho ras diá ri as, com con tro le atra vés de GPS.

De acor do com Pe ter Druc ker, nes te sé cu lo, a
pes ca in te ri or, de sen vol vi da em mol des mo der no e
ra ci o nal, terá um im por tan te pa pel no con tex to eco nô -
mi co, e o rio São Fran cis co, atra vés do Re ser va tó rio
de So bra di nho, tem um ele va do po ten ci al para se
trans for mar num gran de pólo pro du tor de pe i xes.

O Bra sil con so me 750 mil to ne la das/ano de pe i -
xe e im por ta idên ti ca quan ti da de. A Chi na pro duz,
anu al men te, 23 mi lhões de to ne la das, sen do a na ção
lí der nes te seg men to.

Ou tra ati vi da de eco nô mi ca pu jan te no São Fran -
cis co é a agri cul tu ra ir ri ga da, no ta da men te a fru ti cul -
tu ra, im plan ta da no di pó lo Ju a ze i ro/Pe tro li na e em vá -
ri os Mu ni cí pi os ri be i ri nhos dos Esta dos de Mi nas Ge -
ra is, Ba hia e Per nam bu co. Aliás, a ati vi da de da agri -
cul tu ra ir ri ga da trans for mou uma gran de área do
semi-ári do em ver da de i ro oá sis, ge ran do um re pre -
sen ta ti vo nú me ro de opor tu ni da des di re tas e in di re tas 
de tra ba lho e de di vi sas para a ba lan ça co mer ci al do
País, por meio da ex por ta ção de man gas e de uvas
para a Eu ro pa e Esta dos Uni dos.

No atu al ce ná rio en fren ta do pelo País, quan do
há uma acen tu a da ca rên cia de água nos re ser va tó ri -
os, con fi gu ra-se como da ma i or im por tân cia que a uti -
li za ção dos re cur sos hí dri cos do São Fran cis co seja
efe ti va men te con tro la da, evi tan do-se os des per dí ci os 
que, com fre qüên cia, ocor rem.

Qu e re mos re gis trar, com sa tis fa ção, a li be ra ção
de re cur sos no mon tan te de R$73 mi lhões para re vi -
ta li za ção do rio São Fran cis co por par te do Mi nis té rio
da Inte gra ção Re gi o nal, na opor tu ni da de sob o co -
man do do Mi nis tro Ra mez Te bet, que, sen sí vel aos
ape los fe i tos pe los Par la men ta res nor des ti nos, não
se fur tou a aten der ao ple i to.

Estes in for mes a res pe i to do São Fran cis co, ci -
tan do os aven tu re i ros e pi o ne i ros, são uma pá gi na vi -
ra da na his tó ria. Na ver da de, te mos que en fo car o fu -
tu ro do Ve lho Chi co, con cla man do a clas se po lí ti ca
na ci o nal, a ge ra ção jo vem – que dis põe de mo der nas
tec no lo gi as e in for ma ções rá pi das numa eco no mia
glo ba li za da –, a po pu la ção ri be i ri nha como um todo, a 

ba ta lha rem para que o rio seja, efe ti va men te, o in du -
tor do gran de bem-es tar co mum na re gião.

Mas é pre ci so lu tar!
No seu dis cur so de pos se como Go ver na dor de

Per nam bu co, as sim se ex pres sou o Se na dor Nilo Co e lho: 
A luta dos re me i ros é o em ba te dos que não per -

de ram a fé, dos que têm es pe ran ça, de olhos vol ta dos 
sem pre para a fren te. O pe i to se abre em ca los, que
se en ri je ce, no vis lum bre de no vos ho ri zon tes. Rio
aci ma. Con tra a cor ren te za. E a alma che ia de es pe -
ran ça.

Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Como úl ti mo ora dor ins cri to, pro me to ao no bre
Pre si den te Ra mez Te bet, que as su me ago ra a Pre si -
dên cia, que não fa la rei mais do que cin co mi nu tos,
acres ci dos dos apar tes do Se na dor José Edu ar do
Du tra e da Se na do ra He lo í sa He le na, com a per mis -
são ex pres sa do Sr. Pre si den te.

 O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, úl ti -
mo ora dor da pre sen te ses são.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re -
que i ro a trans cri ção, na ín te gra, des te dis cur so que
faço em ho me na gem aos 500 anos do rio São Fran -
cis co.

Tra ta-se de um dis cur so que en fo ca o pro ble ma
da re vi ta li za ção e as pos si bi li da des eco nô mi cas da
ba cia do rio São Fran cis co com esse pro ces so de re -
vi ta li za ção que pre ci sa ser exe cu ta do com todo o es -
for ço pelo Go ver no Fe de ral e com o apo io dos Esta -
dos ba nha dos pelo rio São Fran cis co.

Pre fi ro en cer rar o meu dis cur so ho me na ge an do
o rio São Fran cis co. Peço, tam bém, a trans cri ção de
uma emen da cons ti tu ci o nal que apre sen ta mos e que
acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as a fim de ins ti tu ir o Fun do para a Re -
vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co. Essa pro pos -
ta de emen da, que re ce beu o nú me ro 27, tem como
Re la to ra a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, do Esta -
do de Ser gi pe, e já se en con tra na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.



Pre ten do ler dois pe que nos po e mas em ho me -
na gem ao rio São Fran cis co.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Ex.ª com pra zer. 

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, peço per mis são a 
V. Ex.ª para par ti ci par des ta ho me na gem apar te an -
do-o em ra zão do adi an ta do da hora. Ini ci al men te, pa -
ra be ni zo a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, que teve
a ini ci a ti va de pro por esta ses são para ho me na ge ar o
Ve lho Chi co, o cha ma do rio da in te gra ção na ci o nal,
que leva o nome do pa tro no do meio am bi en te e do
aman te dos po bres, sen do hoje, in fe liz men te, qua se
um si nô ni mo de de gra da ção am bi en tal e de mi sé ria
so ci al. Eu es ta va co men tan do com a Se na do ra He lo í -
sa He le na que, no meu se gun do ou ter ce i ro ano pri -
má rio, apren di na es co la que o rio São Fran cis co era
na ve gá vel de Pi ra po ra a Ju a ze i ro. Hoje, ve mos uma
re a li da de ab so lu ta men te de gra da da do pon to de vis ta 
am bi en tal, em fun ção do des ca so das eli tes po lí ti cas
do Bra sil, que en ca ram o rio São Fran cis co ape nas
como mero pro ve dor de ener gia elé tri ca, sem le var
em con si de ra ção os ris cos de uma sé rie de ações do
ser hu ma no que tem le va do o rio a esse es ta do de ca -
la mi da de. Fe liz men te, já ve mos di ver sos se to res da
so ci e da de ci vil, ONGs e po lí ti cos que es tão le van tan -
do sua voz para ga ran tir a re vi ta li za ção do rio São
Fran cis co. Te nho cer te za de que es ses atos não vão
se re su mir a esta ses são do Se na do Fe de ral. É ne -
ces sá rio, cada vez mais, que a so ci e da de bra si le i ra
como um todo en ten da a im por tân cia da re vi ta li za ção
do rio pelo seu pa pel no de sen vol vi men to so ci al e
eco nô mi co do nos so País, par ti cu lar men te da Re gião 
Nor des te. Por isso, que ro me so mar ao pro nun ci a -
men to de V. Ex.ª e às ma ni fes ta ções dos di ver sos Co -
le gas aler tan do a Na ção bra si le i ra para a ur gên cia de
um pro je to de re vi ta li za ção do Ve lho Chi co. Mu i to
obri ga do a V. Ex.ª. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Ex.ª, Se na dor José Edu ar do
Du tra, por essa con tri bu i ção ao pro nun ci a men to que
ora faço em ho me na gem ao Ve lho Chi co.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te a V. Ex.ª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, pri me i ra men te, que ro
pa ra be ni zar a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e to -

dos os Par la men ta res que subs cre ve ram o re que ri -
men to para esta ses são. O dia 4 de ou tu bro é o Dia de 
São Fran cis co e data em que, pela pri me i ra vez, há
500 anos, a ca ra ve la de Amé ri co Ves pú cio avis tou o
rio São Fran cis co, que já exis tia e era cha ma do Opa -
rá, Rio-Mar, pe los po vos in dí ge nas. Des de aque le
tem po o rio São Fran cis co gera de ba tes e dis cur sos
de ma gó gi cos os mais di ver sos. E, do mes mo je i to
que o rio São Fran cis co é vis to como um abra ço acon -
che gan te de Deus, é tam bém o Seu dedo em ris te
mos tran do a de ca dên cia da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca 
nor des ti na. É ab so lu ta men te im pres si o nan te como,
mes mo com 2.700 qui lô me tros de ex ten são no ter ri tó -
rio bra si le i ro, com uma ba cia hi dro grá fi ca com mais
de 640 mil qui lô me tros qua dra dos, per cor ren do 503
Mu ni cí pi os, be ne fi ci an do 15 mi lhões de pes so as,
mes mo as sim o nos so rio São Fran cis co con ti nua,
mes mo sen do essa dá di va da na tu re za, sem cum prir
sua mis são pe ran te o povo nor des ti no. Já devo ter fa -
la do nes ta Casa umas qui nhen tas ve zes, como V.
Ex.ª e mu i tos de nós, so bre a dis cus são do uso múl ti -
plo e con fli tan te das águas, so bre a ne ces si da de de
re vi ta li za ção do rio São Fran cis co. Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, es tan do to ma da pela ses são ter nu -
ra, ven do as ave ni das de Bra sí lia che i as de ipês ama -
re los, sem pre nos lem bra mos das cra i be i ras que be i -
ram o rio São Fran cis co. Qu an do eu era pi ve te, eu
ado ra va fi car em ba i xo das cra i be i ras, de i ta da, ven do
cair aque la chu vi nha de flo res ama re las, que abri -
lhan ta vam e co lo ri am nos sas in fân ci as ab so lu ta men -
te mi se rá ve is. Então, que ro apro ve i tar o pro nun ci a -
men to de V. Ex.ª, pri me i ro, para di zer que esta Casa,
que re pre sen ta a Fe de ra ção, tem a res pon sa bi li da de
po lí ti ca de dis cu tir a ques tão da re vi ta li za ção do São
Fran cis co. Se gun do, apro ve i tar para ho me na ge ar o
povo nor des ti no, es pe ci al men te o povo ser ta ne jo,
meio ín dio, meio ne gro, às ve zes, sal pi ca do das co res 
do co lo ni za dor, mas, aci ma de tudo, ser ta ne jos for tes
e o rio São Fran cis co pre sen ci ou vá ri as des sas his tó -
ri as. Cla ro que par te des sas his tó ri as acon te ceu há
nove mil anos; ou tras já fo ram so ter ra das pe los re ser -
va tó ri os das nos sas hi dre lé tri cas para ge ra rem um
ou tro tipo de pro gres so. Há his tó ri as, ain da, que são
de ter ror, de con fron to en tre ín di os, mis si o ná ri os e
des bra va do res do ser tão, os pre pos tos de Gar cia
D’ávila, com suas con ces sões e pri vi lé gi os re a is. Mas
há mu i tas es tó ri as par ti cu la res, cons tru í das pelo luar
do nos so rio São Fran cis co. Tive o pri vi lé gio de nas cer 
na ci da de de Pão de Açú car, à be i ra do nos so São
Fran cis co, cujo nome ori gi ná rio, an tes de ce der à ten -
ta ção de ho me na ge ar os pães de açú car fe i tos pe los
en ge nhos no Esta do de Ala go as, era Ja ci o bá, que



sig ni fi ca es pe lho da lua. Qu e ro apro ve i tar para ho me -
na ge ar to das as ci da des que são cor ta das pelo rio
São Fran cis co, no meu que ri do Esta do das Ala go as
tam bém, e to das as his tó ri as par ti cu la res do nos so
Esta do, que vão-se cons tru in do tais qua is aque las col -
chi nhas de re ta lho que apren de mos a fa zer nas nos sas
in fân ci as. E tam bém ho me na ge ar todo o povo ser ta ne -
jo, esse povo ma ra vi lho so, esse povo for te, esse povo
ora re pre sen ta do por um có di go mo ral, par ti cu lar de
hon ra, às ve zes bra vo, às ve zes man so, mas, aci ma de
tudo, com suas al mas de di ca das à ca u sa da li ber da de. 
E é por isso que ado ro di zer: ”Vim lá do ser tão e
apren di a di zer não!“. Por tan to, é a ho me na gem ao
povo ser ta ne jo e ao nos so rio São Fran cis co.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço à Se na do ra He lo í sa He le na as pa -
la vras emo ci o nan tes que pro nun ci ou, as qua is in clu i -
rei, com a per mis são de S. Ex.ª, em meu dis cur so. S.
Ex.ª re vi veu sua in fân cia no Esta do de Ala go as, às
mar gens do rio São Fran cis co, rio que, num pas sa do
não mu i to dis tan te, era ins tru men to de de sen vol vi -
men to cer to para a re gião. E hoje, di an te da fal ta de
pro vi dên cia das au to ri da des cons ti tu í das, a cer te za
do de sen vol vi men to está ame a ça da.

Ao en cer rar mi nha par ti ci pa ção, gos ta ria de ler
uma po e sia que me foi en vi a da pela Inter net, de um
ad mi ra dor do Ve lho Chi co numa épo ca em que o rio
era ca u da lo so, suas águas ser vi am a pes ca do res, a
pro je tos de ir ri ga ção e de ener gia elé tri ca, e que atu -
al men te, ape sar das pro pos tas de re vi ta li za ção e de
trans po si ção de suas águas, o que im pli ca ria em ma i -
o res ame a ças para o rio, ain da vis lum bra mos que um
dia o rio São Fran cis co vol ta rá a ser o que era an tes.

Rio São Fran cis co

De gota em gota te for mas te,
cris ta li no, man so, e logo ca u da lo so,
nas lon gín quas e al te ro sas nas cen tes
como uma imen sa dá di va de Deus.

E dia a dia se gues, in con fun dí vel,
do go te jan te ber ço até o mar,
de sen vol to, belo e im pe re cí vel,
cor ren do so bre des fi la de i ros e pla ní ci es.

Fe cun das as tuas mar gens, teus va les, tuas ilhas,
e a luz do sol brin ca, ágil, em tua su per fí cie,
en quan to a vida ex plo de em ale gri as, quan do

pas sas,
cri an do em teu per cur so eter nas es pe ran ças.

Ah!, Ve lho Chi co da mi nha in fân cia ma chu ca da,
quan do eu so nha va tuas águas trans por ta das

para as lon gín quas so li dões do meu ser tão
onde há mi sé ri as e a vida é uma afli ção.“

O can ci o ne i ro po pu lar tam bém pro cu rou eter -
ni zar es sas pre o cu pa ções. Além de Epi tá cio Men -
des Sil va, Sá e Gu a ra bi ra, na sua can ção So bra di -
nho, diz: 

E o ho mem che ga, já des faz a na tu re za
Tira a gen te, põe re pre sa, diz que tudo vai mu dar
O São Fran cis co lá para cima da Ba hia
Diz que dia me nos dia vai su bir bem de va gar
E pas so a pas so vai cum prin do a pro fe cia
Do be a to que di zia que o ser tão ia ala gar.
O ser tão vai vi rar mar, dá no co ra ção
O medo que al gum dia o mar tam bém vire ser tão
Vai vi rar mar, dá no co ra ção
O medo que al gum dia o mar tam bém vire ser tão.

Qu e ro pa ra be ni zar a Se na do ra Ma ria do Car -
mo por essa ini ci a ti va lou vá vel em pro mo ver essa
ho me na gem jus ta e me re ci da, para que não ape nas 
nos re lem bre mos dos ser vi ços pres ta dos ao Ve lho
Chi co, mas do ser vi ço que ele po de rá pres tar se o
ho mem to mar cu i da do de que re vi ta li zá-lo é, aci ma
de tudo, uma pro pos ta para re sol ver a si tu a ção de
mi lha res de mi lha res de nor des ti nos que pre ci sam
das águas do Ve lho Chi co. 

Mu i to obri ga do.

 SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta -
mos co me mo ran do nes te 4 de ou tu bro o ani ver sá rio
de 500 anos do Rio São Fran cis co. Lo ca li za do por
Amé ri co Ves pú cio em 1501, o rio foi ba ti za do com o
san to do dia 4 de ou tu bro, jus ta men te uma fi gu ra
iden ti fi ca da com o meio am bi en te: São Fran cis co.

Qu i nhen tos anos de po is, te mos mo ti vos para
co me mo rar, mas tam bém aler tas so bre os qua is re -
fle tir. Não bas ta ce le brar o ”mi la gre da vida“ que ocor -
re ao lon go do São Fran cis co. É ne ces sá rio trans for -
mar este mo men to em opor tu ni da de para co lo car em
prá ti ca o pro je to de re vi ta li za ção do nos so tão que ri do 
Ve lho Chi co.

Nes ta opor tu ni da de, que ro evi tar o tur bi lhão de
nú me ros, aos qua is se dá va zão como ar gu men tos e
con tra-ar gu men tos para o jus ti fi car a trans po si ção
das águas para os Esta dos da Pa ra í ba, Rio Gran de
do Nor te e Ce a rá. Entre tan to, co e ren te com a po si ção 
res pon sá vel que te nho sus ten ta do ao lon go dos úl ti -



mos anos, não me fur ta rei a re a fir mar mi nha fir me
con vic ção: é ina ce i tá vel que se pro mo va qual quer
ação con cre ta vi san do à trans po si ção de águas da
Ba cia do São Fran cis co, sem que pre vi a men te se re a -
li ze a re cu pe ra ção da sa ú de de seus rios.

Qu e ro de i xar cla ro e trans pa ren te – como o fiz
de ou tras ve zes – que de modo al gum me opo nho a
que seja le va da a pre ci o sa água para pe re ni zar rios e
re for çar o vo lu me de açu des nos nos sos Esta dos vi zi -
nhos.

Ren do-me à evi dên cia da ne ces si da de de água
des ses três Esta dos. Como po de ria fi car in sen sí vel a
um pro je to que le va rá água em abun dân cia para cer -
ca de 8 mi lhões de con ter râ ne os nor des ti nos? Como
se con tra por ao for ne ci men to de água de boa qua li da -
de que ser vi rá para con su mo hu ma no, para to car pro -
je tos in dus tri a is, para ir ri gar a agri cul tu ra e para dar
de be ber aos re ba nhos? Como vol tar as cos tas para
uma ação que tra rá ma i o res opor tu ni da des de tra ba -
lho e di mi nu i rá a mor ta li da de in fan til? Quem, em sã
cons ciên cia, se opo ria a um pro je to que evi ta rá a mi -
gra ção de de ze nas de mi lha res de ir mãos nor des ti -
nos? Não eu, Se nho ras e Se nho res. Não eu! Essas
são in for ma ções cons tan tes da pá gi na do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, como ar gu men tos su pos ta -
men te ”ir res pon dí ve is e ir re fu tá ve is“. Esses ar gu men -
tos es tão lá, como se nos dis ses sem para não fa zer
nada em con trá rio.

Mas, fe liz men te ou in fe liz men te, a re a li da de é
mais com ple xa que esse ape lo que, bem sei, não é
ape nas nu mé ri co; é hu ma no; é ve ros sí mel.

Não po de ria, por tan to, me ca lar di an te da ou tra
par te da ver da de, não ex pos ta no do cu men to que jus -
ti fi ca a trans po si ção. E essa ver da de não é mais se -
gre do para nin guém: o São Fran cis co está na UTI,
como di ag nos ti cou re cen te men te uma au to ri da de do
se tor de re cur sos hí dri cos (Dr. Ra i mun do Gar ri do, da
Se cre ta ria de Re cur sos Hí dri cos). E quem está na
UTI está a um pas so da mor te. Então, o que pro põem
os de fen so res da trans po si ção é que o pou co lí qui do
vi tal de um cor po seja trans fe ri do para ou tro cor po,
para sal var este se gun do. Temo que, com tal te ra pêu -
ti ca, ve nha a se ex tin guir a vida de am bos: nem pe re -
ni za ção de ou tros rios, nem so bre vi vên cia do Ve lho
Chi co.

Por isso, para além das fal sas dis pu tas (cre io
que to dos bus ca mos a mes ma co i sa: água boa e
abun dan te para dar vida ao Nor des te), que ro me con -
cen trar, hoje, nes ses 500 anos do São Fran cis co, na
ne ces si da de de re cu pe rá-lo.

Esses qui nhen tos anos as sis ti ram jus ta men te à
ex pan são da ati vi da de hu ma na ao lon go e ao lar go do 

rio. Não é à toa que é cha ma do de ”rio da in te gra ção
na ci o nal“. Ao ba nhar cin co Esta dos, com pos si bi li da -
de de na ve ga ção na ma i or par te de seus tre chos, o
São Fran cis co foi um dos res pon sá ve is pela in te ri o ri -
za ção do ho mem pe los ser tões bra si le i ros.

Rio fér til, rio-ca mi nho, rio de mi tos; rio de his tó ri -
as, rio de car ran cas, rio de pes ca do res des te mi dos;
rio de mi ne i ros, de ba i a nos, de per nam bu ca nos, de
ser gi pa nos, de ala go a nos. Rio da vida, o São Fran cis -
co e seus aflu en tes res pon dem pelo abas te ci men to
do més ti co que dá de be ber a 15 mi lhões de pes so as;
que des se den ta re ba nhos ao lon go de seus 2.700
qui lô me tros; que pro vê pe i xe a mi lha res de pes ca do -
res; que tor na fér til as ter ras ir ri ga das a suas mar -
gens. Rio da mo der ni da de, res pon de por 90% da ele -
tri ci da de da re gião Nor des te. Rio da uni da de cul tu ral,
que apro xi ma as po pu la ções que jun to a ele ha bi tam,
cri am, fa zem his tó ria.

Mas a con tra par ti da de to dos es ses be ne fí ci os
tem sido trá gi ca, pois esse rio está mor ren do. O uso
in dis cri mi na do dos so los, o des ma ta men to das mar -
gens, a in ten si fi ca ção das ati vi da des agrí co las, a dra -
ga gem para mi ne ra ção, en fim, a in ter ven ção hu ma na
– tão be né fi ca ao de sen vol vi men to do País – tem le -
va do a um re sul ta do ca tas tró fi co: o as so re a men to do
rio. Em al guns pon tos, che ga a per der até 1,5m de al -
tu ra, o que com pro me te a na ve ga ção dos bar cos e di -
mi nui a água para ir ri ga ção nas áre as mais aba i xo.

Por isso, quan do os de fen so res da trans po si ção
mi ni mi zam os efe i tos da água des vi a da, sou obri ga do 
a des con fi ar. Ale gam que ”a trans po si ção sig ni fi ca rá
um uso mí ni mo de águas do São Fran cis co, o que não 
com pro me te rá seu equi lí brio am bi en tal, o ní vel do rio
e nem a qua li da de de vida das po pu la ções ri be i ri -
nhas“. Sus ten tam que o ”con jun to de ca na is, adu to -
ras, tú ne is, es ta ções de bom be a men to e re ser va tó ri -
os fe i to a par tir de dois gran des ei xos que saem do rio, 
en tre as bar ra gens de So bra di nho e Ita pa ri ca“ não
tra rá pre ju í zos para os pro je tos de ir ri ga ção ao lon go
do São Fran cis co, pois ape nas 2% da água será des -
vi a da. Asse gu ram que o pra zo di la ta do de im plan ta -
ção do pro je to (até 2025) per mi ti rá um mo ni to ra men to 
ade qua do, de modo a evi tar ma i o res pro ble mas.

No en tan to, não po de mos des co nhe cer que
essa so lu ção ”sim ples“ com pro me te mu i to mais re -
cur sos, a co me çar pelo vo lu me de di nhe i ro a ser dis -
pen di do com o pro je to. (US$1,2 bi lhões? US$2 bi -
lhões? Um pou co mais? Um pou co me nos?). Mas to -
me mos só o caso da ener gia elé tri ca. A Com pa nhia
Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co (Chesf) ava lia que ”a
efe ti va re ti ra da de 50m3 na sua pri me i ra eta pa [da
trans po si ção] cor res pon de rá a uma re du ção de cer ca 



de 1 mi lhão e 250 mil me ga watts/hora (MWh) anu a is,
ou seja, cer ca de US$32 mi lhões. Na eta pa fi nal (260
m3/s), a ener gia ga ran ti da não ge ra da atin gi ria 6 mi -
lhões e 400 mil/MWh anu a is, equi va len te à pa ra li sa -
ção de uma usi na do por te de So bra di nho“. Qu an do
so mar mos a isso a ener gia ne ces sá ria para ele var as
águas em va zão con tí nua de 280m³/s, que fi ca ria
pou co aba i xo da ener gia elé tri ca que se de i xa ria de
ge rar, te re mos um qua dro em que o equi lí brio do ba -
lan ço ener gé ti co do Nor des te fica sig ni fi ca ti va men te
al te ra do. Devo lem brar que tais ava li a ções fo ram fe i -
tas an tes do atu al ”apa gão“. Para ve rem como só
esse dado com pro me te ria so bre ma ne i ra o pro je to de
trans po si ção.

Por isso, des de al gum tem po atrás, ci en te das
ne ces si da des de nos sos ir mãos nor des ti nos, te nho
de fen di do a ado ção da re vi ta li za ção do São Fran cis co 
e a su ple men ta ção de seu vo lu me com águas vin das
da Ba cia do To can tins. 

Fico fe liz que o Go ver no Fe de ral te nha re co nhe -
ci do a ne ces si da de de re vi ta li za ção, e que esse re co -
nhe ci men to, fi nal men te, saia do pa pel e co me ce a se
trans for mar em pro je tos con cre tos, com ver bas li be -
ra das, como anun ci ou o Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal na úl ti ma se ma na de se tem bro.

Já tive a opor tu ni da de, em inú me ros dis cur sos
da tri bu na do Se na do Fe de ral, de de fen der, an tes de
tudo, a trans po si ção de águas do To can tins para o
São Fran cis co. E para esse pro je to, que con ta com
um apo io es pe ci al da na tu re za, se ri am ne ces sá ri os
ape nas R$120 mi lhões. Bas ta ria apro fun dar duas la -
go as que abas te cem o Rio Gran de, um dos aflu en tes
do São Fran cis co. No Mu ni cí pio de Pon te Alta, no To -
can tins, es tão as la go as de Ja la pão e Va re dão, res -
pon sá ve is pela in ter li ga ção das duas ba ci as. O pes -
qui sa dor da Fun da ção Jo a quim Na bu co, João Su as -
su na, con si de ra que se hou ver um apro fun da men to
des sas la go as, a des car ga para o rio São Fran cis co
po de ria au men tar em cer ca de 2.600 m³/s, sem afe tar
o sis te ma To can tins. 

Se, pa ra le la men te a essa pro vi dên cia, fo rem to -
ca dos os pro je tos de re vi ta li za ção do São Fran cis co,
aí, sim, te re mos con di ções de fa zer a trans po si ção
sem ris co. Com a re cu pe ra ção das áre as de gra da das, 
re com po si ção da co ber tu ra ve ge tal nas mar gens, sa -
ne a men to bá si co das ci da des ri be i ri nhas, en fim, com
o ge ren ci a men to or de na do da ba cia, o São Fran cis co
se sus ten ta e pode fa zer o mi la gre da mul ti pli ca ção
das águas.

Por isso, Se nho ras e Se nho res, nes te 4 de ou tu -
bro de 2001, são es tes os meus ape los aos di ver sos
in ter lo cu to res des ta luta (go ver na do res, se na do res,

de pu ta dos fe de ra is e es ta du a is, e, prin ci pal men te,
Pre si dên cia da Re pú bli ca): re vi ta li ze mos o São Fran -
cis co e ele nos dará mais qui nhen tos, mais mil, mais
mi lha res de anos de pros pe ri da de ao nos so povo.

Mas cre io que o Con gres so Na ci o nal não pode
fi car ape nas como es pec ta dor des sas ações, tam -
pou co os ha bi tan tes des ses cin co Esta dos po dem fi -
car à mer cê de hu mo res do Exe cu ti vo. Por isso, apre -
sen tei Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção para cri ar
o Fun do de Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen -
vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis -
co. Pela me di da, por trin ta anos o Fun do cus te a ria
pro gra mas e pro je tos go ver na men ta is de re cu pe ra -
ção do Ve lho Chi co e de seus aflu en tes, bem como
das re giões ba nha das por eles. E de onde vi ri am os
re cur sos para tal fun do? Mu i to sim ples: o fun do será
cons ti tu í do por cin co dé ci mos por cen to do pro du to
da ar re ca da ção dos im pos tos de com pe tên cia da
União, de du zi das as vin cu la ções ou par ti ci pa ções
cons ti tu ci o na is. Isso cor res pon de a cer ca de R$ 210
mi lhões anu a is, a pre ços de 2000.

Empre ga do na ma xi mi za ção do uso ra ci o nal da
água, re flo res ta men to, re cu pe ra ção de ma tas ci li a -
res, sa ne a men to bá si co, edu ca ção am bi en tal, ir ri ga -
ção, pes ca, pis ci cul tu ra, na ve ga ção, ge ra ção de ener -
gia elé tri ca e tu ris mo, te ría mos o de sen vol vi men to
sus ten ta do da re gião, sem ris co al gum.

Cla ro, isso nos de i xa ria mais tran qüi los para
ace i tar a trans po si ção. Mas, sem isso, não será pos -
sí vel re ti rar água de uma re gião para ou tra, a um
cus to que não com pen sa. E para evi tar tal me di da,
es ta mos pro pon do a con vo ca ção de um ple bis ci to.
Só ha ve ria trans po si ção se os ha bi tan tes de Mi nas
Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ser gi pe e Ala go as con -
cor das sem com esse pro je to. Como po ten ci al men te
pre ju di ca das, es sas po pu la ções não po de ri am de i -
xar de se ma ni fes tar nes se epi só dio.

Por isso, nes se 4 de ou tu bro, pe ça mos se re ni -
da de a São Fran cis co para me lhor de ci dir so bre o
que fa zer para cum prir os ob je ti vos, que são prin ci -
pal men te na ci o na is: de sen vol vi men to har mô ni co,
sus ten tá vel e equi li bra do do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

 DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA–
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210 DO 
REGIMENTO INTERNO.



PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº  ,  DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is

Tran si tó ri as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro -

am bi en tal da Ba cia do Rio São Fran cis co.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral,

nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a

se guin te Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as é

acres ci do do se guin te ar ti go:

”Art. 84 É ins ti tu í do, por trin ta anos, o Fun do

para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal da Ba cia do Rio

São Fran cis co, com o ob je ti vo de cus te ar pro gra mas e

pro je tos go ver na men ta is de re cu pe ra ção hi dro am bi en -

tal do rio e de seus aflu en tes.

§ 1º O Fun do será cons ti tu í do por cin co dé ci mos 

por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos de

com pe tên cia da União, de du zi das as vin cu la ções ou

par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá de mons tra ti vo

bi mes tral da exe cu ção or ça men tá ria, dis cri mi nan do as

fon tes e usos do Fun do.“

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É con sen su al a per cep ção de que mu i tos dos gra ves pro ble -

mas so ci o e co nô mi cos do Nor des te re sul tam da ques tão es tru tu ral

re pre sen ta da pela fal ta de água. Ao mes mo tem po em que abri ga

cer ca de 30% da po pu la ção bra si le i ra, a re gião pos sui ape nas 3%

da água doce do Bra sil, sen do que 70% dela pro vém do Rio São

Fran cis co.

Já se en con tram em es tá gio avan ça do os es tu dos re fe ren -

tes ao pro je to de trans po si ção do Rio São Fran cis co, pelo qual se

pre ten de des vi ar uma par ce la de suas águas para be ne fi ci ar o

semi-ári do do Nor des te Se ten tri o nal.

Uma das ques tões sus ci ta das na dis cus são so bre o tema é

o re ba i xa men to do ní vel do São Fran cis co, em de cor rên cia de pro -

ble mas am bi en ta is, como o des ma ta men to e o as so re a men to, que

vêm ocor ren do, nas úl ti mas dé ca das, ao lon go do rio e de seus

aflu en tes. Além dis so, a po lu i ção e a fal ta de sa ne a men to bá si co

têm oca si o na do im pac tos ex tre ma men te ne ga ti vos para a qua li da -

de das águas des se rio e da vida das po pu la ções ri be i ri nhas.

Ao lon go do tra je to, de cer ca de 2.700 km, há mu i tos tre chos

do Ve lho Chi co que ne ces si tam de pro fun da re cu pe ra ção am bi en -

tal, em es pe ci al no to can te à re cons ti tu i ção da co ber tu ra ve ge tal

nas áre as de nas cen tes e à cor re ção dos pro ble mas de as so re a -

men to.

Para tan to, é ne ces sá rio as se gu rar uma ofer ta con ti nu a da

de re cur sos fi nan ce i ros a se rem in ves ti dos no au men to e na me lho -

ria da qua li da de da ofer ta hí dri ca na re gião ba nha da pelo Rio São

Fran cis co. 

É nes se sen ti do que se in se re a pre sen te pro pos ta de emen -

da à Cons ti tu i ção, que cria o Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am -

bi en tal da Ba cia do Rio São Fran cis co, com re cur sos ad vin dos de

0,5% da re ce i ta de im pos tos da União, o que cor res pon de a cer ca

de R$ 210 mi lhões anu a is, a pre ços de 2000, du ran te 30 anos. Os

re cur sos de ve rão ser uti li za dos no fi nan ci a men to de pro gra mas go -

ver na men ta is vol ta dos para a re vi ta li za ção do São Fran cis co e de

seus aflu en tes, em pro je tos de ma xi mi za ção do uso ra ci o nal da

água, re flo res ta men to, re cu pe ra ção das ma tas ci li a res, sa ne a men -

to bá si co, edu ca ção am bi en tal. Uma vez re vi ta li za do, o rio ofe re ce -

rá me lho res con di ções para o de sen vol vi men to de ati vi da des, tais

como ir ri ga ção, pes ca e pis ci cul tu ra, na ve ga ção, ge ra ção de ener -

gia elé tri ca e tu ris mo.

Pela im por tân cia da pro po si ção para o de sen vol vi men to

eco nô mi co e so ci al do Nor des te, peço apo io aos No bres Pa res

para a apro va ção do pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões,

Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Ex.ª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is. 

Os Srs. Se na do res Ro nal do Cu nha Lima, Lú cio
Alcân ta ra, Ro me ro Jucá e Car los Wil son en ca mi nha -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for -
ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
 O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB

– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, des de
que, no mais re mo to tem po, as mãos de Deus re ti ra -
ram do ven tre das al te ro sas as águas do São Fran cis -
co, o mar, em sua imen si dão, agra de ce as ter ras bra -
si le i ras pela fer ti li da de que se lhe cre di tam.

Já se vão al guns sé cu los do co nhe ci men to pelo
co lo ni za dor do rio da in te gri da de na ci o nal. De lá até
os dias de hoje o São Fran cis co con duz a cul tu ra a es -
pe ran ça de um povo, sím bo lo mo der no da to le rân cia
e do sin cre tis mo ra ci al.

Des de a Ser ra da Ca nas tra, seu ber ço nas Mi -
nas Ge ra is, o São Fran cis co sai em bus ca de sua foz,
pre zan do a fra ter ni da de que jus ti fi ca seu nome. Até
pa re ce que Deus, par tu ri en te do rio, sa bia des sa
cena ba tis mal, en ce na da por Amé ri co Ves pú cio, há
500 anos.

Um sa rau na foz re ú ne a be le za da cul tu ra bra -
si le i ra. O con to poé ti co de Gu i ma rães Rosa ouve
ver sos de Cas tro Alves em ba la dos ao som ser ta ne jo 
do can ci o ne i ro de Luiz Gon za ga. A po e sia que o
Oce a no Atlân ti co ins pi ra nas es pu mas de suas on -
das são sa u da des que o Par na so guar da do Bra sil,
des de Pin do ra ma.



Mu i to há que co me mo rar e agra de cer. A Deus
pela exis tên cia eter na do rio e a na tu re za, como ins -
tru men to di vi no, pela pos si bi li da de ain da ma i or que o
pro gres so hu ma no pos si bi li ta à dis tri bu i ção eqüi ta ti va 
des sas águas.

Per mi ti mo-nos pa ro di ar De mó cri to Ro cha afir -
man do que o São Fran cis co é uma ar té ria que sai do
co ra ção do Bra sil para nu trir par tes se den tas de seu
cor po. É isso que co bra mos, como so li da ri e da de fra -
ter nal: uma trans fu são de águas para ga ran tir a so -
bre vi vên cia do povo nor des ti no.

É pro ce den te a pre o cu pa ção dos ir mãos da Ba -
hia, Ala go as e Ser gi pe, co bran do a re vi ta li za ção des -
se con du to san güí neo, quan do não des car tam, em
pa ra le lo, a trans po si ção vi tal. Tam bém nós, os pa ra i -
ba nos, ce a ren ses e po ti gua res pre ci sa mos sol ver,
para além da so bre vi vên cia, as águas do São Fran -
cis co.

É um ato que se pre nun cia como de mi se ri cór -
dia, até para efe ti var, na von ta de di vi na do san to que
em pres tou no men cla tu ra ao rio, o amor ao pró xi mo
que, mo ran do nos ser tões ári dos e se cos, ca re ce da
água para ma tar a sede de vi ver, de vol ven do vida a
for ça à na ção.

Re no va mos as ex pec ta ti vas e cren ças que os
”be ra de i ros“ ser ta ne jos cul ti vam des de que apor ta -
ram nes sas ter ras, jun tan do-se aos na ti vos que aqui
vi vi am, na cer te za de que o nor des te é, como Egi to do 
Nilo, um pre sen te do São Fran cis co.

Pre o cu pa ções e es pe ran ças in te gram, por tan to, 
o Nor des te com o in cen ti vo de Mi nas Ge ra is. A pre o -
cu pa ção da res ga tar a vida ple na do rio, re vi ta li zan do
seu cur so e re cu pe ran do seu le i to e suas mar gens; e
as es pe ran ças que suas águas che guem aos de ma is
es ta dos do nor des te que tan to con tri bui ao pro gres so
da pá tria.

É um ins tan te de jú bi lo que re cla ma nos sa gra ti -
dão aos céus por essa dá di va que é o São Fran cis co.
Suas águas, até quan do en con tram a re sis tên cia das
al tu ras, ge ram na que da a ener gia que pre ci sa mos na 
luz que nos ilu mi na. Das ca ta ra tas até o som é apro -
ve i ta do nas no i tes de luar do ser tão por onde pas sam
as águas.

Que opor tu ni da de nos ofe re ce esse mo men to
para agra de ci men tos e con gra tu la ções. Gra ças da re -
mos a Deus pelo São Fran cis co e aos ir mãos pela
cer te za da fra ter ni da de com a efe ti va ção da tão re cla -
ma da trans po si ção de suas águas. Por isso é que,
nes ta Casa, re me te mos ver sos de ape lo ao Pre si den -
te da Re pú bli ca em fa vor des se pro je to, que ago ra pe -
di mos li cen ça para re pe tir:

CANTO DAS ÁGUAS

Ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so

O ho mem cam po nês, em meu nor des te,
acre di ta em bo ti ja e em mal-as som bro .
“Qu an do a en xa da des can sa, can sa o om bro”,
fi lo so fa esse he rói , ca bra da pes te,
que no ama nho da ter ra rude e agres te,
in tu i ti vo e vi den te con ti nua
con sul tan do , no céu , o sol , a lua,
do arco-íris nas co res o li mi te
en tre o belo e o tris te, se ad mi te
que fal ta o ver de à cor da ter ra nua.

Crê que le i te de pião da co bra mata
o ve ne no e que a cas ca seca e pura
do an gi co, he mor rói da sara e cura,
ou que um ramo de ar ru da es pan ta e tra ta
do mal do mau olha do que o mal tra ta.
E se o can to da aca uã can ta es ti a gem,
o d’asa bran ca é en can to em ho me na gem
à chu va que o re di me des se in fer no,
tra zen do , com o ca rão, nu vens de in ver no
para aguar o suor de sua co ra gem.

Se é man so no fa lar, ágil e va len te,
é tão afir ma ti vo nos re ve zes
que che ga a usar o “não” por duas ve zes
para ne gar a dor que n’alma sen te
quan do nas con tas de Deus en tão pres sen te
que a chu va des sa vez não vai che gar.
E , mes mo as sim , ja ma is vai re ne gar
da cren ça em São José, nele se guia
ani man do a es pe ran ça de que um dia
pos sa vir a co lher o que plan tar.

É em nome des se gran de bra si le i ro
vi ven te em nos so solo nor des ti no
que re fa ço nos tra ços meu des ti no
e em dis cur so de cur so mais li ge i ro,
gri to, pro cla mo e cla mo o tem po in te i ro
ao po der que em ce der se tor na aris co,
nos con ce da bem mais do que o chu vis co
das águas de um poço ar te si a no,
trans pon do para o solo pa ra i ba no
as va zan tes do rio São Fran cis co.

E tan to en can to, a tan to de can ta do,
cor re li vre, cur san do o Ve lho Chi co,
fes te ja suas nas cen tes, faz fu xi co
de seu le i to dor mi do no pas sa do,



pin ta em co res de es pe ra o es pa ça do
da es pe ran ça de um povo em ser pre sen te
ao pre sen te das águas, à ver ten te
das so bras que esse rio fez jun tar,
do an do-as a quem mais ne ces si tar,
se can do n’água as lá gri mas da gen te.

Ao can to que esse pran to me ofe re ce
eu jun to as mi nhas má go as aflu en tes
a ou tras má go as de águas con se qüen tes
que se apres tem con flu en tes à mi nha pre ce
quem sabe en tão as sim não apa re ce
um rio de idéi as com pres te za
e a tem po de ale grar toda a tris te za
que ri no riso tris te des sa gen te
que mor re à vida e é toda a vida cren te
num mi la gre de Deus à Na tu re za.

Não im por ta que em vez da Asa Bran ca
seja um Tu ca no a dar a po si ção
das águas vin das da trans po si ção
nos atos de um Go ver no que des tran ca
os cem anos de es pe ra e os ar ran ca
dos so nhos de que rer, e cren te fi que
na for ça do nor des te e nele apli que
as do ta ções cons tan tes do Orça men to
fa zen do eter no o re co nhe ci men to
des sa gen te ao Dou tor Fer nan do Hen ri que.

Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia
4 de ou tu bro de 1501, Amé ri co Ves pú cio des co bria
o rio que ele mes mo vi ria a de no mi nar São Fran cis -
co. Nes te meio mi lê nio, de cor ri do des de en tão, o rio
teve uma im por tân cia ex tra or di ná ria para as su ces -
si vas ge ra ções que vi ri am a ocu par a área de sua
ba cia: ini ci al men te, como meio de aces so, fa vo re ce -
ria a ocu pa ção do hin ter land; mais tar de, ao ga ran tir 
o abas te ci men to e a ati vi da de agro pe cuá ria, per mi ti -
ria a fi xa ção do ho mem na re gião; mais re cen te men -
te, pela for ça de suas águas, vi a bi li za ria a ge ra ção
de ener gia elé tri ca para aten der am plas áre as do
nos so ter ri tó rio, ca ren tes de pro gres so. 

Por tudo isso, o São Fran cis co, ca ri nho sa men te
ape li da do Ve lho Chi co, é co nhe ci do como ”o rio Nilo
bra si le i ro“; e se o Egi to é con si de ra do uma dá di va do
Nilo, ta ma nha a im por tân cia do rio para a pró pria so -
bre vi vên cia da que le povo, o mes mo se apli ca em re la -
ção a uma vas ta por ção do ter ri tó rio bra si le i ro que faz
par te da ba cia hi dro grá fi ca do São Fran cis co. 

Ba nhan do as ter ras de Mi nas, e fa zen do as fron -
te i ras en tre Ba hia e Per nam bu co, Ser gi pe e Ala go as,
o São Fran cis co liga as re giões Su des te e Nor des te,
com seus 2.700 qui lô me tros de ex ten são, me re cen do 
por isso o tí tu lo de ”Rio da Inte gra ção Na ci o nal“. No
Vale do São Fran cis co, en con tram-se nada me nos
que 503 mu ni cí pi os, dos qua is 92 se es ten dem para
além da ba cia hi dro grá fi ca, e um con tin gen te de 15
mi lhões 545 mil bra si le i ros. 

Des de suas ca be ce i ras, na Ser ra da Ca nas tra,
mu ni cí pio de São Ro que de Mi nas, até a foz, no Oce -
a no Atlân ti co, o rio pro por ci o na à po pu la ção ri be i ri nha 
e aos vi si tan tes uma pa i sa gem be lís si ma e de gran de
va ri e da de.

Qu an do de i xa as nas cen tes, no Cha pa dão da
Za ga ia, no alto da Ser ra da Ca nas tra, o São Fran cis co 
não é mais que um tra ves so fi le te de água cris ta li na,
que es cor re mon ta nha aba i xo, à pro cu ra do seu des ti -
no. Quem ali o ob ser va, não ima gi na sua lon ga tra je -
tó ria, nem o gi gan tis mo de suas águas, que já fo ram
bem mais vo lu mo sas. 

Nes sa re gião, de cam pos e de cer ra dos, ora cor -
re tran qüi lo, li ne ar, ora se tor na si nu o so ou apre sen ta
pe que nas cas ca tas. Suas águas e as de seus aflu en -
tes, de acor do com os téc ni cos, apre sen tam boa po -
ta bi li da de, re que ren do ape nas tra ta men to con ven ci o -
nal para o con su mo hu ma no. As águas da ba cia pres -
tam-se tam bém à ir ri ga ção, pois não sa li ni zam nem
so di fi cam o solo. 

Já se per ce be, aí, que o São Fran cis co é um
gran de ali a do do ho mem do ser tão. No en tan to, mal
de i xa a área de pro te ção e co me ça a re ce ber as pri -
me i ras agres sões, na for ma de des car gas de es go to
sem tra ta men to. Mais adi an te, vê-se des pro vi do de
gran de par te das ma tas ci li a res, que de ve ri am ga ran -
tir a pe re ni da de do re gi me plu vi o mé tri co e uma va zão
mé dia que já foi de 3 mil me tros cú bi cos por se gun do. 

À me di da que avan ça, em di re ção ao Nor te, vai
re ce ben do a con tri bu i ção de seus aflu en tes, até che -
gar, ma jes to so, a Pi ra po ra – úni co tre cho efe ti va men -
te en ca cho e i ra do, onde faz a ale gria dos mi lha res de
ba nhis tas. A par tir dali, vol ta a ser na ve gá vel, numa
ex ten são de 1.312 qui lô me tros, até a di vi sa de Ju a ze -
i ro, na Ba hia e Pe tro li na, em Per nam bu co, onde al -
can ça a bar ra gem de So bra di nho. 

Nes se tre cho, hoje as so re a do, cir cu lam pou cas
em bar ca ções. As car ran cas, que para os mais cré du -
los pro te gi am as em bar ca ções con tra os maus es pí ri -
tos, tor na ram-se ex clu si va men te ob je to de de co ra -
ção. O di mi nu to trá fe go flu vi al é in di ca ti vo da len ta
ago nia que so fre o São Fran cis co. Ali, Se nho ras e Se -
nho res Se na do res, tra fe ga vam, há al gu mas dé ca das, 



de ze nas de em bar ca ções. As cha ma das ”ga i o las“ –
bar cos a va por, cons tru í dos para na ve gar no Mis sis si -
pi, no co me ço do sé cu lo pas sa do – trans por ta vam
pas sa ge i ros e mer ca do ri as, e sua pas sa gem pe las ci -
da des e vi las ri be i ri nhas era mo ti vo de fes ta para
adul tos e cri an ças. Em seu per cur so, de i xa vam para
trás a ale gre to a da das la va de i ras re u ni das às mar -
gens do Ve lho Chi co, a fa mo sa ca cha ça de Ja nuá ria,
as bên çãos do Se nhor de Bom Je sus da Lapa, meca
de mi lha res de ro me i ros, com sua igre ja es cul pi da em 
cu ri o sa for ma ção ro cho sa. 

Des ses nu me ro sos bar cos, que se cru za vam
su bin do e des cen do o rio com api tos e gran de ala ri do, 
res ta um, o ”Ben ja min Gu i ma rães“, ora im pe di do de
fa zer até mes mo um pe que no ro te i ro tu rís ti co nas pro -
xi mi da des do por to de Pi ra po ra, sob ris co de fi car en -
ca lha do. 

A Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co – 
Fra na ve, che gou a ter 89 em bar ca ções para ope rar o
trans por te flu vi al, ten do trans por ta do 120 mil to ne la -
das de car ga em 1987. Em 1994, esse trans por te flu -
vi al foi de 26 mil to ne la das, e hoje en con tra-se pa ra li -
sa do. A pro pos ta de se fa zer do São Fran cis co uma
ver da de i ra hi dro via não foi des car ta da pe las au to ri da -
des. De acor do com a Co de vasf, in ves ti men tos de 10
mi lhões de re a is po dem vi a bi li zar o trans por te de
grãos do no ro es te mi ne i ro e o oes te ba i a no para
abas te cer a re gião Nor des te. Os prin ci pa is por tos do
São Fran cis co, hoje, são os de Pi ra po ra, Ita ca ram bi,
Ibo ti ra ma, Pe tro li na e Ju a ze i ro. No en tan to, es ses in -
ves ti men tos não sur ti rão qual quer efe i to se não hou -
ver, an tes, uma ação de re vi ta li za ção do rio. 

A ver da de, Se nho ras e Se nho res Se na do res, é
que o Ve lho Chi co, ten do dado vida ao ser tão bra si le i -
ro todo esse tem po, hoje está ago ni zan te. Sua va zão
mé dia, de 3 mil me tros cú bi cos há al gu mas dé ca das,
des pen cou para mil me tros cú bi cos atu al men te, po -
den do ain da re du zir-se a 600 me tros cú bi cos, de
acor do com os téc ni cos. 

Na re gião inun da da com a cons tru ção da bar ra -
gem de So bra di nho, tal qual um es pec tro, sur gem as
ru í nas das an ti gas ci da des, como Re man so, Casa
Nova, Sen to Sé e Pi lão Arca do. As ra zões des sa mín -
gua são bas tan te co nhe ci das, des ta can do-se a des -
tru i ção das ma tas ci li a res ao lon go do rio e de seus 36 
aflu en tes, para plan ta ção de soja ou para a pro du ção
de car vão ve ge tal. Des sa prá ti ca re sul ta, além do evi -
den te as so re a men to do le i to, gra ves pre ju í zos para o
aflo ra men to e a so bre vi vên cia das nas cen tes; além
dis so, a uti li za ção in dis cri mi na da de fer ti li zan tes e ou -
tros in su mos quí mi cos, bem as sim o des pe jo de es -

go to do més ti co e in dus tri al afe tam a po ta bi li da de da
água e a pis co si da de dos rios. 

Após a bar ra gem de So bra di nho, o São Fran cis -
co des pe ja-se na ca cho e i ra de Pa u lo Afon so, numa
al tu ra de 80 me tros, mar can do o iní cio do tre cho cha -
ma do ”ba i xo São Fran cis co“. Para ge rar ener gia a ju -
san te, nas usi nas de Pa u lo Afon so e Xin gó, pre ci sa
ter uma va zão mí ni ma de mil me tros cú bi cos por se -
gun do – mé dia que tem sido man ti da com di fi cul da de, 
ul ti ma men te, já que es tu dos téc ni cos ad ver tem para
a pos si bi li da de de esse ca u dal re du zir-se a ape nas
600 me tros cú bi cos por se gun do. 

Em seu tre cho fi nal, após per cor rer ca pri cho sos
can yons en tre Pa u lo Afon so e Xin gó, o rio cor re man -
sa men te nos 310 qui lô me tros que o le va rão à foz,
onde suas águas bar ren tas vão tin gir o Oce a no Atlân -
ti co. O Ve lho Chi co, de po is de ir ri gar 3 mi lhões de
hec ta res agri cul tá ve is, de abas te cer de ze nas de mu -
ni cí pi os e de ge rar qua se toda a ener gia con su mi da
no Nor des te, es pra ia-se tran qüi lo na bela re gião de
Pe ne do. Para a pe que na po pu la ção de Ca be ço, em
Ser gi pe – o úl ti mo vi la re jo ao lon go do rio –, é uma dá -
di va a com pen sar as agru ras de uma vida di fí cil e
qua se sem pers pec ti vas.

O São Fran cis co, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, tem sido uma bên ção di vi na, não ape nas para
a po pu la ção ri be i ri nha ou para os 15 mi lhões de bra si -
le i ros que vi vem em sua ba cia, mas para todo o Bra sil. 
Po rém, não nos ilu da mos. O Ve lho Chi co pre ci sa de
cu i da dos. Por isso, ao re gis trar os 50 anos de seu
des co bri men to, apraz-me ve ri fi car que nos sas au to ri -
da des se cons ci en ti za ram de sua im por tân cia, ten do
o Go ver no Fe de ral pre vis to a apli ca ção de R$1 bi lhão
e 200 mi lhões na re vi ta li za ção de sua ba cia. Espe ra -
mos, a par tir de me di das como essa, e com a par ti ci -
pa ção dos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is da ba cia
hi dro grá fi ca do São Fran cis co, po der fes te jar, nos
pró xi mos anos, não só o ani ver sá rio do des co bri men -
to, mas a pró pria re vi ta li za ção do Rio da Inte gra ção
Na ci o nal.

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, foi num 4 de
ou tu bro, do lon gín quo ano de 1501, que o na ve ga dor
Amé ri co Ves pú cio, sin gran do a cos ta bra si le i ra numa
fro ta de ex plo ra ção das no vas ter ras re cém-des co -
ber tas, en con tra o de sa gua dou ro de um rio, ca u da lo -
so, pu jan te, a jo gar com ím pe to suas abun dan tes
águas no mar. Deve ter fi ca do im pres si o na do com o
vi gor de um rio que, ao lan çar-se ao mar, em pur ra va
as águas ma ri nhas para mu i to além da cos ta. O mar,



ali, se trans for ma va num ver da de i ro oce a no de águas 
do ces.

Ve ri fi cou o dia da des co ber ta. Inda gou a qual
san to era o dia de di ca do. To mou da pena, mar cou um
X no mapa em que vi nha ano tan do, des de o Nor te, os
aci den tes ge o grá fi cos li to râ ne os en con tra dos no per -
cur so. E ba ti zou o rio com o nome do san to do dia,
São Fran cis co. 

Assim nas ceu – ou me lhor, foi des co ber to – o
Rio São Fran cis co. O rio da in te gra ção na ci o nal. O
ama do rio que en trou em nos sa cul tu ra como um ente 
que ri do, como musa ins pi ra do ra de ver sos e pro sa. O
rio can ta do na mú si ca, en to a do nas ba la das, re ve ren -
ci a do no rit mo. Já tem até um ape li do ca ri nho so, Ve -
lho Chi co, ex pres são afe tu o sa que ex tra po lou a in ti mi -
da de cúm pli ce de seus ri be i ri nhos e in va diu a casa de 
to dos nós, mes mo dos que mo ram lon ge do ve lho rio.

O exí mio na ve ga dor Amé ri co Ves pú cio cum priu
com ma es tria as or dens de Sua Alte za, o rei de Por tu -
gal. Do Rio Gran de do Nor te até a al tu ra de Ca na néia, 
em São Pa u lo, vas cu lhou tudo, fez ma pas, es cre veu
ano ta ções, deu nome aos aci den tes ge o grá fi cos en -
con tra dos; des co briu até que a ter ra des co ber ta não
era uma ilha, e sim par te de um gran de con ti nen te, o
qual aca bou re ce ben do o seu nome. Para azar de
nos so pau-bra sil, des co briu que a ter ra era abun dan -
te na ma de i ra que ser via para tin gir te ci dos, pin tar te -
las e co lo rir de se nhos no pa pel.

Mas ele se quer sus pe i tou que es ta va di an te de
um gran de rio. Um rio que se es ten de por 2.700 qui lô -
me tros, des de sua nas cen te, em Mi nas Ge ra is, atra -
ves sa o cer ra do da Ba hia, o semi-ári do de Per nam bu -
co, até Ala go as e Ser gi pe, e se lan ça no mar, com
uma va zão mé dia de 2.800 me tros cú bi cos. Esses nú -
me ros se re fe rem ape nas ao rio, Se nhor Pre si den te,
por que o vale todo com pre en de uma área equi va len te 
à su per fí cie da Fran ça e Por tu gal jun tos. São mais de
645 mil qui lô me tros qua dra dos.

Tam bém acre di to que Ves pú cio não ti ves se ima -
gi na do por quan tas con ten das iria pas sar o Ve lho Chi -
co, dis pu tas mo ti va das por di fe ren ças po lí ti cas umas;
por ne ces si da de de po der ou tras; por ga nân cia e in -
ve ja, ou tras ain da.

Qu an do apor ta em ter ras bra si le i ras o pri me i ro
go ver na dor-ge ral, Tomé de Sou za, che ga com ex -
pres sa re co men da ção de Dom João III para pro vi den -
ci ar a do mi na ção das mar gens do rio São Fran cis co.
Des bra va do res apro ve i tam-se do rio para pe ne trar
nas ter ras do in te ri or. Bus cam lo cal mais apro pri a do
para a pe cuá ria, já que as mar gens se pres tam me -
lhor para uma agri cul tu ra de va zan te. Com a for ma -
ção dos cur ra is, nas cem os pri me i ros nú cle os po vo a -

do res do vale e o São Fran cis co se tor na co nhe ci do
como rio dos Cur ra is. 

Em 1637, os ho lan de ses per ce be ram a lo ca li za -
ção es tra té gi ca de um po vo a do que cres cia às mar -
gens do rio, abrin do-se para as ter ras in te ri o res, e tra -
ta ram logo de eri gir nele um for te. O so nho fla men go
de do mí nio du rou pou co, po rém, pois fo ram dali ex -
pul sos em me nos de 8 anos. 

No sé cu lo XVIII, a vida do rio São Fran cis co é
sa cu di da pela no tí cia do des co bri men to de ouro na
re gião de suas ca be ce i ras. O rio se fir ma, en tão,
como im por tan te es tra da por onde pas sam ex plo ra -
do res, mi ne ra do res, ho mens de ba te ia, aven tu re i ros.
A es tra da leva tam bém ali men to e car ne para a re gião 
das mi nas. O rio faz a ne ces sá ria união en tre a gen te
do cou ro e a gen te do ouro. Mais do que nun ca, é o
“rio da uni da de na ci o nal”. 

Ao rom per o sé cu lo se guin te, o rio vai pre sen ci -
ar o san gren to con fli to en tre as fa mí li as Mi li tão e Gu -
er re i ro, na vila de Pi lão Arca do. Na de mo ra da con ten -
da, de sa pa re ce a fa mí lia in te i ra dos Gu er re i ros, e com 
ela a pe que na vila. A ou tra mor te de pes soa im por tan -
te vai as sis tir o rio: a de Del mi ro Gou ve ia, ho mem fa -
mi li a ri za do com gran des re a li za ções e im bu í do de
idéi as pro gres sis tas. Ele foi o res pon sá vel pelo so pro
de pros pe ri da de que vi veu Vila da Pe dra, mu ni cí pio
ala go a no de Água Bran ca, até que bru tal as sas si na to 
ce i fa sua vida e pa ra li sa a usi na de ge ra ção de ener -
gia e o par que de te ce la gem ali cons tru í dos. O su ces -
so do em pre en di men to pas sou a in co mo dar a po de -
ro sa Ma chi ne Cot tons, que em vão pro pôs a Del mi ro
com prar-lhe a fá bri ca. Numa no i te de 1920, três ti ros
li qui dam o so nho de pro gres so da re gião. Sua in dús -
tria jaz no fun do da ca cho e i ra de Pa u lo Afon so, ati ra -
da ali pelo con cor ren te in ter na ci o nal que a ar re ma tou
em le i lão, após a mor te de Del mi ro.

Na ou tra ex tre mi da de, me mó ri as do can ga ço re -
lem bram que, por aque las pa ra gens, pas sou Lam pião 
e seu ban do. Há um Mu seu do Can ga ço na ci da de de
Pi ra nhas, que fica es pre mi da pe las es car pas ro cho -
sas, com ruas si nu o sas e ca sas de bru ça das so bre o
vale. Vir gu li no Fer re i ra, o Lam pião, era ori gi ná rio da
Ba cia do São Fran cis co, ten do nas ci do às mar gens
do rio Pa jeú, aflu en te da mar gem es quer da, que cor ta 
o Esta do de Per nam bu co de nor te a sul. Em vá ri as
oca siões, Vir gu li no e seus can ga ce i ros an da ram pela
re gião, ace den do, tal vez, ao pe di do de suas mu lhe -
res, fi lhas da re gião, que que ri am pe ri o di ca men te re -
tor nar ao lo cal para re ver os pa ren tes. 

São pe que nas his tó ri as, Se nhor Pre si den te,
que li aqui e aco lá. E sa bem os se nho res que o São
Fran cis co é tido como um rio sem his tó ria? Por que do



po vo a men to e da pe ne tra ção do Vale do São Fran cis -
co, res ta ram ape nas de po i men tos iso la dos, da dos
es cas sos, ou de ta lhes in sig ni fi can tes. Não há uma
his tó ria bem se qüen ci a da e cro no lo gi ca men te or ga ni -
za da. Mas há pe que nas his tó ri as, como es sas que
co lhi. 

Na ho me na gem que hoje faço aos 500 anos do
des co bri men to do rio São Fran cis co, es co lhi, pro po si -
tal men te, elen car en tre chos his tó ri cos, para tor nar o
dis cur so mais leve, mais pra ze ro so de se ou vir, até
mes mo – por que não di zer? – mais ins tru ti vo aos nos -
sos jo vens, que cos tu mam não pe ne trar no co ti di a no da 
his tó ria do Bra sil, quan do a es tu dam na es co la.

Não pre ten do com esse tex to leve e li ge i ro, con tu -
do, Se nhor Pre si den te, ocul tar os gra ves pro ble mas que 
as so lam nos so ve lho rio. Co nhe ço-os mu i to bem.
Tem-se fa la do mu i to que o rio São Fran cis co está mor -
ren do. Com cin co bar ra gens re pre san do suas águas, os 
pe i xes es tão de sa pa re cen do e a água vai per den do for -
ça. As bar ra gens im pe dem a pi ra ce ma, com pro me ten -
do a re pro du ção. Mu i tos pe i xes mor rem na ten ta ti va de
ul tra pas sá-las, o que atrai aves, como as gar ças, que
vêm se ali men tar de les. Ocor re que es sas aves, por não 
per ten ce ram ao ecos sis te ma do rio, ca u sam gra ve de -
se qui lí brio eco ló gi co. Elas co mem tam bém in se tos,
ve to res im por tan tes da po li ni za ção. Sem es ses in se -
tos, não há como re por a mata ci li ar, que já está à be i -
ra da ex tin ção, por que sis te ma ti ca men te des tru í da
pe los plan ta do res e ex plo ra do res.

Ou tro pro ble ma que as so la o rio São Fran cis co
é o as so re a men to. Acre di tam os Se nho res que mu i -
tas fa mí li as de pes ca do res de i xa ram de pes car e pas -
sa ram a re ti rar a are ia do rio para ven dê-la? Se fal ta
pe i xe e so bra are ia, mu da ram o ramo de ne gó cio.
Cada me tro de are ia che ga a va ler 5 re a is no mer ca do 
re gi o nal. Acres ce a isso o fato de o rio São Fran cis co
es tar sen do ví ti ma da ex plo ra ção ir ra ci o nal dos re cur -
sos e das ri que zas do ecos sis te ma de suas mar gens,
sem fa lar do es co a men to de agro tó xi cos e de es go tos 
em suas águas.

Então, ve jam o re sul ta do dis so tudo. Por es tar
com a for ça das águas di mi nu í da, o rio não está mais
con se guin do en fren tar a for ça do Oce a no, que lhe
avan ça veio aden tro, na foz, por mais de 18 qui lô me -
tros. Se con ti nu ar sen do agre di do des sa ma ne i ra,
sem pro te ção, o rio São Fran cis co vai po der des vi ar
suas águas para mi ti gar a seca de ou tras re giões do
ser tão nor des ti no, como se co gi ta nos úl ti mos anos?
Ve jam bem, num caso como no ou tro, é so bre o ho -
mem do São Fran cis co, so bre o ho mem do ser tão, so -
bre os bar que i ros e re me i ros, so bre a gen te ri be i ri nha
que re ca i rão os ma i o res da nos e pre ju í zos. 

Te mos de cu i dar de nos so Ve lho Chi co an tes
que ele se en fra que ça e su cum ba aos maus tra tos! A
Amé ri co Ves pú cio re pug na ria ver o rio que des co bri ra 
for te e ca u da lo so, es tar, cin co sé cu los de po is, em ple -
na era de ace le ra da tec no lo gia e avan ça dos es tu dos
de hi dro gra fia, eco lo gia, pis ci cul tu ra e ou tros, con ta -
mi na do, as so re a do, po lu í do, des pro vi do de ma tas,
pe i xes e água lim pa!

Mu i to obri ga do a to dos!

 O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa lar do rio São Fran -
cis co para quem, como eu, tem sua vida li ga da ao
Nor des te, é como se eu fos se he breu e ti ves se que fa -
lar do Si nai. 

Mais do que um cur so d’água que in te gra cin co
Esta dos, o ve lho Chi co in te gra tam bém a his tó ria bra -
si le i ra com to das as suas idi os sin cra si as e con tra di -
ções.

Nas ce em meio à ve ge ta ção ver de e opu len ta
da ser ra da Ca nas tra, em Mi nas, ser pen te ia pelo cer -
ra do e pela ca a tin ga, ir ri ga a la vou ra, gera ener gia,
ser ve como meio de trans por te e de sá gua po de ro so
no Oce a no Atlân ti co.

Ain da que o Bra sil não te nha ma tu ri da de para
em pre en der uma re vi são his tó ri ca, é im por tan te res -
sal tar que foi du ran te a ver da de i ra ex pe di ção do des -
co bri men to, aque la em pre en di da por Amé ri co Ves pú -
cio, em 1501, que a foz do São Fran cis co foi des co -
ber ta.

Ves pú cio era um lu mi nar de sua ge ra ção. Na ve -
ga va nes ta ex pe di ção com a ban de i ra de Por tu gal.
Por isso mes mo, no dia 4 de ou tu bro, dia de São Fran -
cis co, ho me na ge ou o san to de Assis, sem sa ber que
nos seus mais de 2,7 mil qui lô me tros um dia es ta ria
in se ri da toda a con tra di ção do Bra sil.

Foi pe las águas do rio São Fran cis co, que os ín -
di os cha ma vam de Opa ra, que mu i tos es cra vos fu gi -
ram da in cle mên cia dos fa zen de i ros de Ala go as e se
re fu gi a ram em qui lom bos pelo ser tão. Foi pe las suas
mar gens que os ban de i ran tes des co bri ram os cer ra -
dos e as mi nas de pe dras pre ci o sas. Foi ins pi ra do na
sua gran di o si da de que Antô nio Con se lhe i ro en xer gou 
o ger men da re vol ta que deu ori gem a Ca nu dos e
onde os ca bras de Lam pião sa ci a vam a sede de jus ti -
ça so ci al.

Qu i nhen tos anos de po is, é che ga do o mo men to
de re tri bu ir ao ve lho Chi co a sua par ti ci pa ção na his -
tó ria. É hora de re a va li ar suas for ças. É hora de pre -
ser var sua pu jan ça. Sa be mos hoje, em ple na cri se,
que o São Fran cis co dá si na is de can sa ço. Não con -
se gue res pon der ao que dele se exi ge.



É de ma is pe dir-lhe que aben çoe com umi da de o 
solo ári do de Per nam bu co e da Ba hia, de po is de ser
re pre sa do e ge rar ener gia. É hora de cu i dar de suas
nas cen tes ame a ça das de as so re a men to e de po lu i -
ção. É hora de olhar para ele e de olhar para aque les
que ha bi tam as suas mar gens. É hora de re pen sar o
ve lho Chi co e na es sên cia re pen sar o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta Pre -
si dên cia se as so cia a to das as ho me na gens pres ta -
das ao rio da in te gra ção na ci o nal, da uni da de na ci o -
nal, o rio São Fran cis co. Eu, par ti cu lar men te, que es ti -
ve à tes ta do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, lu tan -
do para o de sen vol vi men to do pro je to de re vi ta li za ção 
do rio São Fran cis co, não pos so de i xar, nes ta hora, de 
me as so ci ar a to das as ho me na gens que são pres ta -
das a este rio tão im por tan te para o de sen vol vi men to,
para a in te gra ção e para a uni da de na ci o nal.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para fa lar pela Li de ran ça do
PMDB, após a le i tu ra do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será
con ce di da a pa la vra a V. Ex.ª, opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, 
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 224, de 2001 (nº 1.044/2001, na ori gem), de
27 de se tem bro pas sa do, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 29, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to es -
pe ci al no va lor glo bal de oito mi lhões, cen to e qua ren -
ta e cin co mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.291, de 27 de se -
tem bro de 2001.

Nº 225, de 2001 (nº 1.045/2001, na ori gem), de
27 de se tem bro pas sa do, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 20, de 2001 (nº
4.194/2001, na Casa de ori gem), que de no mi na ”Ro -
do via Go ver na dor Má rio Co vas“ a BR-101, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.292, de 27 de se tem -
bro de 2001.

Nº 226, de 2001 (nº 1.050/2001, na ori gem), de
28 de se tem bro pas sa do, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 56, de 2001 (nº
3.010/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Mi -

nis té rio Pú bli co da União, que dis põe so bre a cri a ção
de car gos de Pro cu ra dor de Jus ti ça, Pro mo tor de Jus -
ti ça e Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to no âm bi to do Mi -
nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, e dá
ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.293, de 28 de se tem bro de 2001.

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2001
(Nº 2.208/99, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Tri bu nal de Con tas da União)

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al e 
o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de Con -
tas da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º O Qu a dro de Pes so al e o Pla no de Car re i -
ra dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas 
da União re gem-se por esta lei.

Art. 2º O Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria do
Tri bu nal de Con tas da União é com pos to pela Car re i -
ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União, in -
te gra da pe los car gos efe ti vos de:

I – Ana lis ta de Con tro le Exter no, de ní vel su pe ri -
or; II – Téc ni co de Con tro le Exter no, de ní vel mé dio;

III – Au xi li ar de Con tro le Exter no, de ní vel bá si co.
§ 1º O quan ti ta ti vo de car gos de que tra ta esta

lei é o cons tan te do Ane xo I.
§ 2º Os car gos efe ti vos de Ana lis ta de Con tro le

Exter no, Téc ni co de Con tro le Exter no e Au xi li ar de
Con tro le Exter no são es tru tu ra dos em Clas ses e Pa -
drões, nas di ver sas áre as de ati vi da de, con for me o
Ane xo II.

Art. 3º Inte gram o Qu a dro de Pes so al da Se cre -
ta ria do Tri bu nal de Con tas da União:

I – as fun ções de con fi an ça (FC) es ca lo na das
de FC-1 a FC-6, nos quan ti ta ti vos e va lo res de fi ni dos
no Ane xo III;

II – os car gos em co mis são, nos quan ti ta ti vos e
va lo res de fi ni dos no Ane xo IV, ob ser va do o dis pos to
no in ci so IV do art. 110 da Lei nº 8.443, de 16 de ju lho
de 1992, com a re da ção dada pela Lei nº 9.165, de 19
de de zem bro de 1995.

§ 1º As fun ções de que tra ta o in ci so I des te ar ti -
go são de exer cí cio ex clu si vo de ser vi do res ocu pan -



tes de car go de pro vi men to efe ti vo da Se cre ta ria do
Tri bu nal de Con tas da União.

§ 2º O pre en chi men to dos car gos de que tra ta o
in ci so II des te ar ti go, cu jos ocu pan tes te rão exer cí cio
ex clu si vo nos Ga bi ne tes de Mi nis tro, de Au di tor e do
Pro cu ra dor-Ge ral, é de li vre es co lha da res pec ti va au -
to ri da de.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções

Art. 4º É atri bu i ção do car go de Ana lis ta de Con -
tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no o de sem pe -
nho de to das as ati vi da des de ca rá ter téc ni co de ní vel
su pe ri or re la ti vas ao exer cí cio das com pe tên ci as
cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Tri bu nal de Con tas 
da União.

Art. 5º É atri bu i ção do car go de Ana lis ta de Con -
tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti -
vo o de sem pe nho de to das as ati vi da des ad mi nis tra ti -
vas e lo gís ti cas de ní vel su pe ri or re la ti vas ao exer cí cio 
das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 6º É atri bu i ção do car go de Téc ni co de Con -
tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no o de sem pe -
nho de to das as ati vi da des con cer nen tes ao exer cí cio 
das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Tri bu nal de Con tas da União, de ní vel in ter me diá rio,
bem como au xi li ar o Ana lis ta de Con tro le Exter no –
Área de Con tro le Exter no no exer cí cio de suas atri bu i -
ções.

Art. 7º É atri bu i ção do car go de Téc ni co de Con -
tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti -
vo o de sem pe nho de ati vi da des ad mi nis tra ti vas e lo -
gís ti cas de apo io, de ní vel in ter me diá rio, re la ti vas ao
exer cí cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a
car go do Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 8º É atri bu i ção do car go de Au xi li ar de Con -
tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is o de sem pe -
nho das ati vi da des ad mi nis tra ti vas e lo gís ti cas de
apo io, de ní vel bá si co, re la ti vas ao exer cí cio das com -
pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Tri bu nal
de Con tas da União.

Art. 9º O Tri bu nal de Con tas da União es pe ci fi -
ca rá, em ato pró prio, as atri bu i ções per ti nen tes a
cada car go de que tra ta esta lei, ob ser va do o dis pos to 
nos arts. 4º, 5º 6º, 7º e 8º.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções per ti nen tes aos
car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Apo -
io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, Téc ni co de Con tro le Exter -
no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo e de Au xi -
li ar de Con tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is po -

dem ser es pe ci fi ca das, de acor do com o in te res se da
ad mi nis tra ção, por es pe ci a li da de pro fis si o nal.

CAPÍTULO III
Do Ingres so

Art. 10. São re qui si tos de es co la ri da de para in -
gres so na Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de
Con tas da União:

I – para o car go de Ana lis ta de Con tro le Exter no –
Área de Con tro le Exter no, di plo ma de con clu são de cur -
so su pe ri or ou ha bi li ta ção le gal equi va len te;

II – para o car go de Ana lis ta de Con tro le Exter no – 
Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, di plo ma de
con clu são de cur so su pe ri or, com ha bi li ta ção le gal es -
pe cí fi ca, con for me de fi ni do no edi tal do con cur so;

III – para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter no
– Área de Con tro le Exter no, cer ti fi ca do de con clu são do 
en si no mé dio;

IV – para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter no – 
Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, cer ti fi ca do de
con clu são do en si no mé dio e, se for o caso, ha bi li ta ção
le gal es pe cí fi ca, con for me de fi ni do no edi tal do con cur so.

V – para o car go de Au xi li ar de Con tro le Exter no –
Área de Ser vi ços Ge ra is, cer ti fi ca do de con clu são do
en si no fun da men tal.

Art. 11. O in gres so nos car gos da Car re i ra de
Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União far-se-á
me di an te con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí -
tu los para o pa drão ini ci al da clas se ini ci al do res pec ti vo
car go.

Art. 12. O con cur so a que se re fe re o art. 11 re a li -
zar-se-á em duas eta pas, na se guin te or dem:

I – pro vas ou pro vas e tí tu los, sen do as pro vas de
ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio e os tí tu los de ca rá -
ter clas si fi ca tó rio;

II – pro gra ma de for ma ção, de ca rá ter eli mi na tó rio.
§ 1º Para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter no

– Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, du ran te a pri -
me i ra eta pa, po de rá ser exi gi do exa me de ha bi li da de
es pe cí fi ca, con for me dis pu ser o edi tal do con cur so.

§ 2º O pro gra ma de for ma ção de que tra ta este ar -
ti go po de rá ser dis pen sa do, con for me dis pu ser o edi tal
do con cur so.

§ 3º O Tri bu nal de Con tas da União de fi ni rá, em
ins tru men to pró prio, a du ra ção e o con te ú do do cur so
de for ma ção de que tra ta este ar ti go.

Art. 13. Os can di da tos apro va dos na pri me i ra eta -
pa do con cur so e ma tri cu la dos no pro gra ma de for ma -
ção te rão di re i to, a tí tu lo de au xí lio fi nan ce i ro, à re tri bu i -
ção equi va len te a se ten ta por cen to da re mu ne ra ção ini -
ci al do car go a que es ti ve rem con cor ren do.



§ 1º O au xí lio fi nan ce i ro será de vi do des de o iní cio 
até a con clu são do pro gra ma de for ma ção ou, se for o
caso, até a data de eli mi na ção do can di da to.

§ 2º Se o can di da to for ocu pan te de car go de pro -
vi men to efe ti vo ou em pre go na ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral di re ta, au tár qui ca ou fun da ci o nal, em qual quer
dos Po de res da União, ser-lhe-á ga ran ti do o di re i to de
afas ta men to para par ti ci par do pro gra ma de for ma ção
sem pre ju í zo da re mu ne ra ção, van ta gens ou di re i tos de
seu car go ou em pre go, po den do op tar pelo au xí lio fi -
nan ce i ro pre vis to nes te ar ti go.

CAPÍTULO IV
Do De sen vol vi men to

Art. 14. O de sen vol vi men to do ser vi dor, no res -
pec ti vo car go, ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal
e pro mo ção.

§ 1º Pro gres são fun ci o nal é a pas sa gem do ser vi -
dor para o pa drão de ven ci men to ime di a ta men te su pe ri -
or den tro de uma mes ma clas se, ob ser va do o in ter va lo
de um ano de efe ti vo exer cí cio.

§ 2º Pro mo ção é a pas sa gem do ser vi dor do úl ti -
mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro pa drão da
clas se ime di a ta men te su pe ri or, me di an te ava li a ção de
de sem pe nho e tre i na men to, ob ser va do o in ters tí cio mí -
ni mo de um ano de efe ti vo exer cí cio em re la ção à pro -
gres são ime di a ta men te an te ri or.

CAPÍTULO V
Da Re mu ne ra ção

Art. 15. A re mu ne ra ção dos ser vi do res in te gran tes 
da Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da
União é com pos ta pelo ven ci men to bá si co e pela Gra ti -
fi ca ção de De sem pe nho, in ci den te so bre o res pec ti vo
ven ci men to bá si co, cal cu la da con for me o car go e a na -
tu re za das ati vi da des de sem pe nha das pelo ser vi dor.

§ 1º São ain da de vi das aos ser vi do res in te gran tes 
da Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da
União van ta gens pes so a is in cor po ra das nos ter mos da
le gis la ção apli cá vel, bem como as re vi sões ge ra is con -
ce di das aos ser vi do res ci vis da União.

§ 2º A ta be la de ven ci men to bá si co dos ser vi do res 
da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União é a cons -
tan te do Ane xo V des ta Lei.

Art. 16. Aos ser vi do res ocu pan tes dos car gos de
Ana lis ta de Con tro le Exter no, Téc ni co de Con tro le
Exter no e Au xi li ar de Con tro le Exter no é de vi da a Gra ti -
fi ca ção de De sem pe nho no per cen tu al de até cin qüen ta 
por cen to, de acor do com o im ple men to de me tas de
pro du ção e qua li da de, na for ma es ta be le ci da em ato do
Tri bu nal de Con tas da União.

§ 1º O ato a que se re fe re o ca put des te ar ti go 
po de rá fi xar per cen tu a is mí ni mos e má xi mos de
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho em ra zão das atri bu i -
ções exer ci das, bem como pon de rar de ma ne i ra di -
fe ren ci a da, o exer cí cio das ati vi da des de co or de na -
ção, pla ne ja men to e re a li za ção de au di to ri as ou da 
ins tru ção ou exa me de pro ces sos re la ti vos às ati -
vi da des enu me ra das nos in ci sos I a VI do art. 71 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, res pe i ta dos os li mi tes es ta be le -
ci dos no ca put.

§ 2º O ato de que tra ta o ca put será edi ta do no pra -
zo de até no ven ta dias, a con tar da vi gên cia des ta lei.

§ 3º Enquan to não edi ta do o ato a que se re fe re
o ca put des te ar ti go, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
cor res pon de rá a trin ta por cen to.

Art. 17. O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo da
Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União, quan do
in ves ti do em fun ção de con fi an ça, per ce be rá a re mu -
ne ra ção do car go efe ti vo acres ci da do va lor da fun ção 
para a qual foi de sig na do.

Art. 18. O ser vi dor ocu pan te de car go de pro vi -
men to efe ti vo na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral no me -
a do para o exer cí cio do car go de Ofi ci al de Ga bi ne te
ou do car go de Assis ten te, pre vis tos no art. 3º, II e §
2º, des ta lei, po de rá op tar pela re mu ne ra ção do car go 
efe ti vo acres ci da do va lor cor res pon den te à FC-3 ou à 
FC-1, res pec ti va men te.

CAPÍTULO VI
Da Implan ta ção do Qu a dro de Pes so al

Art. 19. Os car gos ocu pa dos e va gos de AFCE-
 Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no – Área de Con -
tro le Exter no são trans for ma dos em car gos de Ana lis ta
de Con tro le Ex ter no – Área de Con tro le Exter no.

Art. 20. Os car gos ocu pa dos e va gos de
AFCE-Ana lis ta de Sis te mas, AFCE-Pro gra ma dor,
AFCE-Bi bli o te cá rio, AFCE- Enge nhe i ro, AFCE-Mé di -
co, AFCE-Enfer me i ro, AFCE-Nu tri ci o nis ta e
AFCE–Psi có lo go são trans for ma dos em car gos de
Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co 
e Admi nis tra ti vo.

Art. 21. Os car gos ocu pa dos de TFCE-Téc ni co
de Fi nan ças e Con tro le Exter no – Área de Con tro le
Exter no são trans for ma dos em car gos de Téc ni co de
Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no.

Art. 22. Os car gos ocu pa dos de TFCE-Agen te
Admi nis tra ti vo, TFCE-Agen te de Por ta ria, TFCE-Au -
xi li ar de Enfer ma gem, TFCE-Da ti ló gra fo, TFCE-Di gi -
ta dor, TFCE-Agen te de Ci ne fo to gra fia e Mi cro fil ma -
gem, TFCE-Artí fi ce, TFCE-Au xi li ar Ope ra ci o nal de
Ser vi ços Di ver sos, TFCE-De se nhis ta, TFCE-Ope ra -



dor de Com pu ta dor, TFCE-Mo to ris ta Ofi ci al e
TFCE-Te le fo nis ta são trans for ma dos em car gos de
Téc ni co de Con tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co 
e Admi nis tra ti vo.

Art. 23. Os car gos ocu pa dos de Au xi li ar de Con -
tro le Exter no são trans for ma dos em car gos de Au xi li -
ar de Con tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is.

Art. 24. Os car gos va gos de TFCE-Téc ni co de
Fi nan ças e Con tro le Exter no, TFCE-Agen te Admi nis -
tra ti vo, TFCE-Agen te de Por ta ria, TFCE-Au xi li ar de
Enfer ma gem, TFCE-Da ti ló gra fo, TFCE- Di gi ta dor,
TFCE-Agen te de Ci ne fo to gra fia e Mi cro fil ma gem,
TFCE-Artí fi ce, TFCE-Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi -
ços Di ver sos, TFCE-De se nhis ta, TFCE-Ope ra dor de
Com pu ta dor, TFCE-Mo to ris ta Ofi ci al, TFCE-Te le fo -
nis ta e Au xi li ar de Con tro le Exter no são trans for ma -
dos em car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no –
Área de Con tro le Exter no.

Art. 25. Os car gos de Téc ni co de Fi nan ças e Con -
tro le Exter no, e Au xi li ar de Fi nan ças e Con tro le Exter no
de cor ren tes da trans for ma ção de que tra tam os arts. 21, 
22 e 23 po de rão, à me di da que va ga rem, ser trans for -
ma dos em car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no –
Área de Con tro le Exter no, sem au men to de des pe sa.

CAPÍTULO VII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 26. O Tri bu nal de Con tas da União es ta be le -
ce rá, em ato pró prio, a for ma pela qual pres ta rá as sis -
tên cia ju rí di ca a ser vi do res que, em ra zão do re gu lar
exer cí cio de suas atri bu i ções, ve nham a ser aci o na -
dos ju di ci al men te.

Art. 27. Sem pre que para efe ti var o de sem pe nho 
da ati vi da de de con tro le ex ter no for ne ces sá rio o em -
pre go de for ça po li ci al, a uni da de téc ni ca res pon sá vel 
pela ta re fa co mu ni ca rá o fato ao Mi nis tro-Re la tor que, 
a seu ju í zo, a re qui si ta rá.

Art. 28. O Tri bu nal fi xa rá, em ato pró prio, a jor na -
da nor mal de tra ba lho dos car gos efe ti vos de que tra -
ta esta lei, res pe i ta da a du ra ção má xi ma do tra ba lho
de qua ren ta ho ras se ma na is e mí ni ma de trin ta ho ras
se ma na is.

§ 1º No caso da jor na da nor mal de tra ba lho fi xa -
da pelo Tri bu nal de Con tas da União ser su pe ri or a
trin ta ho ras se ma na is, é fa cul ta do aos ocu pan tes dos
car gos de que tra ta o ca put des te ar ti go, aten di do o
in te res se da ad mi nis tra ção, op tar pela du ra ção de tra -
ba lho de trin ta ho ras se ma na is, ob ser va da a ta be la
de ven ci men to bá si co cons tan te do Ane xo V.

§ 2º Aos ocu pan tes do car go de Ana lis ta de
Con tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis -

tra ti vo, es pe ci a li da de mé di co, no de sem pe nho ex clu -
si vo des sa ati vi da de, é as se gu ra do op tar pela du ra -
ção de tra ba lho de vin te ho ras se ma na is, ob ser va da,
nes sa hi pó te se, a ta be la de ven ci men to bá si co cons -
tan te do Ane xo VI des ta lei.

Art. 29. O en qua dra men to dos atu a is ser vi do res
da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União na car -
re i ra ins ti tu í da por esta lei far-se-á me di an te po si ci o -
na men to no pa drão das ta be las cons tan tes do Ane xo
VII des ta lei.

§ 1º Qu an do o en qua dra men to pre vis to no Ane -
xo VII re sul tar em de crés ci mo de re mu ne ra ção, con si -
de ra da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho no per cen tu al
de trin ta por cen to, será o ser vi dor en qua dra do no pa -
drão que lhe as se gu re re mu ne ra ção idên ti ca ou, na
fal ta des te, no pa drão se guin te.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca—se aos pro -
ven tos de apo sen ta do ria e às pen sões.

Art. 30. Os con cur sos pú bli cos em an da men to
ou com pra zo de va li da de não ex pi ra do na data de en -
tra da em vi gor des ta lei são vá li dos para o in gres so
nos car gos a que se re fe re o art. 2º, ob ser va do o grau
de es co la ri da de exi gi do.

Art. 31. Os ser vi do res abran gi dos por esta lei
que op ta rem por per ma ne cer na si tu a ção atu al de ve -
rão fazê-lo, de for ma ir re tra tá vel, em até ses sen ta
dias da data de sua pu bli ca ção.

§ 1º Os car gos dos ser vi do res op tan tes, ao va -
ga rem, se rão trans for ma dos em car gos de Ana lis ta
de Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no, sem
au men to de des pe sa.

§ 2º A re mu ne ra ção dos ser vi do res op tan tes
apli cam-se ape nas os re a jus tes ge ra is de vi dos aos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 32. Fi cam ex tin tas as fun ções de con fi an ça,
fun ções gra ti fi ca das, gra ti fi ca ções de re pre sen ta ção
de ga bi ne te e car gos co mis si o na dos exis ten tes na
Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União e nos Ga -
bi ne tes de Mi nis tro, de Au di tor e de Pro cu ra dor até a
data do iní cio de vi gên cia des ta lei.

Art. 33. Fica ex tin ta, para os ser vi do res in te -
gran tes da car re i ra de que tra ta esta lei, a Gra ti fi ca -
ção de Con tro le Exter no de que tra ta o De cre to-Lei
nº 1.341, de 22 de agos to de 1974, al te ra do pelo
De cre to-Lei nº 2.112, de 17 de abril de 1984, bem
como a apli ca ção do dis pos to no art. 6º do De cre -
to-Lei nº 2.225, de 10 de ja ne i ro de 1985, e do dis -
pos to no De cre to-Lei nº 2.389, de 18 de de zem bro
de 1987.

Art. 34. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.













PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.208, DE 1999

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al e 
o Pla no de Car re i ras do Tri bu nal de Con -
tas da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te Lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º O Qu a dro de Pes so al e o Pla no de Car re i -
ras dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con -
tas da União re gem-se por esta lei.

Art. 2º O Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria do
Tri bu nal de Con tas da União e com pos to pe las se -
guin tes car re i ras e res pec ti vos car gos efe ti vos de
idên ti ca de no mi na ção:

I – Ana lis ta de Con tro le Exter no de ní vel su pe ri or;

II – Ana lis ta Admi nis tra ti vo, de ní vel su pe ri or; 

III – Téc ni co de Con tro le Exter no, de ní vel mé dio;

IV – Téc ni co Admi nis tra ti vo, de ní vel mé dio; e

V – Au xi li ar Admi nis tra ti vo de ní vel bá si co.

Pa rá gra fo úni co. O quan ti ta ti vo de car gos e a
es tru tu ra das car re i ras de que tra ta esta lei são os
cons tan tes dos Ane xos I e II.

Art. 3º Inte gram o Qu a dro de Pes so al da Se -
cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União as fun ções
de con fi an ça (FC), es ca lo na das de FC-1 a FC-6,
nos quan ti ta ti vos e va lo res de fi ni dos no Ane xo III.

Pa rá gra fo úni co. As fun ções de con fi an ça de
que tra ta este ar ti go são de exer cí cio ex clu si vo de
ser vi do res ocu pan tes de car go efe ti vo da Se cre ta ria
do Tri bu nal de Con tas da União, ex ce to em re la ção
aos car gos em co mis são, des ti na do a pro vi men to na 
for ma do art. 110 in ci so IV, da Lei 8.443/92.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções

Art 4º É atri bu i ção do car go de Ana lis ta de Con -
tro le Exter no atu ar em to das as ati vi da des con cer -
nen tes ao exer cí cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is 
e le ga is do con tro le ex ter no a car go do Tri bu nal de
Con tas da União.

Art. 5º São atri bu i ções do car go de Ana lis ta
Admi nis tra ti vo o exer cí cio de to das as ati vi da des ad -
mi nis tra ti vas e lo gís ti cas re la ti vas ao exer cí cio das
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Tri bu nal de Con tas da União, fa zen do uso de to dos

os equi pa men tos e re cur sos dis po ní ve is para a con -
se cu ção des sas ati vi da des.

Art. 6º É atri bu i ção do car go de Téc ni co de Con -
tro le Exter no au xi li ar o Ana lis ta de Con tro le Exter no
em to das as ati vi da des con cer nen tes ao exer cí cio
das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is do con tro le 
ex ter no a car go do Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 7º São atri bu i ções do car go de Téc ni co
Admi nis tra ti vo a atu a ção em ati vi da des ad mi nis tra ti -
vas e lo gís ti cas de apo io, re la ti vas ao exer cí cio das
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Tri -
bu nal de Con tas da União, fa zen do uso de equi pa -
men tos e re cur sos dis po ní ve is para a con se cu ção
des sas ati vi da des.

Art. 8º São atri bu i ções do car go de Au xi li ar
Admi nis tra ti vo o de sem pe nho das ati vi da des ad mi -
nis tra ti vas e lo gís ti cas de ní vel bá si co re la ti vas ao
exer cí cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a
car go do Tri bu nal de Con tas da União, fa zen do uso de 
equi pa men tos e re cur sos dis po ní ve is para a con se -
cu ção des sas ati vi da des.

Art. 9º O Tri bu nal de Con tas da União es pe ci fi -
ca rá em ato pró prio, as atri bu i ções per ti nen tes a cada 
car go de que tra ta esta lei.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções per ti nen tes aos
car gos de Ana lis ta Admi nis tra ti vo, Téc ni co Admi nis -
tra ti vo e de Au xi li ar Admi nis tra ti vo po dem ser es pe ci fi -
ca das, de acor do com o in te res se da ad mi nis tra ção,
por es pe ci a li da de pro fis si o nal.

CAPITULO III
Do Ingres so

Art. 10. São re qui si tos de es co la ri da de para in -
gres so nas car re i ras do Tri bu nal de Con tas da União:

I – para o car go de Ana lis ta de Con tro le Exter -
no, di plo ma de con clu são de cur so su pe ri or ou ha bi -
li ta ção le gal equi va len te;

II – para o car go de Ana lis ta Admi nis tra ti vo, di -
plo ma de con clu são de cur so su pe ri or, com ha bi li ta -
ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi ni do no edi tal do
con cur so;

III – para o car go de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
cer ti fi ca do de con clu são do se gun do grau e ha bi li ta -
ção le gal es pe cí fi ca se for o caso, con for me de fi ni do 
no edi tal do con cur so.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas da
União po de rá, para o car go de Ana lis ta de Con tro le
Exter no, exi gir di plo ma de con clu são de cur so su pe -
ri or com ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca e ex pe riên cia



mí ni ma com pro va da na área de for ma ção, con for me 
de fi ni do no edi tal do con cur so.

Art. 11. O in gres so nos car gos das car re i ras in -
te gran tes do Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Con -
tas da União far-se-á me di an te con cur so pú bli co para
o pa drão ini ci al da clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Art. 12. O con cur so a que se re fe re o ar ti go an -
te ri or re a li zar-se-á em duas eta pas, a pri me i ra de
pro vas ou de pro vas e tí tu los, de ca rá ter eli mi na tó rio 
e clas si fi ca tó rio e a se gun da de pro gra ma de for ma -
ção, de ca rá ter eli mi na tó rio.

§ 1º Para o car go de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
du ran te a pri me i ra eta pa, po de rá ser exi gi do exa me
de ha bi li da de es pe cí fi ca, con for me dis pu ser o edi tal
do con cur so.

§ 2º O Pro gra ma de for ma ção de que tra ta
este ar ti go po de rá ser dis pen sa do, con for me dis pu -
ser o edi tal do con cur so.

§ 3º O Tri bu nal de Con tas da União de fi ni rá,
em ins tru men to pró prio a du ra ção e O con te ú do do
cur so de for ma ção de que tra ta este ar ti go.

Art. 13. Os can di da tos apro va dos na pri me i ra
eta pa do con cur so e ma tri cu la dos no pro gra ma de for -
ma ção te rão di re i to, a tí tu lo de au xí lio fi nan ce i ro, à re -
tri bu i ção equi va len te a se ten ta por cen to da re mu ne ra -
ção ini ci al do car go a que es ti ve rem con cor ren do.

§ lº O au xí lio fi nan ce i ro será de vi do des de o
iní cio até a con clu são do pro gra ma de for ma ção ou
até a data de eli mi na ção do can di da to.

§ 2º Se o can di da to for de ten tor de car go pú bli co 
efe ti vo ou em pre go em qual quer dos Po de res da
União, no Mi nis té rio Pú bli co da União ou na ad mi nis -
tra ção pú bli ca fe de ral in di re ta, au tár qui ca ou fun da ci -
o nal, ser-lhe-á ga ran ti do o di re i to de afas ta men to
para par ti ci par do pro gra ma de for ma ção sem pre ju í -
zo da re mu ne ra ção, van ta gens ou di re i tos de seu car -
go ou em pre go, po den do op tar pelo au xí lio fi nan ce i ro
pre vis to nes te ar ti go.

CAPÍTULO IV
Do De sen vol vi men to

Art. 14. O de sen vol vi men to do ser vi dor, no res -
pec ti vo car go, ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o -
nal e pro mo ção.

§ 1º Pro gres são fun ci o nal é a pas sa gem do
ser vi dor para o pa drão de ven ci men to ime di a ta men -
te su pe ri or den tro de uma mes ma clas se, e pro mo -
ção é a pas sa gem do ser vi dor do úl ti mo pa drão de

uma clas se para o pri me i ro pa drão da clas se ime di -
a ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob -
ser va rão re qui si tos e con di ções fi xa dos em ato pró pio 
do Tri bu nal de Con tas da União.

CAPÍTULO V
Da Re mu ne ra ção

Art. 15. Sem pre ju í zo das de ma is van ta gens
pre vis tas em lei, in te gram a re mu ne ra ção dos ser vi -
do res da se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União
o ven ci men to bá si co e a Gra ti fi ca ção de De sem pe -
nho, in ci den te so bre o res pec ti vo ven ci men to bá si co, 
cal cu la da con for me o car go e a na tu re za das ati vi -
da des de sem pe nha das pelo ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. A ta be la de ven ci men to bá si -
co dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con -
tas da União e a cons tan te do Ane xo IV.

Art. 16. Aos ser vi do res ocu pan tes dos car gos
de Ana lis ta de Con tro le Exter no, Ana lis ta Admi nis -
tra ti vo, Téc ni co de Con tro le Exter no, Téc ni co Admi -
nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo é de vi da a Gra ti fi -
ca ção de De sem pe nho no per cen tu al de 15 a 30%,
de acor do com o im ple men to de me tas de pro du ção 
e qua li da de, na for ma es ta be le ci da em ato do Tri bu -
nal de Con tas da União.

§ 1º Qu an do lo ta dos em uni da des da Se cre ta -
ria do Tri bu nal de Con tas da União en car re ga das da 
co or de na ção, pla ne ja men to e re a li za ção de au di to ri -
as ou da ins tru ção ou exa me de pro ces sos re la ti vos
as ati vi da des enu me ra das nos in ci sos I a VI do art.
71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ou quan do no exer cí cio
de fun ção co mis si o na da de sím bo lo FC-6, os ocu -
pan tes dos car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no
e Téc ni co de Con tro le Exter no fa rão jus à Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho no per cen tu al de 25 a 50% de
acor do com o im ple men to de me tas de pro du ção e
qua li da de, na for ma es ta be le ci da em ato do Tri bu nal 
de Con tas da União.

§ 2º Os ocu pan tes dos car gos de Ana lis ta
Admi nis tra ti vo que even tu al men te par ti ci pem das
ati vi da des des cri tas no pa rá gra fo an te ri or fa rão jus,
du ran te o pe río do de sua par ti ci pa ção, à Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho na for ma es ta be le ci da na que le 
pa rá gra fo.

§ 3º Para as apo sen ta do ri as e pen sões con -
ce di das an te ri or men te à vi gên cia des ta Lei, será
de vi da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho no per cen -
tu al de 15%.



§ 4º Para as apo sen ta do ri as e pen sões con -
ce di das du ran te a vi gên cia des ta Lei, a Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho será cal cu la da com base na
mé dia do va lor pago nos úl ti mos doze me ses de
efe ti vo exer cí cio.

§ 5º Para as apo sen ta do ri as e pen sões con ce -
di das du ran te o pri me i ro ano de vi gên cia des ta Lei,
a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho será cal cu la da com
base na mé dia do va lor pago nos me ses de cor ri dos
des de a en tra da em vi gor des ta Lei.

§ 6º Enquan to não edi ta do o ato a que se re fe -
re o ca put des te ar ti go e seu § 1º, a Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho cor res pon de rá a 15%, ob ser va do o
mí ni mo de 25% para os ser vi do res re fe ri dos no § 1º.

Art. 17. O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo,
quan do in ves ti do em fun ção de con fi an ça, per ce be -
rá a re mu ne ra ção do car go efe ti vo acres ci da do va -
lor da fun ção para a qual foi de sig na do.

Pa rá gra fo úni co. Os ocu pan tes dos car gos em
co mis são pre vis tos no ar ti go 3º, pa rá gra fo úni co, in
fine, per ce be rão a re mu ne ra ção de vi da ao Ana lis ta
Admi nis tra ti vo, clas se B, pa drão 7, acres ci da do va -
lor da fun ção FC-1 ou FC-3 con for me o car go, fa cul -
ta da a op ção, para os de ten to res de car go efe ti vo na 
Admi nis tra ção Pú bli ca, pela for ma de cál cu lo de re -
mu ne ra ção pre vis ta no ca put des te ar ti go.

CAPÍTULO VI
Da Implan ta ção do Qu a dro de Pes so al

Art. 18. Os car gos ocu pa dos e va gos de
AFCE-Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no são
trans for ma dos em car gos de Ana lis ta de Con tro le
Exter no.

Art. 19. Os car gos ocu pa dos e va gos de
AFCE-Ana lis ta de Sis te mas, AFCE- Pro gra ma dor,
AFCE-Bi bli o te cá rio, AFCE-Enge nhe i ro, AFCE-Mé di -
ca, AFCE-Enfer me i ro, AFCE Nu tri ci o nis ta e
AFCE-Psi có lo go são trans for ma dos em car gos de
Ana lis ta Admi nis tra ti vo.

Art. 20. Os car gos ocu pa dos de TFCF-Téc ni co
de Fi nan ças e Con tro le Exter no são trans for ma dos
em car gos de Téc ni co de Con tro le Exter no.

Art. 21. Os car gos ocu pa dos e va gos de
TECE-Agen te Admi nis tra ti vo TFCE-Agen te de Por ta -
ria, TFCE-Au xi li ar dc Enfer ma gem, TFCE-Da ti ló gra fo
e TFCE-Di gi ta dor são trans for ma dos em car gos de
Téc ni co Admi nis tra ti vo.

Art. 22. Os car gos ocu pa dos de TFCE-Agen te
de Ci ne fo to gra fia e Mi cro fil ma gem, TFCE-Artí fi ce
TFCE– Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos,

TFCE-De se nhis ta TFCE -Ope ra dor de Com pu ta dor,
TFCE-Mo to ris ta Ofi ci al e TFCE-Te le fo nis ta são trans -
for ma dos em car gos de Téc ni co Admi nis tra ti vo.

Art 23. Os car gos ocu pa dos de Au xi li ar de
Con tro le Exter no são trans for ma dos em car gos de
Au xi li ar Admi nis tra ti vo.

CAPÍTULO VII
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 24. Os car go va gos de TFCE-Agen te de
Gi ne fo to gra fia e Mi cro fil ma gem, TFCE-Artí fi ce,
TFCE-Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos,
TFCE-De se nhis ta TFCE-Ope ra dor de Com pu ta dor,
TFCE-Mo to ris ta Ofi ci al, TFCE-Te le fo nis ta,
TFCE-Téc ni co de Fi nan ças e Con tro le Exter no e
Au xi li ar de Con tro le Exter no são trans for ma dos em
car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no.

Art 25. Os car gos de Téc ni co de Con tro le
Exter no, Téc ni co Admi nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis -
tra ti vo de cor ren tes da trans for ma ção de que tra tam
os arts. 20, 22 e 23 se rão trans for ma dos em car gos
de Ana lis ta de Con tro le Exter no, à me di da que va -
ga rem.

Art. 26. Apli cam-se aos ser vi do res da Se cre ta -
ria do Tri bu nal de Con tas da União as re vi sões de
ven ci men tos e van ta gens con ce di das aos ser vi do -
res do Po der Le gis la ti vo.

Art. 27. O Tri bu nal de Con tas da União es ta be -
le ce ra, em ato pró prio, a for ma pela qual pres ta ra
as sis tên cia ju rí di ca a ser vi do res que, em ra zão do
re gu lar exer cí cio de suas atri bu i ções, ve nham a ser
aci o na dos ju di ci al men te.

Art. 28. Sem pre que para efe ti var o de sem pe -
nho da ati vi da de de con tro le ex ter no for ne ces sá rio
o em pre go de for ça po li ci al, a uni da de téc ni ca res -
pon sá vel pela ta re fa co mu ni ca rá o fato ao Mi nis -
tro-Re la tor que, a seu ju í zo, a re qui si ta rá.

Art. 29. A du ra ção de tra ba lho dos car gos efe ti -
vos de que tra ta esta lei é de qua ren ta ho ras se ma -
na is.

§ 1º Aten di do o in te res se da ad mi nis tra ção, é
fa cul ta do aos ocu pan tes dos car gos de que tra ta o
ca put des te ar ti go op tar pela du ra ção de tra ba lho
de trin ta ho ras se ma na is, ob ser va da a ta be la de
ven ci men to bá si co cons tan te do Ane xo IV.

§ 2º Aos ocu pan tes do car go de Ana lis ta Admi -
nis tra ti vo, es pe ci a li da de mé di co, no de sem pe nho
ex clu si vo des sa ati vi da de, é as se gu ra do, além da
op ção pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or, op tar pela du -



ra ção de tra ba lho de vin te ho ras se ma na is, ob ser va -
dos, nes ta hi pó te se, a ta be la de ven ci men to bá si co,
cons tan te do Ane xo V e, para os atu a is ocu pan tes
do car go de AFCE-Mé di co, o re ce bi men to da di fe -
ren ça da atu al re mu ne ra ção como van ta gem pes so -
al, su je i ta ex clu si va men te aos re a jus tes ge ra is de vi -
dos aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 30. O en qua dra men to dos atu a is ser vi do res
da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União nas car re -
i ras ins ti tu í das por esta lei far-se-á me di an te po si ci o na -
men to no pa drão das ta be las cons tan tes do Ane xo VI.

§ 1º Qu an do o en qua dra men to pre vis to no Ane -
xo VI re sul tar em de crés ci mo de re mu ne ra ção, con si -
de ra da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho no per cen tu al
de 15%, será o ser vi dor en qua dra do no pa drão que
lhe as se gu re re mu ne ra ção idên ti ca ou, na fal ta des te,
no pa drão se guin te.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se aos pro -
ven tos de apo sen ta do ria e às pen sões.

Art. 31. Os con cur sos pú bli cos em an da men to
ou com pra zo de va li da de não ex pi ra do na data de en -
tra da em vi gor des ta lei são vá li dos para o in gres so
nas car re i ras a que se re fe re o art. 2º, ob ser va do o
grau de es co la ri da de exi gi do.

Art. 32. O Tri bu nal de Con tas da União po de rá
pro ce der à ter ce i ri za ção das ati vi da des ati nen tes aos
car gos de que tra tam os arts. 19, 21, 22 e 23 des ta lei,
ex ce to se hou ver ser vi do res su fi ci en tes do Qu a dro de 
Pes so al de sua Se cre ta ria de sem pe nhan do a ati vi da -
de a ser ter ce i ri za da.

Art. 33. Os ser vi do res abran gi dos por esta lei
que op ta rem por per ma ne cer na si tu a ção atu al de ve -
rão fazê-lo, de for ma ir re tra tá vel, em até ses sen ta
dias da data de sua pu bli ca ção, pas san do seus car -
gos, nes se caso, a com por qua dro em ex tin ção e, ao
va ga rem, se rão trans for ma dos con so an te o dis pos to
nos ar ti gos 18 a 25.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção dos ser vi do res
op tan tes apli cam-se ape nas os re a jus tes ge ra is de vi -
dos aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 34. Fi cam ex tin tas as fun ções co mis si o na -
das, fun ções gra ti fi ca das e gra ti fi ca ções de re pre sen -
ta ção de ga bi ne te exis ten tes na Se cre ta ria ao Tri bu -
nal de Con tas da União até a data do iní cio de vi gên -
cia des ta lei.

Art. 35. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te pa re cer pré -
vio que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a con -
tar de seu re ce bi men to;

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co Fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao erá rio pú bli co;

III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de
dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo,
na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co, ex ce -
tu a das as no me a ções para car go de pro vi men to em
co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta -
do ri as, re for mas e pen sões, res sal va das as me lho ri -
as pos te ri o res que não al te rem o fun da men to le gal do 
ato con ces só rio;

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de Co mis são
téc ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na -
tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
e pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po -
de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en -
ti da des re fe ri das no in ci so II;

V – Fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre -
sas su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par -
ti ci pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta -
do cons ti tu ti vo;

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos 
re pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União, e dá Ou tras Pro -
vi dên ci as.

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

TÍTULO IV
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

....................................................................................
Art. 110. No pra zo de no ven ta dias a con tar da

en tra da em vi gor des ta lei, o Tri bu nal en ca mi nha rá ao
Con gres so Na ci o nal pro je to de lei dis pon do so bre o
qua dro pró prio de pes so al de sua se cre ta ria, com ob -
ser vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is per ti nen tes
e, es pe ci al men te, das se guin tes di re tri zes:

I – re gi me ju rí di co úni co;
II – pre vi são das res pec ti vas es tru tu ra or gâ ni ca

e atri bu i ções;
III – con di ci o na men to, como in dis pen sá vel a in -

ves ti du ra em car go ou em pre go, a pré via apro va ção
em con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los,
bem como em cur sos or ga ni za dos na for ma pre co ni -
za da no in ci so II do art. 88 des ta lei;

IV – pro vi men to dos car gos em co mis são e fun -
ções de con fi an ça por ser vi do res do qua dro de pes -
so al, ex ce to quan to aos Ga bi ne tes de Mi nis tro, do
Pro cu ra dor-Ge ral e de Au di tor em re la ção a um Ofi ci -
al de Ga bi ne te e a um Assis ten te, que se rão de li vre
es co lha da au to ri da de, obe de ci dos os re qui si tos le -
ga is e re gi men ta is;

*Inci so IV com re da ção dada pela Lei nº 9.165, de 19-12-95.

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

....................................................................................
V – com pe tên cia do Tri bu nal para, em re la ção

aos car gos em co mis são e fun ções de con fi an ça;
a) es ta be le cer-lhes o es ca lo na men to, se gun do

a le gis la ção per ti nen te;
b) trans for má-los e re clas si fi cá-los em con so -

nân cia com os pa râ me tros pre vis tos na Lei de Di re tri -
zes Orça men tá ri as;

VI – fi xa ção da res pec ti va re mu ne ra ção, ob ser -
va dos os li mi tes or ça men tá ri os fi xa dos, os ní ve is de
re mu ne ra ção ado ta dos para os ser vi do res do Po der
Le gis la ti vo e, no que cou ber, os prin cí pi os re gu la do -
res do Sis te ma de Pes so al da União.



Pa rá gra fo úni co. É ve da da a no me a ção em co mis -
são, e a de sig na ção, para fun ções de con fi an ça, de côn -
ju ge, com pa nhe i ro ou pa ren tes, con san güí ne os ou
afins, em li nha reta ou co la te ral, até o ter ce i ro grau, de
mi nis tro, au di tor ou mem bro do Mi nis té rio Pú bli co jun to
ao Tri bu nal, em ati vi da de ou apo sen ta dos há me nos de
cin co anos, ex ce to se ad mi ti dos no qua dro pró prio de
pes so al me di an te con cur so pú bli co.

*Pa rá gra fo acres ci do pela Lei nº 9.165, de 19-12-95.

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

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

LEI Nº 9.165, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra o art. 110 da Lei nº 8.443, de
16 de ju lho de 1992 – Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União.

O 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,

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 O art. 110 da Lei nº 8.443, de 16 de ju lho
de 1992 – Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
União, al te ra do o in ci so IV e acres ci do de pa rá gra fo
úni co, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 110..................................................
IV – pro vi men to dos car gos em co mis -

são e fun ções de con fi an ça por ser vi do res
do qua dro de pes so al, ex ce to quan to aos
Ga bi ne tes de Mi nis tro, do Pro cu ra dor-Ge ral
e de Au di tor em re la ção a um Ofi ci al de Ga -
bi ne te e a um Assis ten te, que se rão de li vre
es co lha da au to ri da de, obe de ci dos os re qui -
si tos le ga is e re gi men ta is;

Pa rá gra fo úni co. E ve da da a no me a ção,
para car gos em co mis são, e a de sig na ção,
para fun ções de con fi an ça, de côn ju ge, com -
pa nhe i ro ou pa ren tes, con san güí ne os ou
afins, em li nha reta ou co la te ral, até o ter ce i ro
grau, de mi nis tro, au di tor ou mem bro do Mi -
nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal, em ati vi da de 
ou apo sen ta dos há me nos de cin co anos, ex -
ce to se ad mi ti dos no qua dro pró prio de pes -
so al me di an te con cur so pú bli co.“

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 1995; 174º da Inde -
pen dên cia e 107º da Re pú bli ca. – Mar co Anto nio de
Oli ve i ra Ma ci el.

DECRETO-LEI Nº 1.341
DE 22 DE AGOSTO DE 1974

Dis põe so bre a im plan ta ção gra du a -
lis ta do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos
de que tra ta a Lei nº 5.645(*), de 10 de de -
zem bro de 1970, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.112
DE 17 DE ABRIL DE 1984

Alte ra o De cre to-Lei nº 1.341(1), de
22 de agos to de 1974, que dis põe so bre a 
im plan ta ção gra du a lis ta do Pla no de
Clas si fi ca ção de Car gos de que tra ta a
Lei nº 5.645(2), de 10 de de zem bro de
1970, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.225,
DE 10 DE JANEIRO DE 1985

Cria a Car re i ra Au di to ria do Te sou ro 
Na ci o nal e seus car gos, fixa os va lo res
de seus ven ci men tos, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.389
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Trans for ma, no Tri bu nal de Con tas
da União, os car gos que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 330,  DE 2001

(Nº 872/2001, 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 Ro mi po rã de Espi gão
do Oes te para a Pre ser va ção da Cul tu ra e 
o De sen vol vi men to So ci al e Artís ti co –
ACROMEO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi gão
do Oes te, Esta do de Ron dô nia.

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 204, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a



Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol vi -
men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO 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 Espi gão do Oes -
te, Esta do de Ron dô nia.

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

MENSAGEM Nº 983, DE 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 ser vi ços 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, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 178, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju ru en se, na ci da de de
Car mo do Ca ju ru – MG:

2 – Por ta ria nº 179, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio São Tho mé, na ci da -
de de Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

3 – Por ta ria nº 180, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ami gos Ca fe lân dia –
ACAFE, na ci da de de Ca fe lân dia – PR;

4 – Por ta ria nº 181, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre, na ci da de de Cam po Ale gre – AL;

5 – Por ta ria nº 182, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – STAR, na ci da de de Va len tim Gen til – SP;

6 – Por ta ria nº 185, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro
Duro – Pi a uí, na ci da de de Bar ro Duro – PI;

7 – Por ta ria nº 186, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Vale do Re den tor, na ci da de de São José do Rio Par -
do – SP;

8 – Por ta ria nº 188, de 17 de maio de 2000 – Sis -
te ma Co mu ni tá rio de Co mu ni ca ções San ta ma ri en se
na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

9 – Por ta ria nº 189, de 17 de maio de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e ar tís ti co de Ibi po rã, na ci da de de Ibi po rã – PR:

10 – Por ta ria nº 190, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça e Paz –
ASCEPAZ, na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste – RO:

11 – Por ta ria nº 191, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria José Ger va sio de
Ara ú jo, na ci da de de Urba no San tos – MA:

12 – Por ta ria nº 192, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Car los Ro ber to da Sil -
va Pi men ta – FUNCEC, na ci da de de Uru taí – GO:

13 – Por ta ria nº 193, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ara cruz – AMA, na ci -
da de de Bar re i ras – BA;

14 – Por ta ria nº 203, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu, na ci da -
de de Caçu – GO;

15 – Por ta ria nº 204, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te, para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol vi -
men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO, na ci da de de
Espi gão do Oes te – RO;

16 – Por ta ria nº 205, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pe dri nhas Pa u -
lis ta, na ci da de de Pe dri nhas Pa u lis ta – SP;

17 – Por ta ria nº 206, de 31 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ma da le na – FM, na ci da de de
San ta Ma ria Ma da le na – RJ;

18 – Por ta ria nº 207, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Cam pes tre – FM, na
ci da de de Cam pes tre – AL;

19 – Por ta ria nº 208, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Re cre a ti va e Des por ti va, ACRED
– Eli as Fa us to, na ci da de de Eli as Fa us to – SP;

20 – Por ta ria nº 209, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Pé ro la FM 
– AMCRP/FM, na ci da de de Con chas – SP;

21 – Por ta ria nº 210, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão, na ci da de de São
João da Urti ga – RS;

22 – Por ta ria nº 211, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC, na ci da de de Tre ze Tí li as – SC;

23 – Por ta ria nº 212, de 31 de maio de 2000 –
FADA – Fun da ção Assa ré para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Assa ré – CE;

24 – Por ta ria nº 213, de 31 de maio de 2000 –
AMOCENTRO – Asso ci a ção de Mo ra do res do Cen tro 
da Ci da de de Pom bal, na ci da de de Pom bal – PB;

25 – Por ta ria nº 214, de 31 de maio de 2000 –
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do Meio
Ambi en te, na ci da de de Ben ja min Cons tant – AM; e

26 – Por ta ria nº 215, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Ami gos da Pra ia de Ma ris cal, na ci -
da de de Bom bi nhas – SC.

Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.



EM nº 229 /MC

Bra si lia, 12 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ro mi po rã de Espi gão do Oes te, para a Pre ser va cão
da Cul tu ra e o De sen vol vi men to So ci al e Artís ti co –
ACROMEO, com sede na ci da de de Espi gão do Oes -
te, Esta do de Ron dô nia, 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 cão 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 53800000273/98, 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 204, DE 31 DE MAIO 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 53800.000273/98, re sol ve:

Art. lº Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro -
mi po rã de Espi gão do Oes te, para a Pre ser va ção da

Cul tu ra e o De sen vol vi men to So ci al e Artís ti co –
ACROMEO, com sede na Rua Ser ra Azul nº 2.511 –
Cen tro, na ci da de de Espi gão do Oes te, Esta do de
Ron dô nia, 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 11º31’38"S e lon gi tu de em
61º00’46"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 331, DE 2001

(Nº 873/2001, 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 e Co mu ni tá ria Ami gos de
Tre ze Tí li as – SC a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Tre ze Tí li as, 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 211, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC 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 Tre ze Tí li as, 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 983, DE 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 ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 178, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju ru en se, na ci da de de
Car mo do Ca ju ru – MG;

2 – Por ta ria nº 179, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio São Tho me, na ci da -
de de Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

3 – Por ta ria nº 180, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ami gos Ca fe lân dia –
ACAFE, na ci da de de Ca fe lân dia – PR;

4 – Por ta ria nº 181, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre, na ci da de de Cam po Ale gre – AL;

5 – Por ta ria nº 182, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – STAR, na ci da de de Va len tim Gen til – SP;

6 – Por ta ria nº 185, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro
Duro – Pi a uí, na ci da de de Bar ro Duro – PI;

7 – Por ta ria nº 186, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Vale do Re den tor, na ci da de de São José do Rio
Par do – SP;

8 – Por ta ria nº 188, de 17 de maio de 2000 – Sis -
te ma Co mu ni tá rio de Co mu ni ca ções San ta ma ri en se,
na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

9 – Por ta ria nº 189, de 17 de maio 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 Ibi po rã, na ci da de de Ibi po rã – PR;

10 – Por ta ria nº 190, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça, e Paz –
ASCEPAZ, na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste – RO;

11 – Por ta ria nº 191, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria José Ger va sio de
Ara ú jo, na ci da de de Urba no San tos – MA;

12 – Por ta ria nº 192, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Car los Ro ber to da
Sil va Pi men ta – FUNCEC, na ci da de de Uru taí –
GO;

13 – Por ta ria nº 193, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ara cruz – AMA, na
ci da de de Bar re i ras – BA;

14 – Por ta ria nº 203, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu, na ci -
da de de Caçu – GO;

15 – Por ta ria nº 204, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te, para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol -
vi men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO, na ci da de
de Espi gão do Oes te – RO;

16 – Por ta ria nº 205, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pe dri nhas Pa u -
lis ta, na ci da de de Pe dri nhas Pa u lis ta – SP;

17 – Por ta ria nº 206, de 31 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ma da le na – FM, na ci da de de
San ta Ma ria Ma da le na – RJ;

18 – Por ta ria nº 207, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Cam pes tre – FM, na
ci da de de Cam pes tre – AL;

19 – Por ta ria nº 208, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Re cre a ti va e Des por ti va  ACRED 
– Eli as Fa us to“, na ci da de de Eli as Fa us to – SP;

20 – Por ta ria nº 209, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Pé ro la
FM – AMCRP/FM, na ci da de de Con chas – SP;



21 – Por ta ria nº 210 de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão, na ci da de de São
João da Urti ga – RS;

22 – Por ta ria nº 211, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC, na ci da de de Tre ze Tí li as – SC;

23 – Por ta ria nº 212, de 31 de maio de 2000 –
FADA – Fun da ção Assa ré para o De sen vol vi men to e 
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Assa ré – CE;

24 – Por ta ria nº 213, de 31 de maio de 2000 –
AMOCENTRO – Asso ci a ção de Mo ra do res do Cen tro
da Ci da de de Pom bal, na ci da de de Pom bal – PB;

25 – Por ta ria nº 214, de 31 de maio de 2000 –
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do
Meio Ambi en te, na ci da de de Ben ja min Cons tant –
AM; e

26 – Por ta ria nº 215, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Ami gos da Pra ia de Ma ris cal, na ci -
da de de Bom bi nhas – SC.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 223/MC

Bra sí lia, 12 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 Asso ci a ção
Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze Tí li as –
SC, com sede na ci da de de Tre ze Tí li as, Esta do
de San ta Ca ta ri na, 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, de 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 53820.000597/98, 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 212
DE 31 DE MAIO 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  53820.000597/98,
re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co -
mu ni tá ria Ami gos de Tre ze Tí li as – SC, com sede na 
Rua José Bo ni fá cio nº 10, Sala 2, Cen tro, na ci da de
de Tre ze Tí li as, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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 cão 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 26º59’30“S e lon gi tu de em 
51º24’05’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 cão, 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 cão
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 cão. – Pi men ta da Ve i ga.





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 332, DE 2001

(Nº 874/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te -
ção do Meio Ambi en te a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ben ja min Cons tant, Esta do do Ama zo nas.

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

ta ria nº 214, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do Meio
Ambi en te 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 Ben ja min Cons tant, Esta do do Ama zo nas.

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 983, DE 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 ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 178, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Ca ju ru en se, na ci da de de
Car mo do Ca ju ru – MG;

2 – Por ta ria nº 179, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio São Tho mé, na ci da -
de de Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

3 – Por ta ria nº 180, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ami gos Ca fe lân dia –
ACAFE, na ci da de de Ca fe lân dia – PR;

4 – Por ta ria nº 181, de l6 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre, na ci da de de Cam po Ale gre – AL;

5 – Por ta ria nº 182, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – STAR, na ci da de de Va len tim Gen til – SP;

6 – Por ta ria nº 185, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro
Duro – Pi a uí, na ci da de de Bar ro Duro – PI;

7 – Por ta ria nº 186, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Vale do Re den tor, na ci da de de São José do Rio
Par do – SP;

8 – Por ta ria nº 188, de 17 de maio de 2000 –
Sis te ma Co mu ni tá rio de Co mu ni ca ções San ta ma ri -
en se, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

9 – Por ta ria nº 189, de 17 de maio 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 Ibi po rã, a ci da de de Ibi po rã – PR;

10 – Por ta ria nº 190, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça e Paz –
ASCEPAZ, na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste – RO;

11 – Por ta ria nº 191, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria José Ger vá sio de
Ara ú jo, na ci da de de Urba no San tos – MA;

12 – Por ta ria nº 193, de 17 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Car los Ro ber to da
Sil va Pi men ta – FUNCEC, na ci da de de Uru taí –
GO;

13 – Por ta ria nº 193, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ara cruz – AMA, na
ci da de de Bar re i ras – BA;

14 – Por ta ria nº 203, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu, na ci -
da de de Caçu – GO;

15 – Por ta ria nº 204, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te, para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol -
vi men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO, na ci da de
de Espi gão do Oes te – RO;

16 – Por ta ria nº 205, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pe dri nhas Pa u -
lis ta, na ci da de de Pe dri nhas Pa u lis ta – SP;

17 – Por ta ria nº 206, de 31 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ma da le na – FM, na ci da de de
San ta Ma ria Ma da le na – RJ;

18 – Por ta ria nº 207, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Cam pes tre – FM, na
ci da de de Cam pes tre – AL;

19 – Por ta ria nº 208, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Re cre a ti va e Des por ti va,
“ACRED – Eli as Fa us to”, na ci da de de Eli as Fa us to
– SP;

20 – Por ta ria nº 209, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Pé ro la
FM – AMCRP/FM na ci da de de Con chas – SP;



21 – Por ta ria nº 210, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão, na ci da de de São
João da Urti ga – RS;

22 – Por ta ria nº 211, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC, na ci da de de Tre ze Tí li as – SC;

23 – Por ta ria nº 212, de 31 de maio de 2000 –
PADA  – Fun da ção Assa ré para o De sen vol vi men to
e Assis tên cia So ci al na ci da de de Assa ré – CE;

24 – Por ta ria nº 213, de 31 de maio de 2000 –
AMOCENTRO – Asso ci a ção de Mo ra do res do Cen -
tro da Ci da de de Pom bal na ci da de de Pom bal – PB;

25 – Por ta ria nº 214, de 31 de maio de 2000 –
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do
Meio Ambi en te, na ci da de de Ben ja min Cons tant –
AM; e

26 – Por ta ria nº 215 de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção dos Ami gos da Pra ia de Ma ris cal, na ci -
da de de Bom bi nhas – SC.

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

EM nº 226/MC

Bra sí lia, 12 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 ADEPAM  Ama zô -
nia em De fe sa e Pro te ção do Meio Ambi en te, com
sede na ci da de de Ben ja min Cons tant, Esta do do
Ama zo nas, 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 9.6l2, 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 53630.000253/98, 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 214
 DE 31 DE MAIO 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 53630.000253/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ADEPAM – Ama zô nia em
De fe sa e Pro te ção do Meio Ambi en te, com sede na
Av. Cas te lo Bran co, s/nº, Cen tro, na ci da de de Ben -
ja min Cons tant Esta do do Ama zo nas 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 04E21’42"S e lon gi tu de
em 70E02’04"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá ele 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 333, DE 2001

(Nº 875, Na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca
Novo Tem po – AECANT a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Iga ci, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 220, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po – AECANT 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 Iga ci, Esta do de Ala go as.

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

MENSAGEM Nº 1.066/00

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 das 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 ser vi ços 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, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 216, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá, na ci da de de
Ja bo rá-SC;

2 – Por ta ria nº 217, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al, na ci da de de Ere chim – RS;

3 – Por ta ria nº 218, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ti va, na ci da de de Rio Bri -
lhan te – MS;

4 – Por ta ria nº 220, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Edu ca ci o nal: Cul tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po – AECANT, na ci da de de Iga ci – AL;

5 – Por ta ria nº 221, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de São
Ben to, na ci da de de São Ben to – PB;

6 – Por ta ria nº 222, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM, na ci da de
de Ma dre de Deus – BA;

7 – Por ta ria nº 223, de 31 de maio de 2000 –
Clu be de Mães “Nos sa Se nho ra da Con ce i ção”, na ci -
da de de Pe nal va – MA; e 

8 – Por ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM, na ci da -
de de San ta Rita – PB.

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

Em nº 242/MC

Bra sí lia, 14 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 Asso ci a cão Edu ca ci o nal, 
Cul tu ral e Artís ti ca Novo Tem po – AECANT, com sede 
na ci da de de Iga ci, Esta do de Ala go as, 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 53610.000319/98, 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 220 DE 31 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
arts. 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 53610.000319/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Edu ca ci o nal, Cul -
tu ral e Artís ti ca Novo Tem po – AECANT, com sede na
Rua 4 de Ou tu bro, nº 37, Cen tro, na ci da de de Iga ci,
Esta do de Ala go as, 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 09º32’09"S e lon gi tu de em
36º37’49"W, uti li zan do  fre qüên cia de 105.9 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 334, DE 2001

(Nº 876/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., para
ex plo rar 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 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 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são da
Rá dio Edu ca ção Ru ral 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 tro pi cal na ci da de de Cam po Gran de, 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 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 Igua tú-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 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;

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 – Ra 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 -
vai-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 lº 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 rai-RS;

25 – Rá dio São Mi guel Ltda, a par tir de lº 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.

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:

• Sociedade Emissora Radiovox 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);

• Radiodifusora Asa Branca 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);

• Rádio Jornal Centro 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 de Igua tú, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000267/92);

• Rádio Santana de Tianguá 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);

• Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, 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);

• Rádio Difusora de Colatina 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);

• Fundação Dom Stanislau Van Melis,
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 tes
Be los, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29109.000547/91);

• Empresa Rádio Independente 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 53700.000
106/94);

• Rádio Difusora de Três Lagoas 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
53700.000057/94);

• Rádio Difusora Matogrossense Ltda,
con ces si o ná na de ser vi ço d ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Co rum bá, Esta do do
Mato Gros so do Sul, (Pro ces so nº
53700.000232/93);

• Rádio e Televisão Caçula 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);

• Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão 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 Porá, Esta do
do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
50700.000118/93);

• Rádio Rural Nova Guaranésia 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 Radiodifusão 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);

• Rádio Arapuan 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 i ba (Pro ces so nº
50730.000399/93);

• Rádio Educadora de Conceição 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);



• Rádio Cultura Norte Paranaense 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 vai, Esta do do 
Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000285/93);

• Rádio Itamaraty 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 pin, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000146/92);

• Rádio Grande Picos 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);

• Rádio Trairy 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);

• Chirú Comunicações Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi co 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);

• Rádio Luz e Alegria 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);

• Rádio Princesa do Jacuí Ltda, ccnces 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 53790.00001 7/93);

•  Rádio Quaraí Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.001591/95);

• Rádio São Miguel Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 50790.000890/93);

• Rádio São Roque Ltda., concessionária de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.000022/94);

• Radiodifusora do Vale do Itabapoana Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Bom Jesus de
Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 
29770.000389/92);

• Rádio São Bento Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina
(Processo nº  53820.000099/97);

• Rádio Progresso de São Carlos Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Carlos, Estado
de São Paulo (Processo nº 50830.000236/94);

• Rádio Educação Rural Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na 
cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul (Processo nº 50700.000040/93);

• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na 
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 50770.002517/92);

• Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na cidade de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul (Processo nº
29112.000212/91);

• TV Esplanada do Paraná Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000406/98);

• Televisão Norte do RGS Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53528.000192/99);

• TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.,
concessionária de serviço radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Nova Friburgo, Estado do
Rio Janeiro (Processo nº 53770.000951/93);

• TV Coligadas de Santa Catarina S.A.,
concessionária de serviço radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa 
Catarina (Processo nº 53820.000299/97).

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 da 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  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 se 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 a 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 tra pro vi dên ci as.

O 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, 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 88.066 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 – 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,
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 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,
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 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, Esta do do Espí ri to San to, 
ou tor ga da ori gi nal 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 50660.000050194);

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 29109.000547191);

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 1992 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 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 Ltda., 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 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 12 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 
96.672, 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 12 
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 12 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 12 de
maio de 1994, na ci da de de Qu a raí, 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 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 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 tu mo,
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 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 do 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 de Ca ra zi nho,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da on 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 – 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, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da on gi -
na ri a men te à TVS – TV Stu di os Sil 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 – TIV 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 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. 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 335, DE 2001

(Nº 879/2001, 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 Cen tro Edu ca ci o nal
Lar Cris to Rei – Acelcr a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Bor ba, Esta do do Ama zo nas.

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 256, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei – ACELCR 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 Bor ba, Esta do do Ama zo nas.

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 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 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 Ivaí, na ci da de de São Jor ge do Ivaí-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 i zi nho, na ci da de de Ja ta i 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 no 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 257, 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 264/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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cen tro Edu ca ci o nal Lar Cris to Rei, (ACELCR), com
sede na ci da de de Bor ba, Esta do do Ama zo nas, 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 53630.000221/98, 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 256
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 53630.000221/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen -
tro Edu ca ci o nal Lar Cris to Rei, (ACELCR), com sede
na Rua “A” s/nº, – Con jun to Sham – Cx. Pos tal nº 8, na 
ci da de de Bor ba, Esta do do Ama zo nas, 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 4º23’43"S e lon gi tu de em
59º35’36"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 336, DE 2001

(Nº 884/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu -
ral  de Ota ci lio Cos ta a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ota cí lio Cos ta, 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 327, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ral
de Ota ci lio Cos ta 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 Ota ci lio Cos ta, 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 1.354/00

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 ção 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 lnte 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;

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 ci 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
AMNOHL na ci da de de Hi 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 sil e

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. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 369/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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção é Cul tu al de Ota ci lio Cos ta, com sede na ci -
da de de Ota cí lio Cos ta. Esta do de San ta Ca ta ri na, 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 na 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 53740.002113/99, 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 327,  DE 5 DE JULHO

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 53740.002113/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ral de Ota ci lio Cos ta, com sede
na Ave ni da Olink raft, nº 3039, Ba ir ro Cen tro, na ci da -
de de Ota cí lio Cos ta. Esta do de San ta Ca ta ri na, 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-à 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 27º30’23"S e lon gi tu de em
50º6’47“W, uti li zan do a fre qüên cia de 105.9 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 cão.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 337, DE 2001

(Nº 887/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Por to Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 18 de se tem bro de 2000, que ou tor -
ga con ces são à Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil
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 Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.359/00

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 rão 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 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 18 de se tem bro de 2000, que ”Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu ta ar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex ci u si va men te edu ca ti vos, e da ou tras pro vi dên ci -
as“. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fundação Rádio E Televisão Educativa de
Uberlandia, na ci da de de Uber lân dia – MG;

2 – Fundação Sara Nossa Terra, na ci da de de
Bra sí Lia-DF;

3 – Fundação Fernando Eduardo Lee, na ci da de 
de Gu a ru já-SP;

4 – Universidade Luterana do Brasil, na ci da de
de Por to Ale gre-RS; e

5 – Fundação Educativa de Radiodifusão Futura, na 
ci da de de São Gon ça lo-RJ.

Bra si lia, 25 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 309/MC

Bra sí lia, 24 de agos to de 2000

Exce len tis 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 
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 cão in di ca das:

Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de Uber -
lân dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge -
ra is (Pro ces so nº 53000.011496/97);

• FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA, na ci da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº
53000.000151/97);

• FUNDAÇÃO FERNANDO EDUARDO LEE, na
ci da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so 
nº 53000.004773/99);

• UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, na
ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio, Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53000.005927/97);

• FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE RADIODIFUSÃO
FUTURA, na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do
Rio de Ja ne i ro (Pro ces so Nº 53000.003687/00);

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 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 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 dos 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 18  DE SETEMBRO DE  2000

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 ecu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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 às 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. Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na ci da de de Ube riân dia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.011496/97);

II. Fundaçao Sara Nossa Terra, na ci da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº
53000.000151/97);

III. Fundação Fernando Eduardo Lee, na ci da de
de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.004773/99).

IV. Universidade Luterana do Brasil, na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53000.005927/97);

V. Fundação Educativa de Radiodifusão Futura,
na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53000.003687/00).

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, 18 de se tem bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pu bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.









(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 338, DE 2001

(Nº 889/2001, 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 e Co mu ni tá ria Pri 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 Mon te Mor, 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 412, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri 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 Mon te Mor,
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 1.440/00

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, 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 342, de 17 de ju lho de 2000 –
ADECON Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio da Rua Nova – Be lém-PB, na ci da de de Be lém-PB;

2 – Por ta ria nº 343, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Li ber da de FM – Rá di o Li -
ber na ci da de de Ita qui-RS;

3 – Por ta ria nº 344, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de  Ca cho e i ra Alta-GO
(ACCCA), na ci da de de Ca cho e i ra Alta-GO;

4 – Por ta ria nº 345, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó po -
lis, na ci da de de Bon fi nó po lis-GO;

5 – Por ta ria nº 346, de 17 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio, Be ne fi cen te e
Cul tu ral de Oli ven ça, na ci da de de Oli ven ça-AL;

6 – Por ta ria nº 382, de 31 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 Mam bo rê, na ci da de de Ma bo rê-PR

7 – Por ta ria nº 389, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da -
nia de São Fran cis co do Con de, na ci da de de São
Fran cis co do Con de-BA;

8 – Por ta ria nº 390, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
A.B.S., na ci da de de San to Este vão-BA;

9 – Por ta ria nº 396, de 31 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Edu ca ção e Cul tu ra de Pá -
dua FM, na ci da de de San to Antô nio de Pá dua-RJ;

10 – Por ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Jun que i -
ró po lis, na ci da de de Jun que i ró po lis-SP;

11 – Por ta ria nº 412, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma, na ci da de
de Mon te Mor-SP; e

12 – Por ta ria nº 431, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Bu ri ti Ale gre, na ci da de
de Bu ri ti Ale gre-GO.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 428/IMC

Bra sí lia, 25 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 Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Pri ma, com sede na ci da de de Mon te
Mor, 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, 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 53830.000653/99, 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 412
 DE 31 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 53830.000653/99, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni -
tá ria Pri ma, com sede na Rua Pa dre Ci vi ta, nº 33, Ba ir ro
Cen tro, na ci da de de Mon te Mor, 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 22º56’48"S e lon gi tu de em
47º18’57"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 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 339, DE 2001

(Nº 892/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção São Fran cis co 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 Pe dra
Bran ca, 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 583, de 26 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção São Fran cis co 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 Pe dra
Bran ca, 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 1.447/00

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 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 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 450 /MC

Bra sí lia, 5 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 53650.001586/99, de in te res se da
Fun da ção São Fran cis co, 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 Pe dra Bran ca, Esta do do Ce a rá.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção 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 lifl 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 583
DE 26 DE SETEMBRO 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, § lº, 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 53650.001586/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção São
Fran cis co 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 Pe dra Bran ca, Esta -
do do Ce a rá.

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 1.068, 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 70, de
1998 (nº 534/97, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são de fe ri da à Rá dio Ali an ça 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 Con -
cór dia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 70, de 1998 (nº 534, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são de fe ri da à Rá dio Ali an ça
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 Con cór dia, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.040,
de 1994, 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 11 de
no vem bro de 1994, 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 Ali an ça Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção

• Ma ria Lu i za Mas so i ni Sto di eck 30.000
• Ma u rí cio Ro que Ca sa gran de 13.334
• Sel vi no Ger vá sio Ca sa gran de 13.333
• Adel mo Fran que lin Ca sa gran de 13.333
• Amil car Fer nan do Ma i to 13.333
•  João Ro ber to Crip pa 6.667

To tal de Co tas 90.000

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 Ivan dro Cu nha
Lima.

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 70, de 1998, 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 Ali an 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 ou tor ga 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, 25 de se tem bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor
– Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ju vên cio
da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio – Fran ce li no Pe re i ra
– Emí lia Fer nan des – Mo re i ra Men des – Ger son Ca -
ma ta – Ro meu Tuma – Arlin do Por to – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do
(absten ção) – Fre i tas Neto.

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 1.069, 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 222, de
2001 (nº 97/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va per -
mis são da Fun da ção Cas per Lí be ro, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 218, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 443, de 11 de se -
tem bro de 1997, que re no va per mis são da Fun da ção
Cas per Lí be ro 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 São Pa u lo,
Esta do de São Pa u lo.

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 Men des Ri be i ro 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 Cas per Li -
be ro:

Pre si den te - Pa u lo Ca mar da
Vice-Pre si den te - Vic tor Mal zo ni Jú ni or
Di re tor - Le o nar do Pla cuc ci Fi lho

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“.

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 Ga ze ta 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.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 222, 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 Fun da ção Cas per Li be -
ro aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à 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 222, 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 443, de 11 de se tem bro
de 1997, que re no va por dez anos, a par tir
de lº de maio de 1994, a per mis são da Fun -
da ção Cas per Li be ro, ou tor ga da ori gi nal -
men te à Rá dio Ga ze ta 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 Pa u lo, Esta -
do de São Pa u lo.“

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
– Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam po – Ju vên cio
da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio – Fran ce li no Pe re -
i ra – Emí lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Ger son
Ca ma ta – Le o mar Qu in ta ni lha – Anto nio Car los
Jú ni or – José Co e lho – Ca sil do Mal da ner – Arlin -
do Por to – Mo re i ra Men 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;
....................................................................................

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

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 22 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 1.070 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 230, de
2001 (nº 600/2000, 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 FM Ci da de
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de For mo sa do Rio Pre to, Esta -
do da Ba hia".

Re la tor ad hoc: Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães Jú ni or

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 230, de 2001 (nº 600, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Ci da de a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
For mo sa do Rio Pre to, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 600, 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 79, 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 § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria FM Ci da de:

• Pre si den te - Ma ria Ja cin ta de Oli ve i ra Ai res

• Vice-Presidente - Maria de Lourdes dos Santos

• Secretária - Maria Rita Matos de Souza

• Tesoureira - Iridan Lima de Azevedo

• Diretor de Patrimônio - Ednilton Pereira Alves

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 Ra fa el Gu er 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 230, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
FM Ci da de aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni -
or, Re la tor: ad hoc – Na bor JÚni or – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Ju vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro cí -



nio – Fran ce li no Pe re i ra – Emí lia Fer nan des – Ma -
u ro Mi ran da – Ger son Ca ma ta – Mo re i ra Men des –
Le o mar Qu in ta ni lha – Arlin do Por to – José Co e lho 
– Ca sil do Mal da ner – Ro meu Tuma (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.
....................................................................................

PARECER Nº 1.071, 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 233, de
2001 (nº 668/2000, 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 Antár ti da 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 Ita bi ra, 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 233, de 2001 (nº 668, 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 Antár ti da 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 Ita bi ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 766, 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 188,
de 3 de agos to de 1998, 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 Antár ti da FM Ltda.:

  No mes dos Co tas de  
Só ci os Co tis tas     Par ti ci pa ção 

Luiz Pa u lo de Me ne zes  3.000.000 
Luiz de Me ne zes 3.000.000 

To tal de Co tas 6.000.000 

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 Ges si val do Isa ías.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

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 Fi fom de Ita bi ra 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

Ita bi ra, ter ra do po e ta ma i or, Car los Dru mond de 
Andra de, e um dos ma i o res mu ni cí pi os da re gião cen -
tral de Mi nas Ge ra is, com uma po pu la ção de qua se
100 mil ha bi tan tes e uma eco no mia vol ta da para a mi -
ne ra ção, com ex plo ra ção, prin ci pal men te, de fer ro,
ouro e quart zo.

É, tam bém, um dos ma i o res cen tros cul tu ra is da 
ter ra mi ne i ra, com vá ri os cur sos su pe ri o res, qua tro
emis so ras de rá dio e seis jor na is, que con tri bu em
para o de sen vol vi men to eco nô mi co, po lí ti co, so ci al e
cul tu ral de Ita bi ra.

Man te nho com a ter ra de Dru mond uma lon ga e
fér til re la ção de ami za de e de co o pe ra ção, que se ori -
gi nou des de o iní cio de mi nha vida po lí ti ca em Mi nas,
fir mou-se no exer cí cio dos vá ri os man da tos par la -
men ta res e con so li dou-se no exer cí cio do go ver no do
Esta do e, ago ra, do man da to de se na dor.

É, por tan to, com enor me sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel ao ato que re no va a per mis são à
Rá dio Antár ti da FM para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são, cer to de que a emis so ra con ti nu a rá de sem pe -
nhan do o sa li en te pa pel cul tu ral e in for ma ti vo que
sem pre exer ceu, em be ne fí cio de toda a po pu la ção
de Ita bi ra.

Ten do em vis ta que o exa me dá do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 233, 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 Antár ti da 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 233, 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 188, de 3 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 28 de abril de 1993, a per mis são
da Rá dio Antár ti da FM Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Fi fom de Ita bi ra Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 25 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 – Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Ju vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio – Ca sil -
do Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Mo re i ra Men -
des – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Arlin do
Por to – Le o mar Qu in ta ni lha – José Co e lho –
Antonio Car los Jú ni or.

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 1.072, 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 237, de
2001 (nº 748/2000, 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 Pa dre Li bé rio, 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
Pará de Mi nas, 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 231, 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 5 de 7 de ja ne i ro
de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Pa dre
Li bé rio 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 Pará de Mi nas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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 Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cons -
ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em con for -
mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel

de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo, e apro -
va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Pa dre Li bé -
rio:

Pre si den te - Sér gio Do ri ze te dos San tos
Vice-Pre si den te - Gi va nil do Sa ma ri ta no Mor ga -

do
Di re tor Fi nan ce i ro - José Car los de Sou za Cam -

pos
Di re tor Admi nis tra ti vo - Ma ria Dal va de Alme i da

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 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

Pará de Mi nas é um dos prin ci pa is mu ni cí pi os
da re gião cen tral de Mi nas Ge ra is. Lo ca li za da a meia
dis tân cia de Belo Ho ri zon te e de Di vi nó po lis, Pará de
Mi nas tem mais de 70 mil ha bi tan tes e uma eco no mia
vol ta da para as ati vi da des in dus tri a is e de ser vi ços,
dois seg men tos que ocu pam a ma i or par ce la da po -
pu la ção eco no mi ca men te ati va.

Sem pre tive as me lho res re la ções com as li de -
ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e co mu ni tá ri as de Pará 
de Mi nas. Sem pre ad mi rei o es for ço do seu povo em



prol do pro gres so e do de sen vol vi men to eco nô mi co,
so ci al e cul tu ral do mu ni cí pio. A ope ra ção de mais
uma emis so ra de rá dio em Pará de Mi nas — a ter ce i ra 
— ao lado dos dois jor na is edi ta dos na ci da de, é bem
um exem plo des se es for ço, re co nhe ci do e elo gi a do
por to dos os mi ne i ros.

É, por tan to, com enor me sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel ao pro je to de de cre to le gis la ti vo que 
as se gu ra a cri a ção de mais uma emis so ra de rá dio
em Pará de Mi nas.

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 748, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos

Sala da Co mis são, 25 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 – Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Ju vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio – Emí lia
Fer nan des – Ca sil do Mal da ner – Mo re i ra Men des
– Ger son Ca ma ta – Le o mar Qu in ta ni lha – Antô nio
Car los Jú ni or – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ge -
ral do Cân di do (abs ten ção) – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co  e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra 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

ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236 – DE
28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 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 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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



DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 330 a 339, 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 (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co, com base no art. 7º, § 2º, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, que des de o dia 28 
de se tem bro de 2001, en con tro-me fi li a do ao PSDB –
Par ti do So ci al De mo crá ti co Bra si le i ro. So li ci to que a
par tir des sa data, se jam to ma das as de vi das pro vi -
dên ci as re la ti vas às pu bli ca ções e re gis tro da Casa.

Sala das Ses sões, de ou tu bro de 2001. – Ro nal -
do Cu nha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A co mu -
ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OFI CIO Nº 55/01-GSJA

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do
§ 2º do art. 7º do Re gi men to Inter no, a mi nha des fi li -
a ção do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i -
ro – PMDB, ocor ri da em 28 de se tem bro do cor ren te.

Sala das Ses sões,  2 de ou tu bro de 2001. –
José de Alen car.

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

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo 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 191, DE 2001

Insti tui o Pla no De ce nal de Re cur -
sos Hí dri cos do Nor des te.

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

tu ir o Pla no De ce nal de Re cur sos Hí dri cos do Nor -
des te, des ti na do a as se gu rar o au men to da ofer ta e o
ma ne jo ra ci o nal da água na re gião.

Art. 2º Na vi gên cia do pre sen te di plo ma le gal, a
lei or ça men tá ria anu al in di ca rá o mon tan te de re cur -
sos des ti na dos a cus te ar o pla no re fe ri do no ar ti go
an te ri or.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei no pra zo de cen to e vin te dias con ta -
dos a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Há um con sen so, na so ci e da de bra si le i ra, de
que a am pli a ção na ofer ta de re cur sos hí dri cos re pre -
sen ta com po nen te es sen ci al em qual quer es tra té gia
de en fren ta men to dos gra ves pro ble mas só ci o e co nô -
mi cos que afli gem o Nor des te, den tre os qua is so -
bres sa em as ca rên ci as de abas te ci men to de água
para con su mo hu ma no, bem como as imen sas per -
das na agri cul tu ra que se acu mu lam ano após ano.

A ex pe riên cia vi to ri o sa da fru ti cul tu ra ir ri ga da no 
Vale do Rio São Fran cis co, ao pro por ci o nar uma ver -
da de i ra re vo lu ção em ter mos de ge ra ção de ren da e
opor tu ni da des de em pre go, ilus tra, de modo elo qüen -
te, as irn pli ca çôes de uma so lu ção de lon go pra zo
para o pro ble ma da es cas sez de água na re gião.

Tal so lu ção, to da via, não pode ser al can ça da
por cada Esta do, de for ma iso la da, pois en vol ve rá
obras cujo por te e com ple xi da de téc ni ca de man dam
um vo lu me de re cur sos não dis po ní ve is aos Esta dos
nor des ti nos. Tor na-se im pres cin dí vel, por tan to, que
um es for ço con jun to des sas uni da des fe de ra das seja
ali cer ça do com base na co or de na ção e em for te apo -
io fi nan ce i ro da União.

O pla no ora pro pos to, em face de seu por te, re -
ves te-se ne ces sa ri a men te de um ca rá ter de lon go
pra zo e, por isso mes mo, só po de rá ser con cre ti za do
me di an te ga ran tia le gal de con ti nu i da de no flu xo de



re cur sos fi nan ce i ros. Daí a pre vi são de que eles se -
jam as se gu ra dos, a cada ano, no Orça men to da
União.

Esta mos cer tos de que o pla no ora pre vis to re -
pre sen ta um pas so efe ti vo para a su pe ra ção de um
qua dro his tó ri co mar ca do por ini ci a ti vas iso la das, mu -
i tas ve zes de na tu re za pa ter na lis ta, e que têm se re -
ve la do in ca pa zes de in cre men tar a ofer ta de re cur sos 
hí dri cos na re gião, con de nan do as sim um vas to seg -
men to da Na ção bra si le i ra à per sis tên cia do sub de -
sen vol vi men to.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Ney
Su as su na.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, jus ti ça 
e Ci da da nia e de Ser vi ços de in fra-Estru tu -
ra, ca ben do à úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 192, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 22 da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, para 
o fim de pri vi le gi ar as pe que nas e mi cro -
em pre sas nos pro ce di men tos li ci ta tó ri os
na mo da li da de de con vi te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho

de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo:

“Art. 22. .................................................
... ...........................................................
§ 10. Res guar da dos os in te res ses da

Admi nis tra ção, os con vi tes se rão en ca mi -
nha dos, pre fe ren te men te, a pe que nas e mí -
cro em pre sas, como tais de fi ni das na le gis la -
ção tri bu ta ria."

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

Jus ti fi ca ção

To dos sa be mos que as pe que nas e mi cro em -
pre sas são as uni da des eco nô mi cas que mais cri am
em pre gos e as que mais em pre gam mão-de-obra. Os
in di ca do res eco nô mi cos pu bli ca dos em re vis tas es -
pe ci a li za das de mons tram que mais de 60% dos em -
pre gos ge ra dos no País o são pe las pe que nas e mi -
cro em pre sas.

O pró prio le gis la dor cons ti tu in te, aten to a es ses
fa tos, es ta be le ceu, como um dos prin cí pi os ge ra is da
ati vi da de eco nô mi ca de nos sa Car ta Mag na, tra ta -
men to fa vo re ci do para as em pre sas de pe que no por -
te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras e que te nham

sua sede e ad mi nis tra ção no País (in ci so IX do art.
170).

Co mun gan do com es ses pro pó si tos, sub me to o
pre sen te pro je to à con si de ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, na con vic ção de que se tra ta de mais um con tri -
bu to no afã de cons tru ir mos uma so ci e da de cada vez
mais so li dá ria.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Ney
Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

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.

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 li:
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 193, DE 2001

Alte ra o art. 1º da Lei nº 9.807, de 13
de ju lho de 1999, para es ta be le cer nor -
mas de pro te ção à ví ti ma e à tes te mu nha
de de li to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.807, pas sa a vi go rar

com a se guin te re da ção:

Art. 1º As me di das de pro te ção re que -
ri das por ví ti mas ou por tes te mu nhas de cri -
mes que es te jam co a gi das ou ex pos tas a
gra ve ame a ça em ra zão de co la bo ra rem
com a in ves ti ga ção ou pro ces so cri mi nal se -
rão pres ta das pela União, pe los Esta dos e
pelo Dis tri to Fe de ral, no âm bi to das res pec -
ti vas com pe tên ci as, na for ma de pro gra mas
es pe ci a is or ga ni za dos com base nas dis po -
si ções des ta lei, as se gu ra do a elas o di re i to:

I — ao ano ni ma to;
II — à op ção de não de por na pre sen -

ça do acu sa do ou dos fa mi li a res e ami gos
des te;

III — à op ção de pres tar de po i men to
en ca pu za das ou usan do mi cro fo ne com mo -
di fi ca dor de voz;



IV — ao si gi lo dos seus en de re ços,
não po den do es tes cons tar dos in qué ri tos e
pro ces sos ju di ci a is;

V — a sala se pa ra da da do acu sa do,
en quan to es ti ve rem à dis po si ção do juiz. (NR)

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

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ví ti ma e a tes te mu nha têm re le van te pa pel na
pu ni ção dos au to res de cri mes, que pre ci sa ser me -
lhor con si de ra do no di re i to pro ces su al pe nal.

Mo vi men tos cada vez mais cres cen tes des pon -
tam em gran de nú me ro de pa í ses, pre o cu pa dos em
de li mi tar, de fi nir, di fun dir e as se gu rar os di re i tos da ví -
ti ma. A Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, de 29
de no vem bro de 1985, apro vou a De cla ra ção dos Di -
re i tos Fun da men ta is de Jus ti ça para as Ví ti mas de
De li to e Abu so de Po der.

Essa De cla ra ção sa li en ta di ver sos as pec tos,
den tre os qua is des ta cam-se a pre o cu pa ção com a
es ca la da dos cri mes com gran de nú me ro de ví ti mas,
cu jos di re i tos não são ade qua da men te ob ser va dos,
os re fle xos des sa cri mi na li da de nas fa mí li as das ví ti -
mas e os ma les adi ci o na is de cor ren tes do pró prio
pro ces so.

A De cla ra ção ain da es ta be le ce que as ví ti mas
de cri mes são aque las que, in di vi du al ou co le ti va -
men te, te nham so fri do dano, le sões fí si cas ou men ta -
is, dis túr bi os emo ci o na is, per das eco nô mi cas, pre ju í -
zos subs tan ci a is de qual quer na tu re za ou des res pe i to 
aos seus di re i tos fun da men ta is.

Com base nes sas con si de ra ções, pro po mos a
pre sen te pro po si ção, que com ple men ta a Lei nº
9.807, de 1999, a fim de que a ví ti ma e a tes te mu nha
não so fram ne nhum cons tran gi men to na in ves ti ga ção 
e no pro ces so cri mi nal.

Di an te do ex pos to, con cla ma mos os ilus tres Pa -
res para a apro va ção des te pro je to, que pre ser va a
dig ni da de da ví ti ma e da tes te mu nha, bus can do pro -
te gê-las e ga ran tir-lhes di re i tos es pe ci a is como co la -
bo ra do res da Jus ti ça.

Sala das Ses sões,  2 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Esta be le ce nor mas para a or ga ni za -
ção e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe -
ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu -
nhas ame a ça das, ins ti tui o Pro gra ma Fe -

de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te -
mu nhas Ame a ça das e dis põe so bre a
pro te ção de acu sa dos ou con de na dos
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do
efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci -
al e ao pro ces so cri mi nal.

CAPÍTULO I
Da pro te ção es pe ci al a ví ti mas e a tes te mu nhas

Art 1º As me di das de pro te ção re que ri das por
ví ti mas ou por tes te mu nhas de cri mes que es te jam
co a gi das ou ex pos tas a gra ve ame a ça em ra zão de
co la bo ra rem com a in ves ti ga ção ou pro ces so cri mi nal 
se rão pres ta das pela União, pe los Esta dos e pelo
Dis tri to Fe de ral, no âm bi to das res pec ti vas com pe -
tên ci as, na for ma de pro gra mas es pe ci a is or ga ni za -
dos com base nas dis po si ções des ta lei.

§ 1º A União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral po -
de rão ce le brar con vê ni os, acor dos, ajus tes ou ter mos 
de par ce ria en tre si ou com en ti da des não-go ver na -
men ta is ob je ti van do a re a li za ção dos pro gra mas.

§ 2º A su per vi são e a fis ca li za ção dos con vê ni -
os, acor dos, ajus tes e ter mos de par ce ria de in te res -
se da União fi ca rão a car go do ór gão do Mi nis té rio da
Jus ti ça com atri bu i ções para a exe cu ção da po lí ti ca
de di re i tos hu ma nos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los 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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 551, DE 2001

Re quer um voto de con gra tu la ções
em ho me na gem ao jor nal Cor re io do Povo, 
pe los seus 106 anos de exis tên cia.

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 a in ser ção em Ata de um Voto de ho me na gem
ao jor nal Cor re io do Povo, de Por to Ale gre, pela pas -
sa gem dos 106 anos de sua fun da ção, no dia lº de ou -
tu bro cor ren te.

Jus ti fi ca ção

Fun da do em 1º de ou tu bro de 1895, por Fran cis -
co Antô nio Vi e i ra Cal das Jú ni or, já na capa do pri me i -
ro exem plar tra zia im pres sa sua car ta de prin cí pi os:



“O Cor re io do Povo será no ti ci o so, li te -
rá rio e co mer ci al e ocu par-se-á de to dos os
as sun tos de in te res se ge ral, obe de cen do à
fe i ção ca rac te rís ti ca dos jor na is mo der nos e
só su bor di nan do os seus in tu i tos às as pi ra -
ções do bem pú bli co e do de ver ine ren te às
fun ções da im pren sa li vre e in de pen den te.”

E as sim tem sido, nes tes 106 anos de sua exis -
tên cia, quan do vem man ten do a ma i or cir cu la ção e ti -
ra gem en tre os jor na is do Rio Gran de do Sul, e trans -
mi tin do aos seus fiéis le i to res in for ma ções so bre to -
dos os acon te ci men tos, en tre os qua is se re gis tram
os de sas tres das duas gran des guer ras mun di a is e
inú me ras re vo lu ções lo ca li za das, mas tam bém as
gran des con quis tas da hu ma ni da de nos cam pos da
tec no lo gia e da ciên cia.

Cabe aqui des ta car o gran de mé ri to de Re na to
Bas tos Ri be i ro, atu al pro pri e tá rio e Pre si den te do Cor -
re io do Povo, que sou be man ter os mes mos prin cí pi -
os de seu fun da dor, cu i dan do de man tê-lo atu a li za do
com o pro gres so tec no ló gi co e os avan ços so ci a is.

Nos ar qui vos do Cor re io do Povo po dem ser le -
van ta dos e ana li sa dos to dos es ses fa tos, cons ti tu in -
do-se este em acer vo im por tan tís si mo para tan tos
quan tos pro cu rem co nhe cê-los tal qual se de ram na
oca sião. Tes te mu nho dis so foi o fato de que, em 1994, 
ao pro mo ver a edi ção das Obras Com ple tas de Alber -
to Pas qua li ni, fui bus car, nos ar qui vos do Cor re io do
Povo, gran de par te do acer vo de dis cur sos do gran de 
pen sa dor e po lí ti co ga ú cho.

Se cu lar, o Cor re io do Povo não des cu rou da
mo der ni za ção e atu a li za ção tec no ló gi ca, ten do in ves -
ti do ma ci ça men te na im plan ta ção de três mo der nos
par ques grá fi cos que per mi tem a im pres são si mul tâ -
nea em Por to Ale gre, São Sepé e Ca ra zi nho, o que
per mi te aos le i to res do in te ri or do Esta do e de San ta
Ca ta ri na des fru ta rem dos seus exem pla res, já nas
pri me i ras ho ras da ma nhã.

Pe que no, com pac to, de fá cil e gos to sa le i tu ra, o
Cor re io do Povo é mo de lo a ser se gui do por tan tos
ór gãos no ti ci o sos diá ri os que se pre o cu pem com o
tem po sem pre mais es cas so do le i tor mo der no, que
pre ci sa es tar em dia com o que vai pela sua Ci da de,
pelo seu Esta do, pelo Bra sil e por esta “al de ia glo bal”
em que se trans for mou o mun do, em de fi ni ti vo.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001, – Pe -
dro Si mon.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to
Inter no, o re que ri men to será des pa cha do à Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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 552, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da em 

ca rá ter de fi ni ti vo do Pro je to de Re so lu ção do Se na do
nº 41, de 2001, de mi nha au to ria.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Ney
Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em 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.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. 87/LPSDB

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri gi mo-nos a Vos sa Exce lên cia para co mu ni -

car que, os mem bros do PSDB com as sen to nes ta
Casa de ci di ram con du zir o Se na dor Ge ral do Melo
para o car go de Lí der da Ban ca da do Par ti do da So ci -
al De mo cra cia Bra si le i ra, em subs ti tu i ção ao Se na dor 
Sér gio Ma cha do, para o biê nio 2001/2002.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para re no var a Vos -
sa Exce lên cia pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – 
Ante ro Paes de Bar ros –  Ge ral do Melo – Lú dio Co e -
lho –  Pe dro Piva –  Ro me ro Jucá –  Artur da Tá vo la – 
Luiz Pon tes –  Ri car do San tos – Le o mar Qu in ta ni lha 
– Lú cio Alcân ta ra – Sér gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 1.370-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Áti la Lins

para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co mis são Mis ta



des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.157-5, de 24 de agos to de 2001, que ”cria a Agên cia 
de De sen vol vi men to da Ama zô nia - ADA, ex tin gue a
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia
— SUDAM, e dá ou tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i -
ção ao De pu ta do Ra i mun do San tos, e, na vaga de su -
plen te, o De pu ta do Luís Bar ro sa.

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

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -
si dên cia os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são des ti na da a apre ci ar a se guin te me di da pro vi -
só ria:

MP nº: 2.196-03 Pu bli ca ção DOU: 25-8-01

Assun to: 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.

Ti tu lar: Se na dor Lu cio Alcân ta ra
Su plen te: Se na dor Pe dro Piva
Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001. – Ge ral do Melo,

Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 553, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no Art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, e no Art. 216, Inci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to à Vos sa Exce lên -
cia que seja en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da
Cul tu ra, se nhor Fran cis co Wef fort, pe di do de in for ma -
ções so bre a con tra ta ção de ser vi ços de con sul to ria e 
re sul ta dos do pla no de re es tru tu ra ção es tra té gi ca do
Mi nis té rio da Cul tu ra.

De acor do com o Ter mo de Re fe rên cia (Pro je to
BRA 97/034) do Pro gra ma de mo der ni za ção do Po -
der Exe cu ti vo Fe de ral (con tra to de em prés ti mo nº
1942/OC-BR), o Mi nis té rio da Cul tu ra con tra tou, em
1999, ser vi ços ex ter nos de con sul to ria para ela bo rar
e im ple men tar um pla no de re es tru tu ra ção des se Mi -
nis té rio e de en ti da des vin cu la das (Insti tu to do Pa tri -
mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal, Fun da ção Na ci -

o nal de Arte, Fun da ção Bi bli o te ca Na ci o nal, Fun da -
ção Casa de Rui Bar bo sa e Fun da ção Cul tu ral Pal -
ma res).

Ape sar da pu bli ca ção da Por ta ria nº 589, de 28
de de zem bro de 2000, cri an do o Gru po de Acom pa -
nha men to e Re es tru tu ra ção, re pre sen tan tes do Fó -
rum das Asso ci a ções de Ser vi do res do Mi nis té rio da
Cul tu ra afir mam que têm sido ali ja dos de todo esse
pro ces so.

Se gun do es ses re pre sen tan tes, o re la tó rio fi nal
já foi fi na li za do mas não está dis po ní vel para o pú bli co 
in te res sa do. Cer ta men te, essa ela bo ra ção e re es tru -
tu ra ção tra rá con se qüên ci as para o con jun to de ser vi -
do res do Mi nis té rio e das en ti da des vin cu la das.

Re que i ro seja en ca mi nha do pe di do de in for ma -
ções ao se nhor Mi nis tro de Esta do da Cul tu ra, so li ci -
tan do os se guin tes itens des se pro ces so de con tra ta -
ção e ela bo ra ção da re es tru tu ra ção:

1 — có pia do Edi tal de Li ci ta ção;
2 — có pia do con tra to de pres ta ção de ser vi ço

ce le bra do en tre o Mi nis té rio e as em pre sas Con sul to -
ria Bou ci nhas&Cam pos e Har za-Hi dro bra si le i ra;

3 — có pia dos re ci bos de de sem bol sos re fe ren -
te às di fe ren tes eta pas dos ser vi ços pres ta dos;

4 — có pia dos pro du tos, ou seja, có pia dos re la -
tó ri os re fe ren tes às três fa ses (di ag nós ti co da si tu a -
ção, re a va li a ção es tra té gi ca e ela bo ra ção do mo de lo
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal);

5 — có pia do re la tó rio fu mal.
Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Se -

na do ra  He lo i sa He le na

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 554, DE 2001

Com base no Art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e no Art. 216, in ci so I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en -
ca mi nha do ao Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Sam pa io
Ma lan, pe di do de in for ma ções so bre as co mu ni ca -
ções do Ban co Cen tral ao Mi nis té rio Pú bli co, re la ti vas 
a in dí ci os de cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro, pra ti -
ca dos por di ri gen tes es ta du a is, com base na Lei
7.492/86.

O Ban co Cen tral en vi ou ao Mi nis té rio Pú bli co di -
ver sas co mu ni ca ções que apon tam sé ri as ir re gu la ri -
da des na ges tão de Ban cos Esta du a is, en tre os qua -
is, o Ban co do Esta do de Ala go as (Pro du ban), Ba nes -



ta do, Ba nes pa, Ba nerj, Ban co do Esta do do Ce a rá,
Ban co do Esta do do Ama pá, Ban co do Esta do de Mi -
nas Ge ra is, Ban co do Esta do do Pará, Ban co do Esta -
do da Ba hia, Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na e
Ban co do Esta do de Ron dô nia.

Di an te dis so, so li ci to que seja en ca mi nha do pe -
di do ao Mi nis tro Pe dro Ma lan, re qui si tan do as co mu -
ni ca ções ao Mi nis té rio Pú bli co.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001.– Se -
na do ra He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men to 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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 555, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 1º, da Cons ti -

tu i ção da Re pú bli ca, em con ju ga ção com o art. 397, §
1º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja for -
ma li za do con vi te ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res para com pa re cer pe ran te a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
(CRE), a fim de pres tar es cla re ci men tos so bre a po si -
ção ofi ci al bra si le i ra em face à cri se in ter na ci o nal pro -
vo ca da pe los ata ques ter ro ris tas aos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, do dia 11 úl ti mo.

Jus ti fi ca ção

A in fa me agres são so fri da pe los Esta dos Uni -
dos na que le fa tí di co 11 de se tem bro de ter mi nou um
dra má ti co ten si o na men to no cam po da se gu ran ça in -
ter na ci o nal, bem como uma re vi ra vol ta na agen da
glo bal de pri o ri da des po lí ti cas, eco nô mi cas e es tra té -
gi cas, com im pac tos sé ri os con quan to ain da in su fi ci -
en te men te ava li a dos, so bre os in te res ses na ci o na is
do Bra sil, obri gan do a uma re a de qua ção de nos sa
ação di plo má ti ca.

O chan ce ler Cel so La fer já ma ni fes tou es pon ta -
ne a men te sua dis po si ção de com par ti lhar com os
mem bros da CRE in for ma ções, aná li ses e pros pec -
ções so bre ma ne i ra re le van tes para que o Se na do da
Re pú bli ca con tri bua de modo cla ro e tem pes ti vo ao

for ta le ci men to do pa pel de sem pe nha do pelo Bra sil
nes ta qua dra de iné di tos de sa fi os e opor tu ni da des
para a co o pe ra ção in ter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de sub me ter o re que ri men to à
apre ci a ção do Ple ná rio, a Pre si dên cia pres ta os se -
guin tes es cla re ci men tos:

O re que ri men to é de ini ci a ti va da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e foi for mu la -
do, como to dos per ce be ram pela le i tu ra, no sen ti do
de que o Mi nis tro Cel so La fer com pa re ces se pe ran te
aque la Co mis são.

Hou ve con sen so pos te ri or, no en tan to, en tre di -
ver sos Se na do res para que a con vo ca ção fos se fe i ta
para o ple ná rio da Casa. A Co mis são já ha via acor da -
do com S. Exª a data de ama nhã, às 17 ho ras e 30 mi -
nu tos.

O Pre si den te da Co mis são, ten do em vis ta a
pos si bi li da de de o re que ri men to vir a ser vo ta do tam -
bém pelo Ple ná rio, man te ve con ta to com o Mi nis tro,
que so li ci tou a ma nu ten ção da data e do ho rá rio do
seu com pa re ci men to.

Nes sas con di ções, o re que ri men to deve ser vo -
ta do nes ta opor tu ni da de, e, se apro va do, o Sr. Mi nis -
tro Cel so La fer com pa re ce rá ao ple ná rio do Se na do
ama nhã, às 17 ho ras e 30 mi nu tos.

A ses são de li be ra ti va or di ná ria das 14 ho ras e
30 mi nu tos en cer rar-se-á às 17 ho ras, e esta Pre si -
dên cia con vo ca rá ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria
para as 17 ho ras e 30 mi nu tos, des ti na da ao com pa -
re ci men to de S. Exª o Mi nis tro Cel so La fer.

Em vo ta ção o re que ri men to.



Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, 
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal do Se na do da Re pú bli ca, para en ca -
mi nhar.

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, como bem dis se V. Exª, o Mi nis tro
com pa re ce ria à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal. Entre tan to, de co mum acor do com
os Se na do res e com o Sr. Mi nis tro, de ci di mos tra zê-lo
para o ple ná rio, para um foro mais am plo, dada a re le -
vân cia do as sun to.

Para não me an te ci par e na cer te za de que o re -
que ri men to será apro va do, Sr. Pre si den te, ape lo aos
Se na do res para que não de mons trem alhe a men to a
um as sun to que in te res sa ao mun do in te i ro. O Sr. Mi -
nis tro vem fa lar so bre os des do bra men tos da cri se
de cor ren te dos mega-aten ta dos ter ro ris tas nos Esta -
dos Uni dos e da po si ção do Bra sil em face des se pro -
ble ma que pre o cu pa todo o Pla ne ta, Sr. Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para en ca mi nhar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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 re gis trar o 
meu apo io in con di ci o nal ao Se na dor Jef fer son Pé res
pelo mé ri to de ter apre sen ta do esse re que ri men to,
ex tre ma men te opor tu no e ne ces sá rio ao Se na do Fe -
de ral, para que se tra ga o Mi nis tro Cel so La fer para
um de ba te a res pe i to do tema pro pos to. 

Sr. Pre si den te, so li ci to um adi ta men to e con to
com a com pre en são de V. Exª e da Mesa para a in clu -
são de con vi te ao Mi nis tro da De fe sa para com pa re -
cer a esta Casa, em ra zão de se tra tar de um tema
que não en vol ve ape nas po lí ti ca in ter na ci o nal ou di -
plo ma cia bra si le i ra, mas en vol ve, de ma ne i ra cla ra e
ex pres si va, o con ce i to de de fe sa e a ne ces si da de de
de fi nir mos o que pode ser fe i to pelo Par la men to bra si -
le i ro em re la ção à de fe sa na ci o nal.

Qu an do da re u nião dos Lí de res do Con gres so
Na ci o nal com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Sua
Exce lên cia foi ta xa ti vo ao di zer que ha via uma dí vi da
do Par la men to bra si le i ro re fe ren te à le gis la ção de itens 
so bre de fe sa na ci o nal que en vol ves sem, por exem plo,
a vi gi lân cia in ter na. É ex tre ma men te opor tu no que
pos sa ser as so ci a da à pre sen ça do Mi nis tro La fer o
adi ta men to para a vin da do Sr. Mi nis tro da De fe sa.

Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDNETE (Ra mez Te bet) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma para en ca mi nhar.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Qu e ro cum -
pri men tar o Se na dor Jef fer son Pé res por essa pro vi -
dên cia. Há anos con ver so com al guns mi li ta res e com
ci vis. De vi do aos úl ti mos fa tos ocor ri dos nos Esta dos
Uni dos, está-se de sen vol ven do um sim pó sio no Mi nis -
té rio da De fe sa so bre a Lei de Mo bi li za ção, Sr. Pre si -
den te. É im por tan tís si mo dis cu tir mos com as au to ri da -
des da área um pro je to de mo bi li za ção que re al men te
ve nha a dar me i os ao Go ver no, em caso de ocor rên ci -
as que pos sam, por sua gra vi da de, im por a ne ces si da -
de de con vo ca ções, de re qui si ções de equi pa men tos,
en tre vá ri as ou tras pro vi dên ci as, prin ci pal men te na
área da De fe sa Ci vil. Esse as sun to deve ser dis cu ti do
jun ta men te com o pro je to de de fe sa, que tem uma im -
por tân cia vi tal para os pa í ses que vêm so fren do prin ci -
pal men te com a pres são exer ci da pelo ter ro ris mo.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 555, 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 to ma rá as pro vi dên ci as no sen ti -
do de man ter con ta to com S. Exª o Mi nis tro Cel so La -
fer e já de i xa con vo ca da a ses são de li be ra ti va ex tra -
or di ná ria do Se na do para ama nhã, às 17 ho ras e 30
mi nu tos, para o fim de li be ra do pelo Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral.

A Pre si dên cia de cla ra aber tas as ins cri ções
para even tu a is in ter pe la ções a S. Exª o Mi nis tro Cel so 
La fer, não sem an tes res sal tar a gran de im por tân cia
da re u nião de ama nhã.

 O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pro pus o
adi ta men to ao re que ri men to do Se na dor Jef fer son
Pé res e gos ta ria que V. Exª o co lo cas se tam bém sob
a con si de ra ção do Ple ná rio, in clu in do a pre sen ça do
Mi nis tro da De fe sa, Ge ral do Qu in tão, como ele men to
fun da men tal nes se de ba te de ama nhã com o Par la -
men to bra si le i ro, como, aliás, tam bém en ten deu o Se -
na dor Ro meu Tuma.



 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res, para opi nar so bre
o adi ta men to for ma li za do pelo Se na dor Tião Vi a na,
vis to que o re que ri men to apro va do re fe re-se ex clu si -
va men te à vin da a esta Casa do Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, não te nho nada, ab so lu ta men te,
con tra o pro pos to. Se ria – ou será – mu i to útil a pre -
sen ça do Mi nis tro da De fe sa nes ta Casa. Eu ape nas
re ce io que não seja pos sí vel, uma vez que to dos os
mi nis tros têm uma agen da pré via. Às ve zes es tão até
de vi a gem mar ca da.

Se na dor Tião Vi a na, o con vi te pode ser fe i to,
mas a vin da de S. Exª ob vi a men te fica na de pen dên -
cia de sua agen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor,
fa re mos o se guin te: a Pre si dên cia fará um con vi te ex -
tra-ofi ci al. Se o mi nis tro se dis pu ser a com pa re cer,
tudo bem. Por que en ten do que não fica bem con vi -
dá-lo ofi ci al men te com ape nas 24 ho ras de an te ce -
dên cia.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, com cer te za, es tou in te i ra men te de acor do
com V. Exª. Ape nas faço mais uma vez o re gis tro de
que foi uma ad mo es ta ção que o Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca fez ao Par la men to bra si le i ro, di zen do
que ha via uma dí vi da do Par la men to em le gis la ção
so bre a ma té ria De fe sa Na ci o nal, e a pre sen ça do Mi -
nis tro da De fe sa aju da ria mu i to o Con gres so a elu ci -
dar esse de ba te e a tra zer pro je tos de lei como o do
Se na dor Pe dro Si mon e do De pu ta do Miro Te i xe i ra,
que já tra ta ram des sa ma té ria de ma ne i ra es pe cí fi ca,
quan do da ação de de fe sa e vi gi lân cia in ter nas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia for mu la rá o con vi te, como já sa li en tou, in for -
mal men te.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, ten do ou vi do as Li de ran ças Par ti dá ri as da
Câ ma ra dos De pu ta dos, con vo ca ses são con jun ta a
re a li zar-se hoje, às 18h30min., no ple ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, des ti na da à re to ma da dos tra ba -
lhos da ses são con jun ta re a li za da no dia 25 de se -
tem bro úl ti mo.

A Pre si dên cia en ca re ce a pre sen ça dos emi -
nen tes Se na do res e Se na do ras à ses são do Con -
gres so Na ci o nal.

 O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, a V. Exª, emi nen te Se na dor
Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de te cer um bre ve co men -
tá rio a res pe i to da re por ta gem pu bli ca da na re vis ta
Impren sa, edi ção de se tem bro úl ti mo, acer ca da per -
so na li da de e das ati vi da des do jor na lis ta ama zo nen -
se Phe lip pe Daou, que é Di re tor-Pre si den te da Rede
Ama zô ni ca de Te le vi são. Essa mes ma re vis ta trans -
cre ve uma lon ga re por ta gem do jor na lis ta Phe lip pe
Daou a res pe i to de pro ble mas da Ama zô nia e do Bra sil.

Con tu do, para não atra sar a vo ta ção das ma té ri -
as cons tan tes da Ordem do Dia, re que i ro a V. Exª que
con si de re como lido o meu pro nun ci a men to, apen -
san do a re fe ri da re por ta gem da re vis ta Impren sa.

Era o que eu ti nha a di zer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR NABOR JÚNIOR:

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res: a his tó ria do Bra sil é
cons tru í da, nos seus mo men tos mais no bres e mais
po si ti vos, so bre per so na gens do ta dos de for ça, de
de ter mi na ção; da cha ma sa gra da que abre fron te i ras
e con so li da a pre sen ça na ci o nal em dis tan tes pa ra -
gens.

Na Ama zô nia te mos vá ri os exem plos de pi o ne i -
ros que, su pe ran do li ga ções com as pró pri as ra í zes,
de di cam-se à ca u sa da gran de re gião, cra van do no
co ra ção da mata, com sua pre sen ça co ra jo sa e cons -
tru ti va, os mar cos do pro gres so so ci al e do de sen vol -
vi men to eco nô mi co. 

A pres ti gi o sa e res pe i ta da re vis ta Impren sa, edi -
ção nE 164, dis tri bu í da em se tem bro úl ti mo, de di ca
suas pá gi nas a Phe lip pe Daou, um dos ma i o res, en tre 
es ses gi gan tes. Assi na da pelo con sa gra do re pór ter
Tão Go mes Pin to, a ma té ria, já em seu tí tu lo, ofe re ce
o ver da de i ro per fil do en tre vis ta do: ”Um rei da sel va
de ver da de“, afir man do: ”do ema ra nha do da flo res ta,
sur gem mi tos e fan ta si as. Fala-se no boto na mo ra dor, 
na his tó ria da mãe d’água; até o boto tu cu xi vira per -
so na gem. Mas pou cas fi gu ras ama zô ni cas têm uma
len da pes so al como Phe lip pe Daou, o ho mem que há
29 anos ina u gu rou a TV Ama zo nas, em Ma na us“.



A par tir da que la emis so ra ma na u a ra, Phe lip pe
Daou cons tru iu um im pé rio im pres si o nan te. Acre di to,
mes mo, que pou cas re des de te le vi são, no mun do in -
te i ro, co brem uma área tão vas ta como a que ele cri ou
e hoje di ri ge, com in que brá vel de ter mi na ção. São de -
ze nas de emis so ras e re pe ti do ras, pre sen tes em cen -
te nas de ci da des, des de as ca pi ta is dos Esta dos ama -
zô ni cos até mu ni cí pi os me no res, vi las e po vo a dos, al -
guns per di dos na mata, como fri sa a re por ta gem.

A apre sen ta ção do per fil do en tre vis ta do cap ta
aqui lo que nós, seus ami gos e ad mi ra do res de tan tas
dé ca das, sem pre enal te ce mos: ”tra ta-se de um rei da
flo res ta au tên ti co, hu mil de e se du tor. Do alto de seus
73 anos bem vi vi dos, ele fala da sua gran de pa i xão: a
Ama zô nia“. 

E como fala bem! – fala com amor, com de di ca -
ção, com es pe ran ça!

Logo na pri me i ra res pos ta, Phe lip pe Daou diz o
que to dos os ama zô ni das exi gem e pro me tem: in te -
grar aque le imen so va zio à na ci o na li da de, ”que brar o
iso la ci o nis mo da Ama zô nia, que não sa bia nada do
que acon te cia fora dela, e lá fora nin guém sa bia o que 
acon te cia aqui. Esta mos ofe re cen do este por tal ao
mun do todo, com a re a li da de ama zô ni ca. Nada de
fan ta sia, nada de len da, nada de mi tos – mas a Ama -
zô nia real, que logo de i xa rá de ser pou co com pre en -
di da para mu i ta gen te. Essa é a nos sa mis são“.

Tal sen ti do de ”mis são“, tão en tra nha do na alma
dos ver da de i ros após to los da con so li da ção ama zô ni -
ca, é algo mu i to for te, mu i to sig ni fi ca ti vo para nós. É
sen tir a ne ces si da de de pre ser var a ri que za mi le nar
dos re cur sos eco ló gi cos. Mas, ao mes mo tem po, é a
ân sia de dar aos seus ha bi tan tes o mí ni mo que sem -
pre lhes foi ne ga do; de ve mos de fen der as ár vo res, os
rios, a ri que za da fa u na e da flo ra; de ve mos, ao mes -
mo tem po, pen sar nas fa mí li as que ras gam fron te i ras
e su pe ram por ten to sos obs tá cu los fí si cos, para le var
a bra si li da de a re can tos in to ca dos.

Pode até não pa re cer, mas mu i to foi fe i to, nas úl -
ti mas dé ca das, para ma te ri a li zar esse so nho vi si o ná -
rio. Na en tre vis ta, Phe lip pe Daou tra ça um qua dro re -
a lis ta, mos tran do como era ter rí vel vi ver e tra ba lhar
na Ama zô nia; cita a epo péia que o en tão jo vem es tu -
dan te Na bor Jú ni or en fren ta va to dos os anos, para ir

de Be lém, onde es tu da va, pas sar as fes tas na ta li nas
com a fa mí lia, em Ta ra u a cá. Con fes so que fi quei pro -
fun da men te emo ci o na do com a lem bran ça das lon -
gas se ma nas, den tro de em bar ca ções que su bi am e
des ci am os ca u da lo sos rios.

Como ele diz, ”o Se na dor Na bor Jú ni or, que é
acre a no, es tu da va em Be lém. Ter mi na das as au las,
em 20 de no vem bro, pe ga va o ”ga i o la“ e che ga va em
Ta ra u a cá lá pelo dia 8 ou 20 de de zem bro. Pas sa va o
Na tal e, quan do dava 10 de ja ne i ro, to ma va o na vio de 
vol ta, para che gar em fe ve re i ro“.

A en tre vis ta con ce di da por Phe lip pe Daou à re -
vis ta Impren sa é uma aula de bra si li da de, de amor a
este país. Gos ta ria de expô-la, na ín te gra, mas os li -
mi tes re gi men ta is de tem po são im pla cá ve is – e não
me per mi tem essa le i tu ra. Peço à Mesa que au to ri ze a 
pu bli ca ção, de seu tex to com ple to, no Diá rio do Se na -
do Fe de ral, como ane xo ao pre sen te dis cur so, per mi -
tin do a to dos os Srs. Se na do res aces so às idéi as e
aos re la tos ali ex pos tos, com cla re za e ob je ti vi da de.

Qu e ro, ape nas, ao con clu ir, ler um tre cho do diá -
lo go en tre en tre vis ta dor e en tre vis ta do, pa la vras que
en gran de cem a im pren sa bra si le i ra e mos tram que
vale a pena con fi ar no País.

De po is de re gis trar uma in fi ni da de de pla nos,
pro je tos e re a li za ções, vol ta dos para o fu tu ro da Ama -
zô nia, Tão Go mes Pin to faz uma per gun ta em que
usa a pa la vra ”pa tri o tis mo“, hoje, des gra ça da men te,
tão pou co ”fora de moda“: ”Exis te mu i to de pa tri o tis mo 
nes sa sua ma ne i ra de pen sar?“ – e, na res pos ta, Phe -
lip pe Daou não va ci la: ”so mos ide a lis tas. E, como ide -
al não tem ida de, con ti nu a mos ide a lis tas“.

Que Deus con ser ve esse ide a lis mo, esse pa tri o -
tis mo, em ho mens como Phe lip pe Daou. Sem eles,
se ria im pos sí vel dar uni da de, tor nan do-o prós pe ro e
jus to, ao Bra sil das pra i as, dos cer ra dos, das gran des
in dús tri as e, tam bém, da Ama zô nia.

Mu i to obri ga do.

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













O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 23, de 1999)

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 528, de 2001 –

 art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
194, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro ber -
to Re quião, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, que ”es ta be le ce nor -
mas para as ele i ções“ para am pli ar a se gu -
ran ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co,
ten do

Pa re cer sob nº 1.053, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do.

A dis cus são da ma té ria, em tur no su ple men tar, 
foi en cer ra da na ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27
de se tem bro úl ti mo, com a apre sen ta ção de 19
emen das, opor tu ni da de em que o Re la tor, Se na dor
Ro meu Tuma, so li ci tou pra zo para pro fe rir pa re cer
em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, nos ter mos do art. 348, in ci so II, do
Re gi men to Inter no.

O Re la tor da ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ro meu Tuma, en -
ca mi nhou à Mesa re la tó rio que será pu bli ca do na for -
ma re gi men tal.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 1.073, DE 2001

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so -
bre as emen das nú me ros 1 a 19-PLEN
ofe re ci das ao Subs ti tu ti vo ao PLS nº
194, de 1999, que al te ra a Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, que es ta be -
le ce nor mas para as ele i ções para am -

pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do voto 
ele trô ni co.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vêm a exa me des ta Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia as Emen das de nú me ros 1 a
19-PLEN, apre sen ta das no pra zo re gi men tal, de
acor do com o art. 348, II, ao pro je to de lei em epi gra fe, 
que tra mi ta em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 528, de 2001 — art. 345, II, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), com dis -
cus são, em tur no úni co.

Após exa us ti vos de ba tes, com a fi na li da de de
apri mo rar o Pro je to, che gou-se a se guin te con clu são
quan to às emen das:

A Emen da nº1-PLEN, de au to ria do Exce len tís -
si mo Se na dor Se bas tião Ro cha e a Emen da nº
13-PLEN de au to ria do Exce len tís si mo Se na dor Bel lo 
Par ga, pro põem a mes ma al te ra ção ao pa rá gra fo 6º,
do ar ti go 59, do ar ti go 1º, do Subs ti tu ti vo em epí gra fe,
de for ma a subs ti tu ir a ex pres são ”A pós o fim da vo ta -
ção“ por ”Na vés pe ra do dia da vo ta ção ”. A Emen da
nº 19-PLEN, de au to ria do Exce len tís si mo Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, tra tan do do mes mo dis po -
si ti vo su pra ci ta do, apri mo ra-o quan do subs ti tui a ex -
pres são “sor te a rá três por cen to das ur nas de cada
mu ni cí pio por ”sor te a rá três por cen to das ur nas de
cada Zona Ele i to ral”, o que, a pro pó si to, é ób vio.

A Emen da nº 2-PLEN, de au to ria do Exce len tís -
si mo Se na dor Se bas tião Ro cha e a Emen da
nº12-PLEN de au to ria do Exce len tís si mo Se na dor
Bel lo Par ga, pro põem a mes ma al te ra ção para o caso 
em que o ele i tor ve nha a cons ta tar re i te ra da dis cor -
dân cia en tre os da dos da tela da urna ele trô ni ca e o
voto im pres so. Nes sa cir cuns tân cia, a Emen da nº
2-PLEN e a Emen da nº12-PLEN pro põern que o voto
seja, en tão, “co lhi do em se pa ra do e apu ra do na fór nia 
que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, ob ser va do, no que ca bí vel, o dis pos to no ar ti go
82" da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997.

A Emen da nº 3-PLEN, de au to ria do Exce len tís -
si mo Se na dor Se bas tião Ro cha, a Emen da nº
9-PLEN, de au to ria do Exce ben tís si mo Se na dor Ro -
ber to Re quião e a Emen da nº14-PLEN, de au to ria do
no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, pre ten dem di ri mir
a di fe ren ça en tre o re sul ta do apre sen ta do no bo le tim
de urna e o da con ta gem dos vo tos im pres sos. A
Emen da nº 9-PLEN, con quan to a mais abran gen te,
não só con fe re ao Juiz Ele i to ral a de ci são so bre a
con fe rên cia de ou tras ur nas, como tam bém de li mi ta



para duas as ur nas a se rem sub me ti das a au di to ria, a
fim de se evi tar a con du ção do pro ces so de apu ra ção
ao in fi ni to.

A Emen da nº 4-PLEN, de au to ria do Exce len tís -
si mo Se na dor Se bas tião Ro cha e a Emen da nº
15-PLEN, de au to ria do Exce len tís si mo Se na dor
Hugo Na po leão, pro põem a su pres são do pa rá gra fo
8º, do ar ti go 59, acres ci do na for ma do Subs ti tu ti vo
apro va do em Ple ná rio do Se na do Fe de ral. No en tan -
to, o dis po si ti vo que ora se pro põe su pri mir apre sen ta
um avan ço ao sis te ma ele i to ral. Sob esse pon to de
vis ta, a Emen da nº 10-PLEN, de au to ria do Exce len -
tís si mo Se na dor Ro ber to Re quião, aper fe i çoa o pa rá -
gra fo 8º, re ti ran do a ex pres são ”nos lo ca is de vo ta -
ção”, o que vi a bi li za o pre ten di do tre i na men to.

A Emen da nº 5-PLEN, de au to ria do Exce len tís -
si mo Se na dor Se bas tião Ro cha e a Emen da nº
16-PLEN, de au to ria do Exce len tís si mo Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, su pri mem o pa rá gra fo úni co do ar -
ti go 61, do ar ti go 2º, do Subs ti tu ti vo, Mal gra do a va lo -
ro sa con tri bu i ção des sas emen das, há que se con si -
de rar su pe ra do o ris co de que os me sá ri os pos sam
ha bi li tar, in de vi da men te, ele i to res para a vo ta ção.
Des tar te, man ti do o dis po si ti vo, evi ta-se a vin cu la ção
do ele i tor ao voto.

A Emen da nº 6-PLEN, de au to ria do Ilus tre Se -
na dor Se bas tião Ro cha, subs ti tui a ex pres são “po de -
rão de cre tar o re sul ta do das ele i ções“ pela ex pres são 
pro cla ma ção do re sul ta do das ele i ções“, além de
des con si de rar a con fe rên cia a que se re fe re o pa rá -
gra fo 7º do ar ti go 59, cons tan te do ar ti go 3º, do Subs -
ti tu ti vo. A Emen da nº 17-PLEN, do Se na dor Fran ce bi -
no Pe re i ra, to da via, além de cor ri gir os ter mos como
pro pos to na emen da nº 6-PLEN, man tém a con fe rên -
cia pre vis ta no pa rá gra fo 7º, do ar ti go 59, do ar ti go 1º
do Subs ti tu ti vo, de for ma a não res ta rem dú vi das
quan to à con ta gem de vo tos.

A Emen da nº 7-PLEN, de au to ria do Se na dor
Se bas tião Ro cha, su pri me o pa rá gra fo 8º, do ar ti go
66, do ar ti go 4º do subs ti tu ti vo. Essa Emen da per mi te
a pro cla ma ção dos re sul ta dos das ele i ções nos pra -
zos pre vis tos na le gis la ção ele i to ral.

A Emen da nº 8-PLEN, de au to ria do Se na dor
Se bas tião Ro cha e a emen da nº18-PLEN, de au to ria
do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, são idên ti cas.
Ambas tra tam das pe cu li a ri da des dos pro gra mas
que são uti li za dos pela urna ele trô ni ca. A Emen da
nº11-PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re -
quião, tam bém in tro duz al te ra ções ao pa rá gra fo 3º
do ar ti go 66, do ar ti go 4º, do Subs ti tu ti vo, es ta be le -
cen do uma pro gres si vi da de na subs ti tu i ção das ur -
nas ele trô ni cas já ad qui ri das pelo TSE por equi pa -

men tos mais mo der nos, haja vis ta que os pro gra mas
aber tos não são com pa tí ve is com as ur nas an ti gas.

É o re la tó rio.

II - Voto

Em face do ex pos to e em vir tu de de am plos de -
ba tes nes sa Co mis são, no Ple ná rio do Se na do Fe de -
ral e no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con cluo pela apro -
va ção das Emen das nº 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e
19-PLEN; pela pre ju di ci a li da de das Emen das nº 1, 3 e 
14 e pela re je i ção das Emen das nº 4, 5, 6, 8, 15, 16 e
18-PLEN.

E, com base no que dis põe o § 6º do art. 133 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, pro po nho a
re u nião da ma té ria da pro po si ção prin ci pal e das
emen das com pa re cer fa vo rá vel em tex to úni co, nos
ter mos que se se guem. – Ro meu Tuma, Re la tor.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº       , DE 1999

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem -
bro de 1997, que ”es ta be le ce nor mas
para as ele i ções“ para ani pli ar a se gu ran -
ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São acres cen ta dos qua tro pa rá gra fos ao

ar ti go 59 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
com a se guin te re da ção:

Art. 59....................................................
..............................................................
§ 4º A urna ele trô ni ca dis po rá de me ca -

nis mo que per mi ta a im pres são do voto, sua
con fe rên cia vi su al e de pó si to au to má ti co,
sem con ta to ma nu al, em lo cal pre vi a men te
la cra do, após con fe rên cia pelo ele i tor.

§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o
ele i tor não con cor dar com os da dos nele re -
gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir a vo ta -
ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i te re a
dis cor dân cia en tre os da dos da tela da urna
ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será
co lhi do em se pa ra do e apu ra do na for ma
que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, ob ser va do, no que ca bí vel, o
dis pos to no ar ti go 82 des ta lei.

§ 6º Na vés pe ra do dia da vo ta ção, o
Juiz Ele i to ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a -
rá três por cen to das ur nas de cada zona
ele i to ral, res pe i ta do o li mi te mí ni mo de três
ur nas por mu ni cí pio, que de ve rão ter seus
vo tos im pres sos con ta dos e con fe ri dos com



os re sul ta dos apre sen ta dos pelo res pec ti vo
bo le tim de urna.

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do apre -
sen ta do no bo le tim de urna e o da con ta -
gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que, para cada urna em
que for cons ta ta da dis cre pân cia, pro ce de rá
à con ta gem dos vo tos im pres sos de ou tras
duas ur nas, ob ser va do o mé to do de es co lha 
das ur nas do pa rá gra fo an te ri or. Para cada
urna em que for cons ta ta da dis cre pân cia, o
Juiz Ele i to ral de ci di rá qual dos re sul ta dos di -
ver gen tes, o ele trô ni co ou o ma nu al, de ve rá
ser con si de ra do vá li do e qual será des con si -
de ra do, bem como de ci di rá so bre a con fe -
rên cia de ou tras ur nas.

§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -
ca rá à dis po si ção dos ele i to res ur nas ele trô -
ni cas des ti na das a tre i na men to.“

Art. 2º E acres cen ta do um pa rá gra fo úni co ao
ar ti go 61 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, com a se guin te re da ção:

Art. 61. ..................................................

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção do ele -

i tor não po de rá ser fe i ta em equi pa men to
que te nha qual quer tipo de co mu ni ca ção de
da dos com a urna ele trô ni ca, nem que per -
mi ta a gra va ção da or dem de vo ta ção dos
ele i to res.

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art.61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so -
men te pro cla ma rão o re sul ta do das ele i ções 
de po is de pro ce di da à con fe rên cia a que se
re fe rem os § 6º e § 7º do art. 59.“

Art. 4º São acres cen ta dos seis pa rá gra fos ao
ar ti go 66 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, com a se guin te re da ção:

Art. 66....................................................
..............................................................
§ 3º To dos os pro gra mas de com pu ta -

dor de sen vol vi dos pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral ou sob en co men da des te, uti li za -
dos nas Urnas Ele trô ni cas para o pro ces so
de vo ta ção e apu ra ção, se rão apre sen ta dos, 
na me di da das pos si bi li da des téc ni cas, para 
aná li se dos par ti dos e co li ga ções, na for ma

de pro gra mas-fon te e pro gra mas-exe cu tá ve -
is, in clu si ve os sis te mas apli ca ti vo, ope ra ci o -
na is, de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a -
is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri va -
das e se nhas ele trô ni cas de aces so se man -
te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º A com pi la ção dos pro gra mas das
Urnas Ele trô ni cas re fe ri dos no pa rá gra fo an -
te ri or será fri ta em ses são pú bli ca, com pré -
via con vo ca ção dos fis ca is dos par ti dos e
co li ga ções, após o que se rão la cra das có pi -
as dos pro gra mas-fon te e dos pro gra mas
com pi la dos.

§ 5º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi -
ca ção dos pro gra mas a ses são re fe ri da no
pa rá gra fo an te ri or re a li zar-se-á no va men te,
para este efe i to. 

§ 6º A car ga ou a pre pa ra ção das
Urnas Ele trô ni cas será fri ta em ses são pú -
bli ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is
dos par ti dos po lí ti cos e co li ga ções para a
as sis ti rem e pro ce de rem aos atos de fis ca li -
za ção, in clu si ve para ve ri fi ca rem se os pro -
gra mas car re ga dos nas ur nas são idên ti cos
aos que fo ram la cra dos na ses são re fe ri da
no pa rá gra fo 4º des te ar ti go, após o que as
ur nas car re ga das se rão la cra das.

§ 7º No dia da ele i ção, será re a li za da,
por amos tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do
fun ci o na men to das ur nas ele trô ni cas, atra -
vés de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça dos
fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos mol -
des fi xa dos em Re so lu ção do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral.

Art. 5º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ti ni rá as
re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de im -
pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de 2002,
obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor após sua pu bli ca -
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer con clui pela apro va ção das emen das nºs 2, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 17 e 19, pela pre ju di ci a li da de das
emen das nºs 1, 3 e 14, e pela re je i ção das emen das 
nºs 4, 5, 6, 8, 15, 16 e 18, con for me tex to con so li da -
do que en ca mi nha, nos ter mos do § 6º do art. 133
do Re gi men to Inter no.



Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res nas suas ban ca das.

Em vo ta ção a ma té ria.
So bre a mesa, re que ri men to de re ti ra da de

emen das 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 556, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go nº 256 do Re gi men to

Inter no, re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo,
das Emen das de nºs 1 e 8 ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 194, de 1999 (Subs ti tu ti vo), que ”al te ra a
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que ”es ta -
be le ce nor mas para as ele i ções“  para am pli ar a se -
gu ran ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Se -
bas tião Ro cha.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, de se jo um es cla re ci men to. Não sei
se en ten di bem, Se na dor Car los Wil son, mas qua is
são as emen das?

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Emen -
das nºs 1 e 8.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Está es cla re ci do. Obri ga do.

Sr. Pre si den te, es sas duas emen das es tão sen -
do re ti ra das por que sub me ti to das as oito emen das a
uma con sul to ria do Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – 
PDT –, co or de na da pelo pró prio Pre si den te do Par ti -
do, Go ver na dor Le o nel Bri zo la e, em bo ra a emen da
de nº 1 es te ja com o voto pela pre ju di ci a li da de e a de
nº 8, pela re je i ção, en ten deu o PDT que es sas emen -
das não de ve ri am ser apre sen ta das.

Apre sen tei as emen das aten den do a um pe di do
do Lí der do PDT na Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta -
do Miro Te i xe i ra, e tam bém em ra zão de al gu mas con -
ver sas que tive com o Mi nis tro Nel son Jo bim. Mas,

con for me en ten di men to des sa con sul to ria téc ni ca,
que está acom pa nhan do de per to todo esse pro ces so 
de mu dan ça no pro ces so ele i to ral e na urna ele trô ni -
ca, re ti ro as emen das, con si de ran do, so bre tu do, que
elas não te ri am mais im por tân cia, pois es tão com os
pa re ce res pra ti ca men te con trá ri os.

Com re la ção às de ma is, o Se na dor Ro meu
Tuma aca tou duas de las, as de nºs 1 e 7, e as ou tras já
es tão con tem pla das no con tex to das de ma is emen -
das apre sen ta das pe los ou tros Se na do res. 

Essa é a ra zão da re ti ra da des sas duas emen -
das. 

A emen da nº 1 tra ta do sor te io pré vio das ur nas.
O en ten di men to da con sul to ria do PDT é o de que o
sor te io tem de ser mes mo após o en cer ra men to da
vo ta ção e não an tes, para que não se tor ne de co nhe -
ci men to pú bli co qua is as ur nas que se rão aber tas
para cons ta ta ção da fi de dig ni da de do pro ces so de
vo ta ção. 

A de nº 8 tra ta do soft wa re. O Subs ti tu ti vo do
Se na dor Ro meu Tuma pro põe um pro gra ma de na tu -
re za aber ta, e o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral en ten de
que isso tra rá uma com pli ca ção gran de no pro ces so
da ela bo ra ção do soft wa re. Entre tan to, fico com a po -
si ção do PDT, que de fen de o pro gra ma aber to, con -
for me pro põe tam bém o au tor do pro je to, Se na dor
Ro ber to Re quião. Por isso, es tou re ti ran do tam bém
essa emen da.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em

vo ta ção o re que ri men to para a re ti ra da das Emen das
nºs 1 e 8, am bas de au to ria do Se na dor Se bas tião
Ro cha.

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.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 557, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a vo ta ção em
se pa ra do do ar ti go 6º do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 194, de 1999.

Jus ti fi ca ção

Esse des ta que tem por es co po co lo car em vi -
gor, já nas pró xi mas ele i ções, as mo di fi ca ções in tro -
du zi das pelo Subs ti tu ti vo ao Pro je to su pra ci ta do. Uma 



vez que ape nas in ter fe re no sis te ma de pro ces sa -
men to das ele i ções, não in ter fe rin do nos di re i tos in di -
vi du a is e po lí ti cos do ci da dãos.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Ro -
ber to Re quião.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pela or -
dem.) – É só o re que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Sim,
só o re que ri men to.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras Se na do ras 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 dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na -

men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 558, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do 
da emen da nº 3 de Ple ná rio, ao subs ti tu ti vo ao
PLS/194/99, que re ce beu pa re cer pela pre ju di ci a li da -
de, do Re la tor.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. –
Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Sras Se na do ras 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na -

men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 559, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do
da emen da nº 5 de Ple ná rio, ao subs ti tu ti vo ao
PLS/194/99, que re ce beu pa re cer con trá rio do Re la tor.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. –
Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Sras Se na do ras 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na men -

te.
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 560, DE, 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra -
do da emen da nº 9 de Ple ná rio, ao subs ti tu ti vo ao
PLS/194/99, que re ce beu pa re cer fa vo rá vel do Re la tor.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. –
Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria des ta ca da será vo ta da opor tu na men -

te.
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 561, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do
da emen da nº 18 de Ple ná rio, ao subs ti tu ti vo ao
PLS/194/99, que re ce beu pa re cer con trá rio do re la tor.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. –
Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria des ta ca da será vo ta da opor tu na men -
te.



Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo, sem pre ju í zo das
emen das e dos des ta ques re que ri dos em tur no su -
ple men tar.

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

Apro va do.

Em vo ta ção o art. 6º do Subs ti tu ti vo, des ta ca do. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.) –
Sr. Pre si den te, o que es ta mos vo tan do ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – É o art. 
6º do Subs ti tu ti vo, no bre Se na dor.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.) –
Há um des ta que no art. 6º?

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Ele foi
des ta ca do.

Pos so pro ce der à le i tu ra, Se na dor?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.) –
Por fa vor, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – ”Art.
6º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção,
ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 4, de 1993.“

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.) –
Sr. Pre si den te, tra ta-se de um des ta que de mi nha au -
to ria. Pre va le cen do o art. 6º, ri go ro sa men te não te ría -
mos mais nada a fa zer nes ta ses são.

Há um en ten di men to dos Mi nis tros do Tri bu nal,
ex pos to em re u nião com os Par la men ta res que dis cu -
ti am essa lei, de que o prin cí pio da anu a li da de não se
apli ca ria a pro ces so, mas ape nas quan do es ti ves sem 
em jogo di re i tos in di vi du a is.

O art. 6º re me te a lei ao art. 16 da Cons ti tu i ção
que, já al te ra do pela Lei Com ple men tar nº 4, reza o
se guin te:

Art. 16. A lei que al te rar o pro ces so
ele i to ral en tra rá em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, não se apli can do à ele i ção que
ocor ra até um ano da data de sua vi gên cia.

Como será pra ti ca men te im pos sí vel vo tar mos o
des ta que ama nhã na Câ ma ra dos De pu ta dos, não
es ta ría mos mais vo tan do mo di fi ca ções para a pró xi -
ma ele i ção, mas para a ele i ção pos te ri or à do ano de
2002. Essa não é a in ten ção des te Ple ná rio; do con -
trá rio, não es ta ría mos cor ren do com esse pro ces so.

Su pri min do esse ar ti go, es ta ria va len do o prin cí -
pio dos 45 dias, e não re me te ría mos essa le gis la ção
para o art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei Com ple -
men tar nº 4, abrin do a pos si bi li da de da in ter pre ta ção
– ofe re ci da pelo Sr. Mi nis tro Nel son Jo bim e ou tros
Mi nis tros em re u nião com os Par la men ta res – de que, 
tra tan do-se ape nas do pro ce di men to ele i to ral, não
se ria ne ces sá ria a apli ca ção do dis po si ti vo que tor na
a lei vá li da ape nas de po is de um ano da vo ta ção.

Estou pos si bi li tan do que essa lei pos sa va ler
para a pró xi ma ele i ção mes mo que a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não a vote ama nhã – como se gu ra men te
ocor re rá, uma vez que é ma te ri al men te im pos sí vel.
Tra go essa pro pos ta de su pres são, por que que ro
acre di tar na boa-fé do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral e do 
Sr. Mi nis tro Nel son Jo bim, que, inú me ras ve zes, nos
pe diu para re tar dar o pro ces so para fa zer su ges tões,
que fo ram aca ta das. 

Entre tan to, esse re tar da men to do pro ces so, vin -
cu la do ao art. 6º, trans for ma-se numa ar ma di lha em
que te ría mos in fan til men te ca í do, in va li dan do toda a
dis cus são e todo o con sen so es ta be le ci do no sen ti do
de mo di fi car a le gis la ção ele i to ral para dar ma i or cre -
di bi li da de ao pro ces so. Man ti do o art. 16 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, essa lei não te ria mais sen ti do no Ple ná -
rio do Se na do ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, pois es -
ta ría mos vo tan do uma lei para seis anos de po is,
quan do o Con gres so Na ci o nal po de ria dis cu ti-la com
mu i ta cal ma. Todo o es for ço es ta ria per di do.

Por tan to, in sis to na su pres são des se ar ti go para 
dar a pos si bi li da de ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de
in ter pre tar con for me dis cu ti mos em re u niões co -
muns, ou seja, no sen ti do de que, não se tra tan do de
di re i tos in di vi du a is mas sim de pro ce di men to téc ni co,
a lei, mes mo não vo ta da ama nhã na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, po de rá ser apli ca da nas pró xi mas ele i ções.

 O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der, ape nas para um
es cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – V. Exª
tem a pa la vra, como Lí der do PFL.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como Lí -
der.) – Mu i to obri ga do a V. Exª. 

A mi nha im pres são é de que con se gui re mos
apro var a ma té ria ama nhã na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Por isso, op ta mos pela ma nu ten ção do art. 6º,
exa ta men te para pre ser var o prin cí pio da anu a li da de.



 O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, em bo ra re co nhe cen -
do como pro ce den tes as pre o cu pa ções ma ni fes ta -
das pelo Se na dor Ro ber to Re quião, te nho a im pres -
são de que o sim ples fato de abo lir mos a ex pres são
”ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 4“, essa é uma ca u te la inó cua, pois não há
como, pelo sim ples fato de omi tir mos a exi gên cia de
cum prir a Cons ti tu i ção, de i xar de cum pri-la. A ques -
tão, por tan to, está em sa ber se se tra ta de ma té ria
cons ti tu ci o nal ou não e, evi den te men te, se é para al -
te rar uma re gra cons ti tu ci o nal, o pro ce di men to não
se ria esse. 

Por essa ra zão, o PSDB ho me na ge ia as pre o cu -
pa ções do Se na dor Ro ber to Re quião, mas opta pela
ma nu ten ção do tex to como se en con tra.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PSDB vota ”não“.

Como vota o PMDB?

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, em que pese às pon de ra ções 
ób vi as do Se na dor Ro ber to Re quião, es ta mos di an -
te de uma ques tão de fato. Na me di da em que su pri -
mir mos a ex pres são es ta re mos re vo gan do um dis -
po si ti vo da pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral. De modo
que se gui mos o voto do Lí der do PFL e do PSDB e
te mos o mes mo en ten di men to com re la ção ao re -
que ri men to.

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

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, que ro ape nas evi tar um equí vo co. O PSDB vota
pela ma nu ten ção do tex to como se en con tra e ”não“ 
pela su pres são.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PSDB vota ”sim“ pela ma nu ten ção do tex to e ”não“
com re la ção à emen da Re quião.

O PMDB vota ”sim“.
Como vota o PTB?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O
PTB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) –
Como vota o Blo co?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, di fe ren te men te do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, en ten do que, ao su pri mir esse ar ti go,
não es ta re mos re vo gan do ou mo di fi can do a Cons ti tu -
i ção no que diz res pe i to à anu a li da de de ma té ria ele i -
to ral. Há uma con tro vér sia so bre esse as sun to: se se
en qua dra, ou não, na ne ces si da de da anu a li da de por -
que há os que pen sam – e eu me in cluo en tre es ses –
que essa ques tão diz res pe i to es pe ci fi ca men te à ope -
ra ci o na li za ção do pro ces so.

Na me di da em que apro va mos uma lei que de -
ve rá cum prir a anu a li da de, di fe ren te men te do que en -
ten de o Se na dor Hugo Na po leão – não sou tão oti -
mis ta como S. Exª acre di tan do que a Câ ma ra vai vo -
tar esta ma té ria até ama nhã, por que na quin ta-fe i ra
não se vota –, es ta mos di zen do que ela não terá efe i -
to para a ele i ção do ano que vem. Nes se sen ti do, para 
per mi tir que o de ba te cons ti tu ci o nal ve nha a ser fe i to
e para sa ber se esta lei vi go ra rá, ou não, para a pró xi -
ma ele i ção, é que voto pela su pres são do art. 6º. Por -
tan to, voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
Blo co vota ”não“.

Em vo ta ção o art. 6º, des ta ca do.
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.
Con tra o voto do Blo co e dos Se na do res Ro ber -

to Re quião e Ro meu Tuma, está apro va da a ma té ria
e, por tan to, man ti do o ar ti go.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pas -
sa-se à vo ta ção da Emen da nº 3, des ta ca da.

 Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Ro meu
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, res pe i to o Lí der do meu Par ti do, mas man te -
nho o meu re la tó rio den tro do acor do que fiz com o
au tor da pro pos ta e to das as dis cus sões que tra va -
mos du ran te a ela bo ra ção do pro je to e das mo di fi ca -
ções acer ta das pra ti ca men te du ran te todo este ano.



O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
Re la tor man tém o pa re cer.

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

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, que ro sa ber se há al gum re que ri men to de des -
ta que para a Emen da nº 9.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Sim,
foi apro va do o re que ri men to do Se na dor Hugo Na po -
leão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão a res pe i to
da Emen da nº 3, des ta ca da.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas um es cla re -
ci men to: apre sen tei re al men te um re que ri men to de
des ta que para a Emen da nº 9; en tre tan to, as Emen -
das nº 9 e nº 3 são con fli tan tes. E a for ma pre fe ri da é
exa ta men te a da Emen da nº 3, por que en ten de mos
que de i xa re mos a cri té rio do juiz a de ci são a res pe i to
da con fe rên cia de ur nas.

 O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra, como Lí der do Blo co, ao Se na dor
José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, a Emen da nº 3 e a Emen da nº 9 tra tam da mes -
ma ma té ria. O Re la tor aca tou a Emen da nº 9 e re je i -
tou a de nº 3. O Lí der do PFL está pro pon do, por meio
de seus des ta ques, uma in ver são.

Voto con tra a Emen da nº 3. Enten do que essa
ques tão está mais bem tra ta da na Emen da nº 9 do
Se na dor Ro ber to Re quião.

A Emen da nº 3 diz o se guin te:

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no bo le tim de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da

pelo Juiz Ele i to ral, que tam bém de ci di rá so -
bre a con fe rên cia de ou tras ur nas.

A Emen da nº 9 diz:

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no bo le tim de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que, para cada urna em
que for cons ta ta da dis cre pân cia, pro ce de rá
à con ta gem dos vo tos im pres sos de ou tras
duas ur nas, ob ser va do o mé to do de es co lha 
das ur nas do pa rá gra fo an te ri or. Para cada
urna em que for cons ta ta da dis cre pân cia, o
Juiz Ele i to ral de ci di rá qual dos re sul ta dos di -
ver gen tes, o ele trô ni co ou o ma nu al, de ve rá
ser con si de ra do vá li do e qual será des con si -
de ra do, bem como de ci di rá so bre a con fe -
rên cia de ou tras ur nas.

É fla gran te que a Emen da nº 3 au men ta o po der
dis cri ci o ná rio do juiz ele i to ral. Sem es ta be le cer qual -
quer des con fi an ça pré via, sa be mos que, nes te imen -
so País cha ma do Bra sil, não há igual da de de tra ta -
men to por par te da Jus ti ça Ele i to ral. E de ve mos nos
lem brar que as ele i ções se rão ele trô ni cas em to das
as ur nas.

Assim, en ten do, até como me di da pre ven ti va
por par te do Po der Le gis la ti vo, que a Emen da nº 9
aten de me lhor aos in te res ses do pro ces so de mo crá ti -
co e re duz o ca rá ter dis cri ci o ná rio que po de ria ter o
juiz ele i to ral, caso se apro ve a Emen da nº 3.

Por tan to, voto con tra a Emen da nº 3 e pela ma -
nu ten ção da Emen da nº 9, apre sen ta da pelo Se na dor 
Ro ber to Re quião e aca ta da pelo Re la tor, Se na dor
Ro meu Tuma.

 O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, re gi men tal men te, V. Exª só
pode fa lar nes ta fase por de le ga ção do Lí der do
PMDB para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Que seja por de le ga ção do Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Com a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
a Emen da nº 3 tem um des ti no er ra do por que ela se



re fe ria ao subs ti tu ti vo ini ci al do Se na dor Ro meu
Tuma, e, dis cu tin do com S. Exª essa ques tão, con clu í -
mos que ha via um exa ge ro.

Nós pe día mos a con fe rên cia de dez ur nas ele trô -
ni cas para cada dis cre pân cia do bo le tim de urna, por
isso nós apre sen ta mos a Emen da nº 9, que re duz de
dez para duas. E a in ten ção é exa ta men te es ta be le cer
uma con sis tên cia do sis te ma. Se há uma dis cre pân cia
en tre o re sul ta do apre sen ta do pelo bo le tim e a con ta -
gem dos vo tos im pres sos, o juiz ele i to ral tem que re -
sol ver isso, mas, em fun ção da dis cre pân cia, ime di a ta -
men te fa ría mos uma con sis tên cia. Os téc ni cos do tri -
bu nal pen sa ram que uma con sis tên cia de dez ur nas
se ria mu i to ele va da; en tão re du zi mos para duas ur nas.
De i xa mos uma con ta gem pos te ri or de mais ur nas a
cri té rio do juiz, mas es ta be le ce mos na lei uma re gra:
não pode ha ver con fe rên cia ne nhu ma, ou seja, tem
que ha ver al gu ma con fe rên cia para con sis tir o re sul ta -
do dis cre pan te. Se fi car ao ar bí trio do juiz, ele po de rá,
sim pá ti co ao can di da to que te nha con se gui do ma i or
nú me ro de vo tos, evi tar a con ta gem, ou, an ti pá ti co,
con tar to das as ur nas. Nós de i xa mos o juiz es ta be le cer 
o seu cri té rio, mas tor na mos obri ga tó ria a con fe rên cia
de pelo me nos duas ur nas, sem o que não sa be re mos
nun ca se esse erro é um erro con ti nu a do, se es ta be le -
ceu um di fe ren ci al del ta, como aque le do Bri zo la, ou
não, por que o juiz es ta rá re sol ven do sem ne nhu ma
base. E o juiz con fe rin do duas ur nas, terá uma base
para di zer: não, não há dis cre pân cia; va mos man ter o
re sul ta do. Ou, no tan do a dis cre pân cia em mais duas
ur nas, po de rá man dar até con fe rir no va men te to das as 
ur nas da zona ele i to ral.

Não tem ca bi men to um pro je to de lei que de i xa
a cri té rio do juiz a so lu ção. Sem pre que a lei não de li -
mi ta a com pe tên cia do juiz, os exa ge ros acon te cem,
para mais ou para me nos. É ab so lu ta men te ra zoá vel
a pro pos ta da emen da, de mi nha au to ria, que foi aca -
ta da pelo Re la tor, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PMDB vota con tra a Emen da nº 3. É isso, Se na dor?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
PMDB vota pela ma nu ten ção da Emen da nº 9.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
tra a Emen da nº 3.

Como vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB vota fa vo ra vel men te à Emen da nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PSDB vota ”sim“.

Como vota o PTB?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O PTB
vota ”não“. O PSDB vota ”sim“, o PFL ”sim“, o PMDB
”não“, o PTB ”não“.

Como vota o PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O PSB 
vota ”não“.

O Blo co vota ”não“.

Va mos pro ce der à con ta gem por Ban ca da.

O Se na dor Mo re i ra Men des vota com o Se na dor 
Ro ber to Re quião, “não”, por tan to.

Va mos pro ce der à vo ta ção no mi nal, uma vez
que há dú vi da, pos to que não hou ve una ni mi da de nos 
Par ti dos. Alguns Se na do res dis sen ti ram de seus Lí -
de res.

É pre ci so es cla re cer que a apro va ção da Emen -
da nº 3 pre ju di ca a Emen da nº 9.

Se na dor Hugo Na po leão, V. Exª pede a pa la vra
pela or dem?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de di zer que
con cor do com V. Exª. Eu iria in clu si ve pe dir ve ri fi ca -
ção de vo ta ção, mas que ro afir mar que o PFL vota
“sim”, ra ti fi can do o en ten di men to an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O PFL
man tém o voto “sim”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sim à
Emen da nº 3.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB vota “sim” à Emen da nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PSDB con fir ma o voto “sim”.

Pro ce de re mos à vo ta ção no mi nal.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram fora do re cin to que com pa re çam ao ple ná rio,
uma vez que ha ve rá vo ta ção no mi nal.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ape nas uma pe que na cor re ção: es tou ori en tan do a
Ban ca da do PSDB na con di ção de Lí der do PSDB e



ori en tan do o Blo co na con di ção de Lí der do Blo co
PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – As
Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co do PT re co men da o voto
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O Blo -
co do PT man tém o voto “não”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O Blo -
co PSDB/PPB man tém o voto “sim”.

Re i te ro o ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res
que se en con tram nos ga bi ne tes ou em ou tras de pen -
dên ci as da Casa para que com pa re çam ao ple ná rio
por que es ta mos pro ce den do à vo ta ção no mi nal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, o PMDB ori en ta o voto ”não“, man ten do o
Re la tó rio do Se na dor Ro meu Tuma. 

O SR. CARLOS PATROCÍNO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB re co men do o voto ”não“, man ten do 
a re da ção do pro je to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
–.Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, V. Exª tem a pa la vra pela or -
dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
como au tor da Emen da nº 3, que ro ape nas es cla re cer 
que o ar ti go ori gi nal não po dia per ma ne cer como es -
ta va, pois ele pre via a aber tu ra de dez ur nas para
cada urna com di ver gên cia de re sul ta do. 

A Emen da nº 9, do Se na dor Ro ber to Re quião,
no meu en ten di men to, aper fe i çoa o tex to mais do que
a Emen da nº 3. Por isso a mi nha op ção de voto é pela
Emen da nº 9. 

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O Se -
na dor Se bas tião Ro cha vota “não”.

De ter mi no a sus pen são da re u nião das Co mis -
sões, para que os se nho res mem bros de las pos sam
vo tar.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Com a
pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ori en to
a Ban ca da do PMDB vo tar “sim”, fa vo ra vel men te ao
des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O Se -
na dor Ro ber to Re quião já ha via ori en ta do a Ban ca da. 
O Se na dor Na bor Jú ni or tem de le ga ção da Li de ran -
ça? O Se na dor Na bor Jú ni or é Vice-Lí der. V. Exª man -
tém a ori en ta ção do voto “sim”?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sei que isso não é
co mum no Se na do, mas eu fa ria um ape lo ao Se na -
dor Na bor Jú ni or, que ori en tou o voto pela Li de ran ça,
para que S. Exª ex pli cas se o que es ta mos vo tan do,
por que te nho cer te za de que S. Exª não sabe.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O des -
ta que que está sen do vo ta do é de in te res se do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, ór gão es pe ci a li za do nes sa ma -
té ria, para que se dê li ber da de aos ju í zos ele i to ra is.

Por essa ra zão, re co men da mos a vo ta ção fa vo -
rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PMDB re co men da voto ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Emen da nº 9 é do in te res se da de mo cra cia,
Sr. Pre si den te.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Vo ta -
ram SIM 24 Srs. Se na do res e NÃO, 20.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 45 vo tos.
Está apro va da a Emen da nº 03 e pre ju di ca da a

Emen da nº 9.

É a se guin te a emen da apro va da:

EMENDA Nº 3-PLEN, (MODIFICATIVA)
AO PSL Nº 194/99 (SUBSTITUTIVO)

Dê-se ao pa rá gra fo 7º do art. 59 da Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, cons tan te do art. 1º do
subs ti tu ti vo a se guin te re da ção:

Art. 59. ..................................................
..............................................................
§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do

apre sen ta do no bo le im de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos, será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que tam bém de ci drá so -
bre a con fe rên cia de ou tras ur nas.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Vo ta -
ção em se pa ra do da Emen da nº 05, de Ple ná rio.

Têm a pa la vra os Srs. Lí de res para ori en ta rem
as suas ban ca das. 

O re que ri men to é de au to ria do Se na dor Hugo
Na po leão. O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, voto a fa vor da
Emen da nº 05, nos ter mos da pró pria jus ti fi ca ti va do
Se na dor Se bas tião Ro cha, in for man do que a se pa ra -
ção do mi cro ter mi nal do me sá rio e do ter mi nal do ele -
i tor im pli ca rá ha bi li ta ção da ele i ção, in de pen den te do
ca das tro de ele i to res, com con tro le ex clu si vo pelo
me sá rio. Isso per mi te que os me sá ri os pos sam ha bi li -
tar in de vi da men te ele i to res para a vo ta ção.

A emen da está ple na men te jus ti fi ca da e eu voto
pela apro va ção.

Voto “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O PFL 

vota “sim”.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra. 
O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Um

mo men to ape nas, Se na dor Ro ber to Re quião.
Se na dor Ro meu Tuma, Re la tor, de se ja se ma ni -

fes tar? V. Exª man tém ou não o pa re cer?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, man te nho o pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O Re -

la tor man tém o Pa re cer.
Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.

Pre si den te, há um con sen so en tre to dos os es pe ci a -
lis tas de in for má ti ca do Bra sil e do Pla ne ta Ter ra de
que, se hou ver uma co ne xão en tre a mesa que di gi ta
o nú me ro do tí tu lo do ele i tor e o com pu ta dor, sen do
esta sé rie ale a to ri a men te co lo ca da em fun ção do pro -
gra ma do com pu ta dor, ha ve rá sem pre a pos si bi li da de 
de iden ti fi car, pela or dem de vo ta ção, quem vo tou em
quem.

Não exis te em ne nhum país do mun do, em ne -
nhum sis te ma ele i to ral, a aber tu ra da urna para vo ta -
ção do ele i tor co nec ta da ao com pu ta dor. A ale ga ção
de que a aber tu ra em se pa ra do pos si bi li ta ria à mesa
abrir para um ele i tor qual quer é in con sis ten te, por que
ten do-se o nú me ro do tí tu lo do ele i tor e di gi tan do-o,
pode-se abrir tam bém. 

Con clu são: a mi nha pro pos ta não é per fe i ta,
mas a ou tra é duas ve zes im per fe i ta, por que abre a
pos si bi li da de de se in tro du zir o nú me ro, vi a bi li zan do a 
vo ta ção de um ci da dão que não é exa ta men te o ele i -
tor do nú me ro. Além dis so, abre a pos si bi li da de de
iden ti fi ca ção do voto do ele i tor. 

Não tem ne nhum ca bi men to a pro pos ta fe i ta,
que se con tra põe à pro pos ta do des li ga men to. Ape -
nas pre ju di ca e tira a con fi a bi li da de do sis te ma, que
con ti nu a rá re ce ben do crí ti cas e co lo can do em ques -
tão o pro ces so ele i to ral bra si le i ro. É ir ra ci o nal a pro -
pos ta da co ne xão da mesa com o com pu ta dor. 

Sr. Pre si den te, quan do eu era es tu dan te de Te o -
lo gia, na Uni ver si da de Ca tó li ca, ti nha como um dos
ar gu men tos da exis tên cia de Deus a sua ace i ta ção
uni ver sal. O ar gu men to para a não-ace i ta ção des se
sis te ma é sua re je i ção uni ver sal. Nin guém ja ma is es -
ta be le ceu essa co ne xão, e é ab so lu ta men te ir ra ci o nal 
que se que i ra es ta be le cer uma co ne xão sus pe i ta no
sis te ma ele i to ral bra si le i ro. 

 O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra pela or dem a V. Exª, emi -
nen te Se na dor José Edu ar do Du tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, pa re ce-me que o au tor da emen da, o Se na dor
Se bas tião Ro cha, pre ten dia apre sen tar um re que ri -
men to para re ti rá-la. Eu que ria sa ber que ar ti go do
Re gi men to foi in vo ca do para im pe dir que o Se na dor
Se bas tião Ro cha apre sen tas se re que ri men to de re ti -
ra da da emen da, que ain da não foi vo ta da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª está se re fe rin do
à Emen da nº 5E?

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, o §1º do art. 256 do Re gi -
men to Inter no es ta be le ce que “o re que ri men to de re -



ti ra da de pro po si ção só po de rá ser re ce bi do an tes de
ini ci a da a vo ta ção e, quan do se tra tar de emen da, an -
tes de ini ci a da a vo ta ção da pro po si ção prin ci pal”. Já
foi vo ta da a ma té ria prin ci pal.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT–
SE) – Então, a ri gor, ne nhu ma emen da po de ria ser re -
ti ra da hoje, por que a ma té ria prin ci pal foi vo ta da na
ses são an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – As
Emen das nºs 01 e 08 fo ram vo ta das an tes da ma té ria
prin ci pal.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, apa ren te men te, o pro ble ma é que
exis te a apro va ção de re que ri men to de des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do des ta emen da. Se o Ple ná rio já
apro vou um des ta que para a vo ta ção em se pa ra do,
não vejo como re ti rá-la.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT–
SE) – Isso é ir re le van te, está só des ta ca da, não foi vo -
ta da. O re que ri men to de re ti ra da tam bém é vo ta do
pelo Ple ná rio.

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Tem a
pa la vra V. Exª, como Lí der do Blo co, para ori en tar a
Ban ca da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, se esse
é o pa rá gra fo que deve nor te ar a con du ção dos tra ba -
lhos, ne nhu ma emen da po de ria ter sido re ti ra da no
dia de hoje, por que a pro po si ção prin ci pal foi vo ta da
na úl ti ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, foi vo ta do, em tur no su ple -
men tar, o subs ti tu ti vo ao pro je to de lei e, an tes de
votá-lo, fo ram re ti ra das as emen das nºs 1 e 8, pelo
au tor, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Insis to que a pro po si ção prin ci pal é o Subs ti tu ti -
vo, que foi vo ta do na ses são da úl ti ma se ma na. Mas
va mos ao que está em dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Não é
esse o en ten di men to da Mesa.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Exis tem dois as pec tos a se rem con si de ra dos.
Um, de na tu re za ope ra ci o nal, e ou tro, de na tu re za
mais gra ve, que foi sus ci ta do pelo Se na dor Ro ber to
Re quião. A se man ter essa in ter co ne xão, é pos sí vel
se es ta be le cer uma iden ti fi ca ção do voto.

A ha bi li ta ção, que é o ter mi nal do me sá rio, tem
de fun ci o nar me ra men te como uma lis ta de pre sen ça, 
que não pode ter li ga ção com o ter mi nal do ele i tor,
exa ta men te para evi tar que acon te ça aqui lo que o Se -
na dor Ro ber to Re quião já aler tou.

E aí faço re fe rên cia a um di ta do po pu lar. O Se na -
dor Ro ber to Re quião dis se que não há, em ne nhum ou -
tro país do mun do, um sis te ma des sa na tu re za. Exis te
aque le di ta do po pu lar que diz que ”aqui lo que tem no
Bra sil e em ne nhum país do mun do, ou é ja bu ti ca ba ou
é bo ba gem“. Só que, nes te caso, não se tra ta nem de
bo ba gem, mas de per mi tir que, atra vés da cri a ti vi da de
da men te hu ma na, dos hac kers, de to dos que tra ba -
lham na área de Infor má ti ca, ve nham a de sen vol ver um
pro gra ma que pos si bi li te a iden ti fi ca ção do ele i tor.

Além dis so, há uma ques tão ope ra ci o nal.
Sabe-se que, até em fun ção do tem po que se gas ta rá
para a ele i ção, o TSE pre ten de que, em cada se ção,
pos sam fun ci o nar si mul ta ne a men te mais de uma
urna ele trô ni ca. Aí, sim, po de rão oca si o nar-se con -
ges ti o na men tos, cru za men tos e blo que i os na trans -
mis são da men sa gem de li be ra ção para as ur nas ele -
trô ni cas, aca ban do por ge rar atra sos e blo que i os.
Isso, além de po der atra sar a ele i ção, po de rá oca si o -
nar efe i tos que ve nham a atra pa lhar a pró pria ope ra -
ci o na li za ção da ele i ção.

Por isso, so mos con tra a Emen da nº 5. Por tan to,
vo ta mos ”não“.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Para
aque les que não es te jam acom pa nhan do o de ba te,
le rei o pa rá gra fo úni co do art. 61 da Lei nº 9.504, que
a emen da pre ten de su pri mir:

Art. 61. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção do ele i -

tor não po de rá ser fe i ta em equi pa men to que
te nha qual quer tipo de co mu ni ca ção de da dos 
com a urna ele trô ni ca, nem que per mi ta a
gra va ção da or dem de vo ta ção dos ele i to res.

Se a emen da for apro va da, esse pa rá gra fo es -
ta rá su pri mi do. 

Con ce do a pa la vra aos Srs. Lí de res para ori en -
ta rem suas Ban ca das.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, eu já ha via ofe re ci do as ra zões pe las qua is o
PFL vo ta rá ”sim“, em fa vor do apro ve i ta men to da
Emen da nº 5.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB vo tam ”sim“.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB vota ”sim“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”sim“.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em vo -
ta ção a Emen da nº 5-Plen. (Pa u sa.)

As Sras. e os Srs. Se na do res que a apro vam
per ma ne çam como se en con tram.

Apro va da.



Está apro va da a emen da que su pri me o pa rá -
gra fo úni co do art. 61.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum,
com o apo i a men to dos Srs. Se na do res Osmar Dias,
He lo í sa He le na e Emi lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Srs.
Se na do res, que i ram ocu par seus lu ga res para a ve ri -
fi ca ção de quo rum so li ci ta da pelo no bre Se na dor
José Edu ar do Du tra.

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

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço 
a sua au to ri za ção para fa zer uma con si de ra ção. Por
que o pa i nel do Se na do pôde ser vi o la do? Por que
nós, quan do di gi ta mos, na nos sa ban ca da, o nos so
nú me ro, es ta be le ce mos uma co mu ni ca ção com o
com pu ta dor e o nos so nú me ro é re gis tra do. Se o tí tu lo 
do ele i tor é di gi ta do em um apa re lho que fica à dis po -
si ção do se cre tá rio da Mesa, ele es ta be le ce a co mu -
ni ca ção com o com pu ta dor.

Pas sa mos um ano dis cu tin do esse as sun to com 
to dos os es pe ci a lis tas em Infor má ti ca do Bra sil. A úni -
ca ma ne i ra de im pe dir a iden ti fi ca ção se gu ra do voto
é não di gi tar o nú me ro que, em co ne xão com o com -
pu ta dor, pos sa re ve lar a or dem da vo ta ção e o voto
dos ele i to res. É uma co i sa sim ples, ba nal.

Esta mos vo tan do aqui exa ta men te essa ques -
tão. Qu e re mos re pro du zir a aber ra ção do pa i nel do
Se na do que pos si bi li ta a vi o la ção ou, atra vés de uma
me di da mu i to sim ples, im pe dir que o nú me ro seja re -
gis tra do no com pu ta dor, e tor nar in de vas sá vel o voto
e ga ran tir o si gi lo do voto do ele i tor?

De re pen te, vem uma ori en ta ção do Tri bu nal,
se gui da pe las li de ran ças par ti dá ri as, ga ran tin do que
se in tro du za no com pu ta dor o nú me ro do tí tu lo do ele -
i tor e vi a bi li zan do des ne ces sa ri a men te a pos si bi li da -
de da vi o la ção e da iden ti fi ca ção. Re al men te, não
con si go en ten der como ra ci o ci na um Par la men tar
que vota a fa vor des se dis po si ti vo que des mo ra li za o
pro ces so ele i to ral bra si le i ro.

Tubo bem, es tou sen do der ro ta do em tudo. Foi
um ano e pou co de tra ba lho, num gru po de in for má ti -
ca, atra vés da Inter net, em con ver sas com o Tri bu nal
e tudo mais. A lei está ar ra sa da, do pon to de vis ta da
se gu ran ça e do si gi lo. Sou eu que per co? Abso lu ta -
men te não, Sr. Pre si den te. Quem está per den do é a
cre di bi li da de do sis te ma ele i to ral bra si le i ro. Não dá
para en ten der por que ga ran tir essa des ne ces sá ria e
ino por tu na co ne xão.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – As
Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para
ori en tar a Ban ca da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Para ori en tar a Ban ca da. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, nor mal men te se diz
que em ma té ria re fe ren te à ele i ção, le gis la ção ele i to -
ral, to dos nós so mos es pe ci a lis tas, di fe ren te men te de 
ou tras ma té ri as que pas sam por esta Casa.

Ago ra, acho pro fun da men te la men tá vel que um
as sun to des sa na tu re za, que foi dis cu ti do por um lon -
go tem po, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, que for mou uma Co mis são Espe ci al, e que
che gou a ser acor do en tre os Lí de res – acor do esse
que foi co lo ca do no pa pel pelo Re la tor, Se na dor Ro -
meu Tuma – ve nha a ple ná rio e os Lí de res da ma i o ria
ori en tem di fe ren te men te, sob a ale ga ção de ser do in -
te res se do TSE, quan do, nes sa ques tão, o Se na do
de ve ria es tar pre o cu pa do com aqui lo que é do in te -
res se da de mo cra cia, com o seu aper fe i ço a men to e
com o in te res se do ele i tor.

Por isso, Sr. Pre si den te, la men ta vel men te, sei
que va mos per der, mas man te mos o voto ”não“, pela
re je i ção da emen da.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – As
Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

So li ci to aos Srs. Par la men ta res que se en con -
tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as
que com pa re çam ao ple ná rio.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL con fir ma o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O PFL
man tém o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto ”não“,
Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PMDB man tém o voto ”sim“, Se na dor Na bor Jú ni or?
(Pa u sa.)

O PMDB man tém o voto ”sim“. 
Como vota o PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

O Blo co PSDB/PPB man tém o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -

dor Arlin do Por to, como vota o PTB?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Vo ta -
ram ”sim“ 26 Srs. Se na do res e ”não“ 18 Srs. Se na do -
res.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal de vo tos: 45.
Está apro va da a emen da e su pri mi do o § úni co.
É a se guin te a emen da apro va da:

EMENDA Nº 5-PLEN, (MODIFICATIVA)
AO PLS Nº 194, DE 1999 (SUBSTITUTIVO)

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 61 da Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons tan te do
art. 2º do subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Últi mo
des ta que. Vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 18, de 
Ple ná rio, que re ce beu pa re cer con trá rio do Re la tor. 

V. Exª man tém o pa re cer, Se na dor Ro meu
Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na vo ta ção an te ri or,
cons tou mi nha abs ten ção, mas vo tei ”não“. Vi ago ra.
Meu voto te ria que ser cor ri gi do.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Fica
re gis tra da sua ma ni fes ta ção. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Man te nho o
pa re cer, Sr. Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Hugo Na po leão, como vota o PFL, au tor do des ta -
que?

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, o PFL vo ta rá ”sim“ nes ta emen da, que é
de au to ria do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, para per mi -
tir que os Par ti dos e co li ga ções fis ca li zem as fa ses do
pro ces so de vo ta ção e apu ra ção e do pro ces sa men to 
ele trô ni co da to ta li za ção dos re sul ta dos, para que to -
dos os pro gra mas de com pu ta dor de pro pri e da de do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de sen vol vi dos por si ou
sob en co men da, uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas
para o pro ces so de vo ta ção e apu ra ção, se jam apre -
sen ta dos para aná li se dos Par ti dos e co li ga ções, na
for ma dos pro gra mas-fon te e pro gra mas-exe cu tá ve is, 
in clu si ve sis te mas apli ca ti vos de se gu ran ça, as bi bli o -
te cas es pe ci a is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri -
va das e se nhas ele trô ni cas de aces so se man te rão
no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

A jus ti fi ca ção do Re la tor diz que a so lu ção en -
con tra da foi re a li zar a con fe rên cia de to dos os có di -
gos fon te, con for me foi re a li za do no TSE no ano de
2000, opor tu ni da de em que to dos os soft wa res, in -
clu si ve o sis te ma ope ra ci o nal Vir tuOs e das ro ti nas

de se gu ran ça, fo ram apre sen ta dos aos Par ti dos po lí -
ti cos, man ten do o con jun to com pos to por to dos os có -
di gos-fon te na for ma do ar ti go ci ta do. E vai es ta be le -
cer pro ce di men tos que for ma li zem o pro ces so de de -
sen vol vi men to, tes tes de in te gra ção e ho mo lo ga ção
para atin gir os ní ve is de se gu ran ça exi gi dos, que é
jus ta men te o ob je ti vo.

Por isso, voto ”sim“.
 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Como

vota o PMDB, Se na dor Na bor Jú ni or?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Sem re vi -

são do ora dor.) – O PMDB re co men da a apro va ção
da emen da.

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

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, re gi men tal men te, V. Exª não
po de ria usar da pa la vra, mas, como é o au tor da
emen da e dado o seu in te res se na tu ral pela ma té ria,
con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre si -
den te. É opor tu na a pos si bi li da de que eu te nho de
usar da pa la vra.

Se esta emen da for apro va da, será des ne ces -
sá ria a ele i ção no Bra sil. A emen da diz que os sis te -
mas de soft wa res se rão se cre tos e não aber tos.
Des sa for ma, eles não po de rão ser exa mi na dos pe los 
Par ti dos po lí ti cos. Se rão sis te mas com pra dos no
mer ca do com o si gi lo do fa bri can te. O fa bri can te terá
aces so ao sis te ma e po de rá fra u dar, fa zer o que bem
de se jar, mas os Par ti dos po lí ti cos não te rão aces so
ao sis te ma.

A jus ti fi ca ti va da re sis tên cia do Tri bu nal Su pe ri or 
Ele i to ral a isso era a se guin te: ”Nós te mos al gu mas
ur nas em nos so sis te ma que são an ti gas. As ur nas de 
1996 não com por tam sis te mas aber tos“. 

Esse era o im pas se ma te ri al para a pró xi ma ele -
i ção. Assim, eu e o Se na dor Ro meu Tuma fle xi bi li za -
mos o nos so en ten di men to em uma emen da que
apre sen ta mos. Esta be le ce mos a pro gres si vi da de da
uti li za ção de sis te mas aber tos, con di ci o nan do-a à
pos si bi li da de téc ni ca. 

As ur nas de 96, que são a mi no ria, te ri am o sis -
te ma fe cha do, mas se ri am con sis ti das por ou tras ur -
nas que usa ri am o sis te ma aber to. Qu al quer dis tor -
ção no pa drão das ele i ções le va ria ao le van ta men to
da sus pe i ta e a uma in ves ti ga ção mais pe sa da, mas a 
emen da do ilus tre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra con sa -
gra o sis te ma fe cha do de for ma de fi ni ti va e ain da tira
da fis ca li za ção dos Par ti dos po lí ti cos os sis te mas



ope ra ci o na is, que pas sam a ser se gre do tam bém de
uma Abin, do an ti go SNI, que for ne ce sis te mas para o 
Tri bu nal Ele i to ral.

A co i sa fica mais ou me nos as sim, para mim,
que me de di co ao es tu do do pro ble ma há dois anos:
apro va da esta emen da de sis te ma fe cha do, pode-se
atri bu ir tran qüi la men te aos ges to res do sis te ma ele i -
to ral e dos soft wa res e hard wa res a ta re fa de es co -
lher o Pre si den te da Re pú bli ca, por que, se as sim o
de se ja rem, eles o es co lhe rão, sem que nin guém pos -
sa au di tar o sis te ma. 

Como é pos sí vel que se pro po nha isso no ple -
ná rio do Se na do Fe de ral? Para que a mu dan ça da le -
gis la ção en tão? Por que es ta mos per den do tem po
com isso, se es ta mos ad mi tin do sis te mas fe cha dos
que não se rão au di ta dos e nem do co nhe ci men to dos
Par ti dos po lí ti cos?

Não tem sen ti do o en ca mi nha men to des ta
emen da. Ela des fi gu ra por com ple to todo o es for ço
que ti ve mos, com a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil
por qua se dois anos, para cor ri gir, tor nar trans pa ren te 
e dar cre di bi li da de ao sis te ma ele i to ral.

Mas in sis to, Sr. Pre si den te: não sou eu nem o
Se na dor Ro meu Tuma, nem os nos sos as ses so res
que es ta mos per den do com essa vo ta ção. Esta rá per -
den do o sis te ma ele i to ral bra si le i ro. Esta rá per den do
em cre di bi li da de. 

Aliás, que fi que bem cla ro. Se gu ra men te isso
não será vo ta do ama nhã na Câ ma ra dos De pu ta dos
e não ha ve rá mo di fi ca ção ne nhu ma no sis te ma ele i to -
ral des te ano! Tal vez o TSE, por re so lu ção, im plan te
al gu mas das co i sas que ele mes mo pro pôs nes te pro -
je to de lei – e po de ria tê-lo fe i to por re so lu ção, sem lei
– e que se re fe ria ao pro ces so de au to ma ti za ção.

Sin to-me mu i to frus tra do, prin ci pal men te por -
que não hou ve um es for ço, por par te da Casa, em se
apro fun dar em cada uma das ques tões e ter a cons -
ciên cia e a no ção cla ras de por que vota e por que re -
je i ta.

De re pen te, vem-me este ar gu men to: so mos fa -
vo rá ve is, por que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral é quem
en ten de dis so e pe diu para se vo tar as sim. 

Então, que se su pri ma tam bém o Se na do da
Re pú bli ca! Por que leis ele i to ra is, se te mos os es pe ci -
a lis tas que po dem de ci dir e se o Ple ná rio do Se na do
de ci de se gun do a von ta de dos es pe ci a lis tas? 

Espe ci a lis tas em ele i ções so mos nós, po lí ti cos,
par la men ta res. Espe ci a lis ta em ele i ção é o povo, o
ele i tor; es pe ci a lis tas são os par ti dos po lí ti cos. Mas
pa re ce que o es for ço foi em vão. E ha ve rá, Se na dor
Artur da Tá vo la, um sis te ma fe cha do, ao qual, por lei,

por de ter mi na ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral, os
par ti dos po lí ti cos não te rão aces so. Não será uma
ele i ção. Será o exer cí cio es tra nho de uma es tra nha
de mo cra cia, que não é aque la que o País de se ja, não
é aque la que to dos es pe ra mos. Uma tra gé dia. Uma
frus tra ção mu i to gran de toma con ta de mim nes te mo -
men to.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con ti -
nua fran que a da a pa la vra para que as Li de ran ças ori -
en tem suas Ban ca das.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ori en to
o Blo co a vo tar ”não“. Ava lio que o pro je to não será
apro va do pela Câ ma ra em tem po há bil. E, sin ce ra -
men te, pen so que é me lhor que não o seja, pois, pelo
me nos até ago ra, todo esse pro ces so era re a li za do
por nor ma do TSE, que po de ria fi xar da for ma como
bem en ten dia. Ago ra, o Con gres so Na ci o nal vo tar
uma nor ma com sta tus de lei que, na ver da de, foi de -
fi ni da pelo TSE, é me lhor que não vote lei ne nhu ma e
de i xe que o TSE con ti nue re gu la men tan do por re so lu -
ção. Voto ”não“.

 O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, por não ter tido o pri vi lé gio de par ti ci -
par, ao lado do Se na dor Ro ber to Re quião, des se ano
de tan to es for ço em re la ção a essa lei, te nho pro cu ra -
do com pa rar o tex to cen tral da Emen da nº 18, do Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, com a emen da do pró prio
Se na dor Re quião. E gos ta ria, an tes de me ma ni fes tar, 
que S. Exª me es cla re ces se onde exa ta men te está a
di fe ren ça cru ci al que S. Exª en xer ga en tre as duas hi -
pó te ses.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, V. Exª está em con di ções de
res pon der à in da ga ção do Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Esta mos vo tan do a Emen da nº 18. O re la tó rio do Se -
na dor Ro meu Tuma re co nhe ce que as ur nas ele trô ni -
cas de 1996 não po dem ser al te ra das com pro gra ma
aber to, mas, se te mos um pro gra ma fe cha do e um
aber to – V. Exª en ten de um pou co de in for má ti ca, mu -
i to mais, tal vez, do que eu, por que te nho vis to vá ri as
ve zes as suas re fe rên ci as ao pro ces so e ao uso dos
com pu ta do res –, te ría mos uma con sis tên cia pos sí -
vel, por que uma par te se ria fe i ta com sis te ma aber to
e a ou tra par te com sis te ma fe cha do, que, ao lon go do 
tem po, se ria um sis te ma aber to, tam bém. Então, in -
tro duz uma fra se: 

To dos os pro gra mas de com pu ta dor
uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas para o pro -
ces so se rão apre sen ta dos para aná li se dos



par ti dos e co li ga ções na me di da das pos si -
bi li da des téc ni cas.

Esta be le ço uma pro gres são. É im pos sí vel um
pro gra ma aber to nas ur nas de 1996. Então, va mos
de i xá-las como es tão. E acres cen to aqui em ba i xo,
quan do diz:

...apre sen ta dos para aná li se dos par ti -
dos na for ma de pro gra mas-fon te, pro gra -
mas exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas apli -
ca ti vos de se gu ran ça e ope ra ci o na is“. 

Então, es tou im pon do a aber tu ra toda para aná -
li se dos par ti dos, e a Emen da nº 8 fe cha tudo no va -
men te.

 O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Ge ral do Melo con ti nua com a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, pedi ao Se na dor Re quião que es cla re -
ces se, ape nas para de mons trar que, na re a li da de,
não exis te di fe ren ça. O Se na dor Re quião in clu si ve, ao 
ler ago ra o tex to que es ta ria de fen den do, in tro du ziu
uma pa la vra que não está es cri ta no tex to da emen da
dis tri bu í da em Ple ná rio.

Vou ler, em con jun to com a ou tra, se me per mi te
o Ple ná rio, o tex to da emen da do Se na dor Re quião.

To dos os pro gra mas de com pu ta dor
de sen vol vi dos pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral ou sob en co men da des te.

A ou tra diz:

To dos os pro gra mas de com pu ta dor de 
pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
de sen vol vi dos por si ou sob en co men da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Per mi ta-me, Se na dor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Pois não, Se na dor.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A di fe ren ça é a pa la vra ”ope ra ci o na is“, mais à
fren te. Essa é a di fe ren ça bá si ca.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – É
a pa la vra ”ope ra ci o na is“, que está aba i xo, que é o
pro gra ma-base. Mas subs ti tuo ”pro pri e da de“, por que
pro pri e da de pode ser com pra do no mer ca do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Mas aqui está ”de sen vol vi do por si ou sob en co -
men da“. 

V. Exª diz: ”de sen vol vi do pelo TSE ou sob en co -
men da“, o que, na ver da de, é a mes ma co i sa.

...uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas para
o pro ces so de vo ta ção e apu ra ção, se rão
apre sen ta dos na me di da das pos si bi li da des
téc ni cas para aná li se dos par ti dos e co li ga -
ções, na for ma de pro gra mas-fon te e pro -
gra mas exe cu tá ve is, in clu si ve sis te mas apli -
ca ti vos ope ra ci o na is...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
”Ope ra ci o na is“ é in tro du zi do tam bém.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
” ... ope ra ci o na is, de se gu ran ça e as bi bli o te cas es -
pe ci a is.“

A emen da do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra: ”To -
dos os pro gra mas de com pu ta dor de pro pri e da de do
TSE, de sen vol vi dos por si ou sob en co men da, uti li za -
dos nas ur nas ele trô ni cas para o pro ces so de vo ta ção 
e apu ra ção, se rão apre sen ta dos para a aná li se dos
par ti dos e co li ga ções, na for ma de pro gra mas-fon te e
pro gra mas-exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas apli ca -
ti vos e de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a is, sen do 
que as cha ves ele trô ni cas pri va das e se nhas ele trô ni -
cas de aces so se man te rão no si gi lo ele i to ral“, que é
pra ti ca men te a for ma como tam bém ter mi na a emen -
da do Se na dor Re quião.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ge ral do Melo, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Na ver da de, V. Exª está ten tan do es ta be le cer uma si tu -
a ção em que não há di fe ren ça, mas há di fe ren ça gran -
de e que é a mes ma dis cus são que per me ou a vo ta ção
do or ça men to, o Fust, e esse pro ces so de in for ma ti za -
ção das es co las, que é o de ba te en tre soft wa re li vre e
soft wa re fe cha do. A di fe ren ça fun da men tal en tre o tex -
to do re la tor e a emen da é que esta re ti ra a pa la vra
”ope ra ci o na is“. Essa é a di ver gên cia bá si ca.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, eu ha via pe di do a pa la vra para ori en -
tar a Ban ca da, mas, an tes de fazê-lo, que ro di zer que
para mim é per fe i ta men te cla ra a dis tin ção a que se
re fe re o Se na dor José Edu ar do Du tra. Ape nas no ní -
vel em que se en con tra a dis po ni bi li da de de sis te mas
e de apli ca ti vos, to dos sa be mos que tem ra zão o Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra ao afir mar que os soft wa res
aber tos são ain da, in fe liz men te, sis te mas cu jos for ne -



ce do res não es tão em con di ções de as su mir a res -
pon sa bi li da de in te gral por eles.

É im por tan te, por tan to, na aqui si ção de soft wa -
res fe cha dos, que quem os ad qui ra es ta be le ça as re -
ser vas e os li mi tes de se gu ran ça que de se ja, bem
como, na com pra, a res pon sa bi li da de dos ven de do -
res. É me lhor que se crie a pos si bi li da de de se com -
prar um pro du to em re la ção ao qual é pos sí vel es ta -
be le cer ga ran ti as e as su mir res pon sa bi li da des do
que pura e sim ples men te se ado tar uma pos tu ra que
ter mi na sen do um ca pri cho que em nada ga ran te a li -
su ra dos re sul ta dos, com mu i ta ra zão de se ja da pelo
Se na dor Ro ber to Re quião e por to dos nós.

Por essa ra zão, en ca mi nho o voto fa vo rá vel à
emen da do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
PSDB re co men da o voto ”sim“.

 O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Sem 
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V. Exª me per mi te 
mais uma con tri bu i ção?

Pro pri e da de não sig ni fi ca ti tu la ri da de do sis te -
ma. Se o tri bu nal com prar um sis te ma de uma em pre -
sa nor te-ame ri ca na, a pro pri e da de será do tri bu nal,
que com prou para usá-lo. Mas o sis te ma é fe cha do;
nem o pró prio tri bu nal co nhe ce rá o seu fun ci o na men -
to in ter no. Isso sig ni fi ca que uma em pre sa bra si le i ra
ou es tran ge i ra po de rá do mi nar o pro ces so ele i to ral.

Estou pe din do que o pro gra ma seja aber to. O
pro gra ma pode ser en co men da do a qual quer em pre -
sa, mas quem tem que fis ca li zar e dar ga ran tia do seu 
fun ci o na men to é o Bra sil e os Par ti dos po lí ti cos, não
em pre sas pri va das, que se aco ber tam no si gi lo dos
seus soft wa res. Isso é uma lou cu ra!

 O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas de -
se jo re gis trar que a ga ran tia que se de se ja é a de re -
sul ta do e de sua li su ra. O for ne ce dor dá ga ran tia não
do re sul ta do ele i to ral, dada pela Jus ti ça Ele i to ral, mas 
de que seu pro du to pode as se ve rar os pa drões de se -
gu ran ça de se ja dos pelo com pra dor. É ape nas isso.

 O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota ”não“, pela pos si bi -
li da de de os Par ti dos fis ca li za rem a ele i ção.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pe los
vo tos das Li de ran ças do PFL, PMDB e PSDB, que vo -
ta ram ”sim“, está apro va da a Emen da nº 18-PLEN.

É a se guin te a emen da apro va da:

EMENDA Nº 18-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Dê-se nova re da ção ao art. 4º.
“Art. 4º O art. 66, da Lei nº 9.504, de 30 de se -

tem bro de 1996, pas sa vi go rar com a se guin te re da -
ção:

Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li -
zar to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra -
ção das ele i ções e o pro ces sa men to ele trô ni co da to -
ta li za ção dos re sul ta dos.

§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor de pro -
pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de sen vol vi -
dos por si ou sob en co men da, uti li za dos nas ur nas
ele trô ni cas para o pro ces so de vo ta ção e apu ra ção,
se rão apre sen ta dos para aná li se dos par ti dos e co li -
ga ções, na for ma de pro gra mas-fon te e pro gra -
mas-exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas apli ca ti vo e
de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a is, sen do que
as cha ves ele trô ni cas pri va das e se nhas ele trô ni cas
de aces so se man te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 2º A com pi la ção dos pro gra mas das ur nas ele -
trô ni cas, re fe ri dos no pa rá gra fo an te ri or, será fe i ta em
ses são pú bli ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is
dos par ti dos e co li ga ções, após o que se rão la cra das
có pi as dos pro gra mas-fon te e dos pro gra mas com pi -
la dos.

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar da ses são
re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, o par ti do ou co li ga ção
po de rá apre sen tar im pug na ção fun da men ta da à Jus -
ti ça Ele i to ral.

§ 4º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi ca ção dos
pro gra mas, a ses são re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or
re a li zar-se-á, no va men te, para este efe i to.

§ 5º A car ga ou pre pa ra ção das ur nas ele trô ni -
cas será fe i ta em ses são pú bli ca, com pré via con vo -
ca ção dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções para o as -
sis ti rem e pro ce de rem aos atos de fis ca li za ção, in clu -
si ve para ve ri fi ca rem se os pro gra mas car re ga dos
nas ur nas são idên ti cos aos que fo ram la cra dos na
ses são re fe ri da no § 2º des te ar ti go após o que as ur -
nas se rão la cra das.

§ 6º No dia da ele i ção, será re a li za da, por amos -
tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do fun ci o na men to
das ur nas ele trô ni cas, atra vés de vo ta ção pa ra le la, na 
pre sen ça dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos



mol des fi xa dos em Re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral.

§ 7º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e
to ta li za ção dos re sul ta dos, con tra tan do, in clu si ve,
em pre sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a -
das jun to à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te,
os pro gra mas de com pu ta do res e os mes mos da dos
ali men ta do res do sis te ma ofi ci al de apu ra ção e to ta li -
za ção.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pas -
sa-se à vo ta ção, em glo bo, das emen das com pa re ce -
res fa vo rá ve is.

Em vo ta ção as Emen das nos 2, 7, 10, 12, 13, 17 
e 19.

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

Apro va das.
Fi cam pre ju di ca das as Emen das nos 4, 6, 11, 14

e 15.

São as se guin tes as emen das apro va -
das:

EMENDA Nº 2-PLEN, (MODIFICATIVA)
 AO PLS Nº 194, DE 1999 (SUBSTITUTIVO)

Dê-se ao pa rá gra fo 5º do art. 59 da
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo a se -
guin te re da ção:

Art. 59. ...............................................................
.................................... .......................................
§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o ele i tor

não con cor dar com os da dos nele re gis tra dos, po de rá 
can ce lá-lo e re pe tir a vo ta ção pelo sis te ma ele trô ni co.
Caso re i te re a dis cor dân cia, en tre os da dos da tela da 
urna ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será co lhi -
do em se pa ra do e apu ra do na for ma que for re gu la -
men ta da pelo Tri bu nal - Su pe ri or ele i to ral, ob ser va do, 
no que ca bí vel, o dis pos to no ar ti go 82 des ta lei.

EMENDA Nº 7-PLEN, (MODIFICATIVA)
AO PLS Nº 194, DE 1999 (SUBSTITUTIVO)

Su pri ma-se o § 8º do art. 66 da Lei nº 9.504, de 
30 de se tem bro de 1997, cons tan te do art. 4º cons -
tan te do subs ti tu ti vo.

EMENDA Nº 10-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao § 8º do art. 1º do
Subs ti tu ti vo da CCJ ao Pro je to de Lei do Se na do
Nº 194, de 1999:

Art. 1º......................... ........................................
................................ ...........................................

Art. 59. ..................................................
................................ ..............................
§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -

ca rá à dis po si ção dos ele i to res ur nas ele trô -
ni cas des ti na das a tre i na men to.“

EMENDA Nº 12-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999

Ao § 5º, do art. 59, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
cons tan te do art. 1º. do subs ti tu ti vo, dê-se a se guin te
re da ção:

”Art. 59............................ ......................
§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o

ele i tor não con cor dar com os da dos nele re -
gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir a vo ta -
ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i te re a
dis cor dân cia, en tre os da dos da tela da urna 
ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será
co lhi do em se pa ra do e apu ra do na for ma
que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, ob ser va do, no que cou ber, o
dis pos to no art. 82 des ta lei.“

EMENDA Nº 13-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

No § 6º, do art. 59, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo,

Onde se lê:

“Após o fim da vo ta ção......”

Leia-se:

“Na vés pe ra do dia da vo ta ção....”

EMENDA Nº 17-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Dê-se ao art. 61-A, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
acres cen ta do pelo art. 3º do, subs ti tu ti vo, a se guin te
re da ção:

”Art. 61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so -
men te pro cla ma rão o re sul ta do das ele i ções 
de po is de pro ce di da à con fe rên cia a que se
re fe rem os §§ 6º e 7º do art. 59.“



EMENDA Nº 19–PLEN

Art. 59, § 6º

Subs ti tua-se a ex pres são “sor ta rá três por cen to 
das ur nas de cada mu ni cí pio” por “sor te a rá três por
cen to das ur nas de cada zona ele i to ral”.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pas -
sa-se à vo ta ção, da emen da com pa re cer con trá rio.

Em vo ta ção a Emen da no 16.
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.)
Re je i ta 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 re je i ta da:

EMENDA Nº 16-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 61, da Lei
nº 9.504, de 30-9-97, acres cen ta do pelo art. 2º do
Subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.074, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 
1999, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, que es ta be le ce nor mas para as ele i ções, para
am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni -
co, con so li dan do as emen das apro va das pelo Ple ná -
rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de ou tu bro de 
2001. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Anto nio Car los
Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Ro nal do Cu -
nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 1.074, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem -
bro de 1997, que es ta be le ce nor mas para
as ele i ções, para am pli ar a se gu ran ça e a 
fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos §§ 4º a 8º,
com a se guin te re da ção:

Art. 59. ..................................................
... ...........................................................
§ 4º A urna ele trô ni ca dis po rá de me ca -

nis mo que per mi ta a im pres são do voto, sua
con fe rên cia vi su al e de pó si to au to má ti co, sem 
con ta to ma nu al, em lo cal pre vi a men te la cra -
do, após con fe rên cia pelo ele i tor.

§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o
ele i tor não con cor dar com os da dos nele re -
gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir a vo ta -
ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i te re a
dis cor dân cia en tre os da dos da tela da urna
ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será
co lhi do em se pa ra do e apu ra do na for ma
que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, ob ser va do, no que cou ber, o
dis pos to no art. 82 des ta lei.

§ 6º Na vés pe ra do dia da vo ta ção, o
juiz ele i to ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a rá
3% (três por cen to) das umas de cada zona
ele i to ral, res pe i ta do o li mi te mí ni mo de 3
(três) ur nas por Mu ni cí pio, que de ve rão ter
seus vo tos im pres sos con ta dos e con fe ri dos 
com os re sul ta dos apre sen ta dos pelo res -
pec ti vo bo le tim de urna.

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no bo le tim de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da
pelo juiz ele i to ral, que tam bém de ci di rá so -
bre a con fe rên cia de ou tras ur nas.

§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -
ca rá à dis po si ção dos ele i to res ur nas ele trô -
ni cas des ti na das a tre i na men to." (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.504, de 1997, pas sa a vi go rar 
acres ci da do se guin te art. 61-A:

“Art. 61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so -
men te pro cla ma rão o re sul ta do das ele i ções 
de po is de pro ce di da à con fe rên cia a que se
re fe rem os §§ 6º e 7º do art. 59.”

Art. 3º O art. 66 da Lei nº 9.504, de 1997, pas sa a 
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po -
de rão fis ca li zar to das as fa ses do pro ces so
de vo ta ção e apu ra ção das ele i ções e o pro -



ces sa men to ele trô ni co da to ta li za ção dos
re sul ta dos.

§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor 
de pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
de sen vol vi dos por si ou sob en co men da, uti li -
za dos nas ur nas ele trô ni cas para o pro ces so
de vo ta ção e apu ra ção, se rão apre sen ta dos
para aná li se dos par ti dos e co li ga ções, na for -
ma de pro gra mas-fon te e pro gra mas
 executáveis, in clu si ve os sis te mas apli ca ti vo e
de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a is, sen -
do que as cha ves ele trô ni cas pri va das e se -
nhas ele trô ni cas de aces so se man te rão no
si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 2º A com pi la ção dos pro gra mas das
ur nas ele trô ni cas, re fe ri dos no § 1º, será fe i -
ta em ses são pú bli ca, com pré via con vo ca -
ção dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções,
após o que se rão la cra das có pi as dos pro -
gra mas-fon te e dos pro gra mas com pi la dos.

§ 3º No pra zo de 5 (cin co) dias, a con -
tar da ses são re fe ri da no § 2º, o par ti do ou
co li ga ção po de rá apre sen tar im pug na ção
fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º ha ven do ne ces si da de de mo di fi ca -
ção dos pro gra mas, a ses são re fe ri da no § 3º 
re a li zar-se-á, no va men te, para este efe i to.

§ 5º A car ga ou a pre pa ra ção das ur -
nas ele trô ni cas será fe i ta em ses são pú bli -
ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is dos
par ti dos e co li ga ções para à as sis ti rem e
pro ce de rem aos atos de fis ca li za ção, in clu -
si ve para ve ri fi ca rem se os pro gra mas car re -
ga dos nas ur nas são idên ti cos aos que fo -
ram la cra dos na ses são re fe ri da no § 2º
des te ar ti go, após o que as ur nas se rão la -
cra das.

§ 6º No dia da ele i ção, será re a li za da,
por amos tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do
fun ci o na men to das ur nas ele trô ni cas, atra -
vés de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça dos
fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos mol -
des fi xa dos em re so lu ção do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral.

§ 7º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to 
po de rão cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li -
za ção, apu ra ção e to ta li za ção dos re sul ta -
dos, con tra tan do, in clu si ve, em pre sas de au -
di to ria de sis te mas, que, cre den ci a das jun to
à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te,
os pro gra mas de com pu ta dor e os mes mos

da dos au men ta do res do sis te ma ofi ci al de
apu ra ção e to ta li za ção." (NR)

Art. 4º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de fi ni rá as
re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de im -
pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de 2002,
obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime -
di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Sras e

Srs. Se na do res, con sul to os Lí de res se a Pre si dên cia
pode in clu ir na pa u ta o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
53, de 2001, por tra tar de ma té ria ele i to ral.

Os avul sos já se en con tram dis tri bu í dos nas
ban ca das.

É o se guin te o Item:

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, que
”al te ra a re da ção do art. 10 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, para mo di fi car o
nú me ro de can di da tos às ele i ções“.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL ma ni fes ta con cor dân cia com a pro pos -
ta da Mesa.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta que o pra zo para se al te -
rar a le gis la ção ele i to ral está pres tes a fin dar, con -
cor da mos que seja in se ri do na pa u ta dos tra ba lhos
des ta ses são esse pro je to que foi apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos re cen te men te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
O PSDB con cor da, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co não tem con di ções de
dar a res pos ta ago ra.



O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O 
PTB con cor da, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, não há con cor dân cia
do PSB.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co não con cor da.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Não
hou ve con cor dân cia. Por tan to, não será in clu í do.

 A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Pela
or dem, tem a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas gos ta ria de pe dir es cla re ci men to
quan to à apre ci a ção dos meus re que ri men tos e do
Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Fi ca -
rão para a ses são de ama nhã, Se na do ra He lo í sa
He le na, pois ago ra ha ve rá ses são do Con gres so
Na ci o nal.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Com pre en do e agra de ço, Sr. Pre si den te.

 O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar, na vo ta ção no -
mi nal, meu voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – O
voto de V. Exª será re gis tra do.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Em
vir tu de da re a li za ção da ses são do Con gres so Na ci -
o nal, es tão adi a dos para ama nhã, em vir tu de do tér -
mi no do pra zo re gi men tal da ses são, os itens re ma -
nes cen tes da pa u ta da Ordem do Dia de hoje.

São os se guin tes os itens cuja apre ci a -
ção é adi a dos:

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 608, 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
608, de 2000, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do que
o Se na do for mu le voto de cen su ra jun to ao go ver no
fun da men ta lis ta do Afe ga nis tão, que se au to de no mi -
na Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan do a in -
dig na ção dos bra si le i ros com re la ção aos acon te ci -

men tos que vêm ten do lu gar na que le país, onde é fla -
gran te o des res pe i to às mu lhe res, sub me ti das a toda
es pé cie de maus-tra tos e hu mi lha ções pelo re gi me
Ta li ban, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.066, 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: Se na dor Lú dio Co e lho.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001

(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
516, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na e ou tros
Se nho res Se na do res, so li ci tan do que seja le va da ao
co nhe ci men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se -
na do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do
dia 11 de se tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as
Na ções Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a -
ção con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves
des do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da
hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 84, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 147, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, 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, ten do

Pa re cer sob nº 978, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, fa vo rá -
vel, com Emen da nº 1-CE, que apre sen ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 195, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 980, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Os
Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Ma u ro Mi ran da, Ca sil do Mal da ner, Lú cio
Alcân ta ra e Ma gui to Vi le la en ca mi nha ram dis cur sos
à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to 
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a ção do se gu -

ro ru ral no País, em 1954, cons ti tu iu con si de rá vel
avan ço na po lí ti ca agro pe cuá ria bra si le i ra. Ati vi da de
abran gen te, que co bre vá ri as eta pas da vida ru ral,
per mi te que as per das agrí co las de cor ren tes de fe nô -
me nos me te o ro ló gi cos, do en ças e pra gas, e as per -
das pe cuá ri as de cor ren tes de mor tes de ani ma is por
aci den tes e do en ças se jam in de ni za das. Mais di fun di -
do nos Esta dos do Sul e do Su des te, a co ber tu ra
pode abran ger tam bém per das na co mer ci a li za ção
de pro du tos agro pe cuá ri os e, no caso de mor te do
agri cul tor, co brir o sal do de ve dor fi nan ci a do em be ne -
fí cio da fa mí lia. 

No Bra sil, os se gu ros de ris cos ru ra is são, em
sua ma i o ria, re a li za dos pe las se gu ra do ras es ta du a is,
den tro de seus li mi tes ge o grá fi cos. As em pre sas pri -
va das não têm de mons tra do in te res se nes se tipo de
se gu ro, mes mo an tes dos fe nô me nos de es ti a gem e
ge a da que atin gi ram a sa fra 1999/2000. Até en tão, o
ín di ce de si nis tra li da de es ta va em de clí nio e a ren ta -
bi li da de vi nha sen do po si ti va. 

Com o au men to dos prê mi os a se rem pa gos, as
se gu ra do ras co me ça ram a não cum prir os pra zos e,
atu al men te, mu i tos são os agri cul to res aguar dan do o
pa ga men to das in de ni za ções: no Pa ra ná são cer ca
de 8 mil. Se gun do es pe ci a lis tas do De par ta men to
Téc ni co Eco nô mi co da Fe de ra ção de Agri cul tu ra do
Pa ra ná (FAEP), os dé bi tos do se gu ro agrí co la na que -
le Esta do, re la ti vos às ge a das de ju lho de 2000, al -
can çam hoje R$65 mi lhões. 

A si tu a ção do se gu ro agrí co la no País é ain da
pre cá ria. No Rio Gran de do Sul, o ”se gu ro so li dá rio“
con sis te em um sub sí dio de 50% do prê mio pago pelo 
pro du tor para mi lho, fe i jão e tri go e é res tri to à agri cul -
tu ra fa mi li ar, para fa zen de i ros com até 50 hec ta res de
área e co ber tu ra para me nos de cin co hec ta res. A
ade são a esse tipo de se gu ro é ba i xa. 

No mes mo Esta do, o ”se gu ro bá si co“, in te gra do
ao pro gra ma tro ca-tro ca de se men tes de mi lho, tem
um sub sí dio de 88% a 96%, de pen den do do mu ni cí -
pio. Há uma ex pec ta ti va de ade são de 30 mil con tra -
tan tes para a sa fra 2000/2001, com re cur sos em tor -
no de R$ 9 mi lhões. São Pa u lo, por sua vez, lan çou
uma pro pos ta de sub sí dio ao prê mio de até 50%, com 
re cur sos em tor no de 10 mi lhões de re a is. 

A prin ci pal em pre sa que re a li za se gu ro ru ral no
Bra sil é a Co sesp, se gu ran do pro du tos di ver sos nos
Esta dos do Sul, Su des te, Go iás, Mato Gros so e Mato
Gros so do Sul, se gui da da Por to Se gu ro, que dá co -
ber tu ra a maçã, fru tas de ca ro ço, uva, mi lho, tri go e
soja, no Sul, em São Pa u lo e Mi nas Ge ra is; Ali an ça do 
Bra sil, com con tra to de se gu ro atre la do ao cré di to, em 
14 Esta dos, co brin do ar roz, mi lho, soja e al go dão; a
Sul Amé ri ca, para o café de Mi nas Ge ra is; a Vera
Cruz, para co o pe ra ti vas de café em São Pa u lo e Mi -



nas Ge ra is; e o Uni ban co re a li zan do se gu ro con tra o
can cro cí tri co em São Pa u lo e par te de Mi nas Ge ra is.

O se gu ro agrí co la fe i to pela Co sesp re pre sen ta
74% do to tal do País. Na sa fra de 1999/2000 re a li zou
39.524 con tra tos, aten den do ape nas a 1,1% dos es -
ta be le ci men tos agro pe cuá ri os do Bra sil. Os da dos do
cen so agro pe cuá rio do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra -
fia e Esta tís ti ca (IBGE) in for mam de que mais de três
mi lhões e meio de es ta be le ci men tos agro pe cuá ri os
bra si le i ros en qua dram-se em ope ra ções de se gu ro
ru ral, em bo ra não se uti li zem da fa ci li da de. 

Di an te do ex pos to, so li ci to às au to ri da des go -
ver na men ta is com pe ten tes pro vi dên ci as no sen ti do
de efe tu ar o pa ga men to do di nhe i ro das in de ni za ções 
do se gu ro ru ral a to dos os fa zen de i ros bra si le i ros, es -
pe ci al men te os prê mi os atra sa dos. Esse é um pro ce -
di men to ur gen te, pois to dos sa be mos que o su ces so
das sa fras de pen de, es sen ci al men te, das co lhe i tas
dos pe que nos e mé di os agri cul to res. 

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, no pró xi -
mo dia cin co do cor ren te mês de ou tu bro, o Esta do do
To can tins co me mo ra rá tre ze anos de ins ta la ção.

A pro pó si to, o que mais im pres si o na qual quer
vi si tan te que vá ao nos so Esta do não é o que está por 
ser fe i to, mas o mu i to que já foi re a li za do nes tes tre ze
anos. Sem qual quer de lí rio me ga lo ma nía co, ou seja,
com uma boa dose de re a lis mo, o mí ni mo que po de -
mos di zer da obra já im plan ta da no To can tins é que se 
tra ta de uma au tên ti ca epo péia, o mais ex tra or di ná rio
des bra va men to de uma re gião es que ci da e aban do -
na da, ocor ri do no fi nal do sé cu lo pas sa do, pro ces so
esse que con ti nua nes te novo mi lê nio.

É pre ci so re lem brar que a cri a ção do Esta do do
To can tins, de ter mi na da pela Car ta po lí ti ca em vi gor,
de cor reu de uma luta de mais de um sé cu lo e meio,
ini ci a da por Jo a quim The o tô nio Se gu ra do, en tão Ou -
vi dor da Ca pi ta nia de Go iás, e que teve o tris te fim de
mor rer as sas si na do em ca tor ze de ou tu bro de 1831,
em Pa ra nã.

Vir tu al men te as mes mas ra zões que ins pi ra ram
os pi o ne i ros na luta pela eman ci pa ção do Nor te de
Go iás con ti nu a ram até o mun do con tem po râ neo, pois 
toda essa re gião sem pre foi uma ter ra es que ci da e
aban do na da, tan to pelo Po der Cen tral, quan to pela
ad mi nis tra ção go i a na.

Por isso, a luta en car na da pelo Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos, no sen ti do da cri a ção do Esta do do
To can tins, en con trou eco em toda a po pu la ção da re -
gião e aca bou por sen si bi li zar os Cons ti tu in tes que
apro va ram emen da e in se ri ram, no tex to da Lei Ma i or
de 1988, dis po si ção cri an do essa nova uni da de fe de -
ra da.

Em ape nas tre ze anos, o que era uma ter ra de
ver da de i ros pá ri as, aban do na dos à pró pria sor te, so -

freu uma au tên ti ca me ta mor fo se, trans for man do-se,
con for me a pro cla ma ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, no Eldo ra do bra si le i ro. E não exa -
ge rou o Se nhor Pre si den te, pois as imen sas po ten ci -
a li da des de nos so Esta do, que ape nas co me çam a
ser ex plo ra das, con fi gu ram um va li o sís si mo pa tri mô -
nio hí dri co, eco ló gi co, eco nô mi co e, prin ci pal men te,
hu ma no.

Efe ti va men te, na efe mé ri de a que es ta mos alu -
din do, mu i to há a ser co me mo ra do, a ser ce le bra do,
pois o Esta do está se li ber tan do das amar ras que o
pren di am a um crô ni co sub de sen vol vi men to, de fla -
gran do um pro ces so ine xo rá vel de pro gres so e de -
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co, pro por ci o nan do me -
lhor qua li da de de vida à sua or de i ra e la bo ri o sa po pu -
la ção, que vem con tri bu in do de ci si va men te para a
eman ci pa ção eco nô mi ca da re gião.

Apro ve i tan do seu enor me po ten ci al hí dri co, está 
sen do ina u gu ra da, na mes ma data da ins ta la ção do
Esta do, a pri me i ra fase da Usi na Hi dro e lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães que terá ca pa ci da de to tal para
ge rar até mil e vin te me ga watts, tor nan do o To can tins
não so men te auto-su fi ci en te em ge ra ção de ener gia
elé tri ca, mas tam bém ex por ta dor, para ou tras re giões 
do País, des se cada vez mais pre ci o so in su mo.

O Ae ro por to de Pal mas, um dos mais mo der nos 
do País, será ina u gu ra do já no dia três do cor ren te, o
que per mi ti rá um flu xo mu i to ma i or de pas sa ge i ros e
car gas aé re as para o Esta do.

Gra ças a uma es tra té gia in te li gen te e cri a ti va de 
es tí mu los fis ca is, o To can tins vem atra in do im por tan -
tes in ves ti men tos na ci o na is e es tran ge i ros que são
apli ca dos em em pre en di men tos pro du ti vos que, além 
de di na mi za rem as ati vi da des eco nô mi cas, au men -
tan do a ar re ca da ção e cri an do em pre gos, pro por ci o -
nam me lhor qua li da de de vida à po pu la ção, em ple na
sin to nia com o lema des sa Uni da de da Fe de ra ção
que é o ”Esta do da li vre ini ci a ti va e da jus ti ça so ci al“.

Nos so Esta do, que já dis põe do ma i or re ba nho
bo vi no de toda a re gião Nor te do Bra sil, está li vre da
fe bre af to sa e re ce beu o tí tu lo cor res pon den te por
par te da Orga ni za ção Mun di al de Epi zo o ti as, o que
in cen ti va rá as ex por ta ções de car ne para os pa í ses
da União Eu ro péia e o Ja pão, en tre ou tros.

Com mais de du zen tos mil qui lô me tros qua dra -
dos de ter ras agri cul tu rá ve is e três mi lhões de hec ta res 
de ter ras ir ri gá ve is por gra vi da de, além da ma i or área
con tí nua, de todo o mun do, que pode ser des ti na da à
agri cul tu ra ir ri ga da, no vale do rio Ja va és, o To can tins
vem sen do ob je to da im ple men ta ção de enor mes em -
pre en di men tos agro in dus tri a is, como os Pro je tos Ja -
va és, Pro de cer III e Cam pos Lin dos que vêm pro du zin -
do mi lha res de to ne la das de grãos e fru tos.

Aliás, o Pro fru ta – Pro gra ma Esta du al de Fru ti -
cul tu ra vem in cen ti van do os fru ti cul to res, e uma das



con se qüên ci as po si ti vas des sa po lí ti ca é a ex por ta -
ção de aba ca xi to can ti nen se, não ape nas para o sul
do Bra sil, como tam bém para a Eu ro pa.

Como não pode ha ver de sen vol vi men to sus ten -
ta do sem o su por te de mão-de-obra qua li fi ca da, o
Esta do tem in ves ti do na me lhor ca pa ci ta ção dos tra -
ba lha do res, seja na área pro fis si o na li zan te, com os
cur sos ofe re ci dos pelo Ser vi ço Na ci o nal de Apren di -
za gem Co mer ci al – SENAC, em con vê nio com o
Esta do, seja por in ter mé dio de ins ti tu i ções uni ver si tá -
ri as ins ta la das no To can tins, me re cen do des ta que,
evi den te men te, a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
To can tins, em fase fi nal de im ple men ta ção.

Há o Pro gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral do To can -
tins, que, até o iní cio de 2003, pro por ci o na rá ener gia
elé tri ca a mais de de ze no ve mil pro pri e da des ru ra is, o 
que, além de me lho rar sig ni fi ca ti va men te a qua li da de
de vida dos ru rí co las, im pul si o na rá a pro du ção agro -
pe cuá ria.

O Esta do já dis põe de ex ce len te ma lha ro do viá -
ria, com apro xi ma da men te cin co mil qui lô me tros de
es tra das de ro da gem as fal ta das, in te gran do um sis te -
ma mul ti mo dal com a Hi dro via Ara gua ia-To can tins e a 
Fer ro via Nor te-sul, cu jos tri lhos já pe ne tra ram no ter -
ri tó rio to can ti nen se.

Nos sa gen te, nes ta fe liz opor tu ni da de, não ape -
nas os to can ti ne ne ses e os bra si le i ros que para lá se
en ca mi nha ram para co la bo rar com o de sen vol vi men -
to da Re gião, mas to dos nós, bra si le i ros, te mos ra -
zões de so bra para nos or gu lhar do que está sen do
fe i to no mais novo Esta do da Fe de ra ção: o To can tins.

Con clu in do, que ro, des ta tri bu na, con gra tu -
lar-me com o Go ver no e com o povo do To can tins,
que vem de mons tran do, mais uma vez, toda a cri a ti vi -
da de, toda a en ge nho si da de, todo o tra ba lho de que o 
bra si le i ro é ca paz em be ne fí cio do nos so País.

Mu i to obri ga do.
 O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 10 de ju lho
des te ano, o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou a Lei 
nº 10.257 que cri ou o Esta tu to da Ci da de. A re gu la -
men ta ção dos arts. 182 e 183 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
es ta be le ceu, fi nal men te, as di re tri zes ge ra is da po lí ti -
ca ur ba na. A im por tân cia da Lei ul tra pas sa seu con te -
ú do, pois é uma con quis ta do Par la men to, uma vez
que dele ori gi ná ria, nele dis cu ti da, nele vo ta da e nele
apro va da.

Tão ha bi tu a dos es ta mos em ab di car de nos sa
fun ção le gi fe ran te para o Exe cu ti vo que de ve mos nos
re go zi jar quan do um or de na men to ju rí di co de tal im -
por tân cia é to tal men te ela bo ra do den tro de nos sos
mu ros. 

A de no mi na ção de Esta tu to da Ci da de ori gi -
nou-se de um pro je to de lei apre sen ta do pelo sa u do -
so Se na dor por Bra sí lia, Pom peu de Sou za. Apro va do 
nes ta Casa, tor nou-se a base para inú me ras dis cus -

sões, de ba tes, se mi ná ri os e au diên ci as pú bli cas so -
bre o as sun to. To dos os de ma is pro je tos apre sen ta -
dos so bre a ma té ria fo ram a ele apen sa dos, in clu in do
a in te res san te pro po si ção do De pu ta do Raul Fer raz. 

Ten do sido Pre fe i to do mu ni cí pio de Vi tó ria da
Con quis ta, na Ba hia, o De pu ta do Raul Fer raz sou be
usar com pro fi ciên cia seu vas to co nhe ci men to so bre
o uso do solo ur ba no e a apli ca ção dos ins tru men tos
de po lí ti ca ur ba na no par ce la men to, edi fi ca ção ou uti -
li za ção com pul só ri os do solo.

O País es ta va a re cla mar uma nor ma li za ção da
po lí ti ca ur ba na. De 1940 para cá, o cres ci men to po pu -
la ci o nal ur ba no foi de tal na tu re za que as ci da des
mais pro cu ra das pe los mi gran tes trans for ma ram-se
em ver da de i ros caos. Não há cres ci men to or ga ni za do 
e ló gi co. As gran des me tró po les bra si le i ras en fren tam 
gra ves pro ble mas para aco mo dar a po pu la ção ur ba -
na, que hoje já abran ge 80% dos bra si le i ros, al can -
çan do 88,7% na re gião Su des te, 78,4% na Sul e
63,6% na Nor des te. São Pa u lo, com 10 mi lhões de
ha bi tan tes; Rio de Ja ne i ro, com 5,6 mi lhões; Sal va dor
com 2,3 mi lhões; e Belo Ho ri zon te e For ta le za, com
2,1 mi lhões cada, são os mu ni cí pi os mais po pu lo sos. 

Não é à toa que tais ci da des en fren tam gra ves
pro ble mas, como os de se gu ran ça, edu ca ção, sa ú de
e sa ne a men to. Mes mo con cen tran do ati vi da des in -
dus tri a is, es ses cen tros não têm ca pa ci da de de em -
pre go para to dos seus ha bi tan tes. Como a ma i o ria
dos mi gran tes não têm es co la ri da de ou ex pe riên cia
pro fis si o nal, aca bam ace i tan do su bem pre gos ou vão
para a eco no mia in for mal. Os ren di men tos mi se rá ve is 
os le vam a mo rar nas pe ri fe ri as dos gran des cen tros,
que ter mi nam se trans for man do em fa ve las ou em re -
giões com ha bi ta ções pre cá ri as, à mar gem de cór re -
gos, char cos ou em pe ri go sas en cos tas de mor ros.
Fa ve las, mo cam bos, pa la fi tas, ala ga dos, lo te a men tos 
clan des ti nos pro li fe ram, sem que as au to ri da des, por
mo ti vos di ver sos, pos sam im pe dir seu sur gi men to. 

Os go ver nos es ta du a is não têm re cur sos para
en fren tar o pro ble ma, e os mo ra do res aca bam por de -
po si tar os de je tos ao ar li vre ou os ca na li zam para
cór re gos ou re pre sas pró xi mos, au men tan do a já tão
gran de po lu i ção ur ba na e pro vo can do do en ças. As re -
giões me tro po li ta nas cres cem sem ne nhum pla ne ja -
men to, e a con fu são se es ta be le ce.

O Esta tu to da Ci da de veio para pôr fim a essa
de sor dem e para equa ci o nar os pro ble mas ad vin dos
do mau uso do solo. A ques tão da mo ra dia agra -
vou-se com a ex tin ção pura e sim ples do Ban co Na ci -
o nal de Ha bi ta ção (BNH), sem que ou tro ór gão fos se
cri a do para subs ti tuí-lo. Por sua vez, ter mi nar com o
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Urba no, úni co Mi nis -
té rio vol ta do para os pro ble mas ur ba nís ti cos, foi um
erro, que po de rá ser cor ri gi do com o ri go ro so cum pri -
men to da nova lei.



Se a re for ma agrá ria con ta com inú me ros de fen -
so res, a re for ma ur ba na vem sen do des pre za da. Há
pou cos es pe ci a lis tas no as sun to, daí o aban do no em
que vive o ho mem na pe ri fe ria das gran des ci da des.
Sem ter como sus ten tar, com o mí ni mo de dig ni da de,
sua fa mí lia, o ho mem aca ba por se en tre gar à be bi da
ou aos pe que nos cri mes. A vi o lên cia cres ce. As cri an -
ças, aban do na das pe los pais aca bam nas ruas es mo -
lan do, rou ban do ou ser vin do ao trá fi co de dro gas. 

Mas não é só a clas se po bre a atin gi da. A clas se 
mé dia, com seus min gua dos sa lá ri os, vê-se em pur ra -
da para mo ra di as cada vez me no res, e a clas se mais
pri vi le gi a da, obri ga da a mo rar em ver da de i ras for ta le -
zas a fim de se pro te ger, per den do o con ta to com a
re a li da de bra si le i ra. 

Pelo ex pos to, acre di ta mos que o Esta tu to da Ci -
da de pos sa me lho rar a caó ti ca ques tão ur ba na de
nos sas ci da des, es pe ci al men te das mais po pu lo sas. O 
novo or de na men to ju rí di co deve obe de cer a uma po lí ti -
ca de com ba te à es pe cu la ção, re di re ci o nan do o mo de -
lo eco nô mi co de ur ba ni za ção do es pa ço in te ri or das ci -
da des, além de tra zer inú me ros ou tros be ne fí ci os.

O pla no di re tor será a peça fun da men tal para a
ad mi nis tra ção do mu ni cí pio, em cum pri men to, fi nal -
men te, ao que de ter mi na o pa rá gra fo 2º do ar ti go 182
da Cons ti tu i ção Fe de ral: “a pro pri e da de ur ba na cum -
pre sua fun ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as
fun da men ta is de or de na ção da ci da de ex pres sa no
pla no di re tor”.

As nor mas de or dem pú bli ca e in te res se so ci al
que re gu lam o uso da pro pri e da de ur ba na se rão ado -
ta das em prol do bem co le ti vo, da se gu ran ça e do
bem-es tar do ci da dão, bem como do equi lí brio am bi -
en tal. 

O Esta tu to da Ci da de, mi nu ci o so, cu i dou de to -
dos os as pec tos da po lí ti ca ur ba nís ti ca in clu in do par -
ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ri os;
Impos to Pre di al Ter ri to ri al Urba no (IPTU) pro gres si vo
no tem po; de sa pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los; 
usu ca pião; con ces são de uso es pe ci al para fins de
mo ra dia; di re i to de su per fí cie e de pre emp ção; ou tor -
ga ge ne ro sa do di re i to de cons tru ir; ope ra ções ur ba -
nas con sor ci a das; trans fe rên cia do di re i to de cons tru -
ir e es tu do de im pac to de vi zi nhan ça.

Esta mos con vic tos de que o Esta tu to da Ci da de
foi um gran de pas so na or ga ni za ção de nos sas ci da -
des, tra zen do, para suas po pu la ções, or dem e pos si -
bi li da de de me lhor qua li da de de vida, es pe ci al men te
para as clas ses me nos fa vo re ci das que ha bi tam as
pe ri fe ri as dos gran des cen tros.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
 O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de que as -
su mi o man da to de Se na dor da Re pú bli ca, ve nho
aler tan do as au to ri da des go ver na men ta is e pe din do
que elas ado tem me di das pre ven ti vas para as ca tás -

tro fes na tu ra is, tais como en chen tes e inun da ções
que as so lam o País de nor te a sul, pro vo can do ver da -
de i ras tra gé di as. Os re sul ta dos nós já sa be mos: ca -
sas des tru í das, de sa bri ga dos, mor tes e, prin ci pal -
men te, re vol ta e tris te za com o des ca so que o po der
pú bli co tem tra ta do da ques tão.

As no tí ci as so bre de sa ba men tos, es tra das in -
ter rom pi das são an ti gas quan to a si tu a ção. Tem-se a
in for ma ção de que isso acon te ce des de o Bra sil co lô -
nia. Entre tan to, a si tu a ção tem se agra va do nos úl ti -
mos cin qüen ta anos, em ra zão do de sor de na do pro -
ces so de ur ba ni za ção, com a ocu pa ção, pe las pes so -
as mais po bres, de áre as de ris co nas en cos tas dos
mor ros, sem ne nhu ma se gu ran ça.

Se gun do da dos da De fe sa Ci vil, no ano de
2000, só na re gião Su des te, os nú me ros re gis tra ram
qua se no ven ta mil fla ge la dos e trin ta e seis mor tes,
so men te num uni ver so de 35 mu ni cí pi os, sen do a ma -
i o ria nas re giões ser ra nas e ri be i ri nhas.

Em que pese a res pon sa bi li da de do Go ver no
Fe de ral em de sen vol ver me i os de ações pre ven ti vas
e em dis po ni bi li zar re cur sos eco nô mi cos para os
Esta dos fa ze rem fren te a essa si tu a ção, te mos que os 
mu ni cí pi os, tam bém, não vêm se pre ca ven do, nem
ado tan do me di das pre ven ti vas para mi no rar a ação
da na tu re za, quan do sa be mos que o fato vai acon te -
cer. É uma ques tão de tem po e épo ca. E o que é pior:
sa be mos que o apa ra to da de fe sa ci vil não tem ca pa -
ci da de de fa zer fren te às emer gên ci as que sur gi rem.

Pre o cu pa do com es ses acon te ci men tos e sa be -
dor dos par cos re cur sos fe de ra is, no ano de 1996
apre sen tei três pro je tos de lei nes ta Casa que fo ram
ar qui va dos. Eu os re a pre sen tei no ano de 2000, e a
tra mi ta ção de les é a se guin te:

O Pro je to de Lei nº 13/2000, que acres cen ta va
dis po si ti vo à Lei nE 9249, de 26 de de zem bro de 1995
e à Lei nº 9250, de 26 de de zem bro de 1995, dis pu -
nha so bre o Impos to de Ren da das pes so as ju rí di cas
e das pes so as fí si cas. Esse pro je to visa a pos si bi li tar
que pes so as fí si cas e ju rí di cas pos sam fa zer con tri -
bu i ções e do a ções a ór gãos e fun dos de de fe sa ci vil,
com aba ti men tos cor res pon den tes em seu Impos to
de Ren da, do a ções es sas vin cu la das à idéia de es for -
ço e so li da ri e da de co mu ni tá ria con tra as ca la mi da -
des. A ma té ria foi re je i ta da na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Já o PLS nº 14/2000 ins ti tu ía a con tri bu i ção so -
bre se gu ros, al te ran do a le gis la ção so bre o Fun do
Espe ci al para Ca la mi da des Pú bli cas (FUNCAP), em
que a alí quo ta da con tri bu i ção se ria de 0,5% (cin co
dé ci mos por cen to), ten do por base de cál cu lo o va lor
to tal do bem se gu ra do. Essa con tri bu i ção in ci di ria so -
bre ope ra ções de se gu ros pri va dos de co i sas, pes so -
as, bens, res pon sa bi li da des, obri ga ções, di re i tos e
ga ran ti as con tra ta dos ou cu jos si nis tros de vem ser li -
qui da dos no País. O pro je to se en con tra na Co mis são 



de Assun tos Eco nô mi cos, com pa re cer pela re je i ção
do pro je to.

O ou tro pro je to, PLS nE 18/2000, per mi ti ria ao
tra ba lha dor mo vi men tar a con ta do FGTS em ca sos
de ca tás tro fes oca si o na das pela na tu re za, quan do
ocor re rem da nos ma te ri a is gra ves na mo ra dia dos
tra ba lha do res que im pli quem na ne ces si da de de re -
cons tru ção ou re for ma sig ni fi ca ti va. Esse pro je to se
en con tra na Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis la ti -
va do Se na do Fe de ral, onde aguar da para en trar na
Ordem do Dia.

A im pren sa na ci o nal es cri ta e te le vi sa da está a
de mons trar que nos cabe ra zão ao in sis tir na apro va -
ção des ses pro je tos, pois es ta mos a pre sen ci ar a tra -
gé dia tão anun ci a da des ta tri bu na, com en chen tes e
tra gé di as nas re giões Sul e Su des te.

Não se tra ta, meus no bres pa res, de apro var ri -
go ro sa men te as mi nhas pro pos tas, mas é fun da men -
tal que V. Exªs apre sen tem pro pos tas no sen ti do de
apri mo rá-las por in ter mé dio de emen das mo di fi ca ti -
vas ou subs ti tu ti vas, em que o im por tan te é nos an te -
ci par mos a es sas tra gé di as que já es tão ba ten do às
nos sas por tas.

Até o fi nal da tar de de on tem, o re la tó rio da De -
fe sa Ci vil de Flo ri a nó po lis re gis trou mais de três mil
de sa bri ga dos e qua tro mor tes, onde a re gião ser ra na
e oes te foi a mais so fri da, atin gin do os mu ni cí pi os
den tre ou tros, de La ges, Blu me nau e Ita jaí;

Mu i to se fa lou na de no mi na da ”in dús tria da
seca“ num re fe rên cia ao nor des te bra si le i ro. Pa ra do -
xal men te, não po de mos per mi tir que se ins ta le a ”in -
dús tria das águas“ no País. Pre ci sa mos ter von ta de
po lí ti ca para so lu ci o nar os pro ble mas das en chen tes
e ca tás tro fes da na tu re za, em ação con jun ta dos go -
ver nos mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ral. Enten de mos o 
as sun to como de ex tre ma im por tân cia e urge que se -
jam to ma das me di das ur gen tes. Fo ram en con tra das
res pos tas para in je ção de re cur sos as tro nô mi cos aos
ban cos fa li dos; da CPMF da sa ú de, em bo ra não uti li -
za da para esse fim; uti li za ção de re cur sos do FGTS
na aqui si ção de ações da Pe tro brás; com pra de mo e -
das po dres pelo Ban co do Bra sil em 1995, Mar ka e
Fon te Cin dam e tan tos ou tros, cu jos re cur sos fo ram
des vi a dos da sua apli ca ção ori gi nal ou fo ram mal apli -
ca dos.

Por isso, re tor no hoje a esta Tri bu na para pro por
que en con tre mos so lu ções ur gen tes no sen ti do de
ob ter re cur sos para fa zer fren te a es ses even tos e co -
mu ni car que es tou re a pre sen tan do es ses pro je tos, no 
aguar do de uma con tri bu i ção cons tru ti va de V. Exªs,
na ex pec ta ti va de ame ni zar as tra gé di as tão anun ci a -
das do ano de 2002, vis to que as de 2001 são ine vi tá -
ve is, elas es tão em cur so.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to Obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho a esta

Tri bu na para fa zer o re gis tro do trans cur so dos 50
anos de cri a ção do Gru po Edson Qu e i roz, con glo me -
ra do em pre sa ri al de gran de im por tân cia para o de -
sen vol vi men to do Esta do do Ce a rá. O Gru po, com -
pos to por 16 em pre sas, é res pon sá vel por algo em
tor no de 14 mil em pre gos di re tos e, en tre im pos tos e
con tri bu i ções, che ga-se a va lo res anu a is da or dem de 
R$255,5 mi lhões. Os in ves ti men tos em pro gra mas
so ci a is to ta li za ram, no ano de 2000, R$181,2 mi -
lhões, re pre sen tan do ga ran tia sa la ri al e as sis ten ci al a 
gran de par ce la de tra ba lha do res.

Dis ser tar so bre esse Gru po Empre sa ri al é fa lar
obri ga to ri a men te de Edson Qu e i roz. Um ho mem de
bem, cuja me mó ria mu i to re pre sen ta para o Ce a rá,
para o Nor des te e para o Bra sil, in de pen den te men te
de o des ti no tê-lo, pre ma tu ra men te, afas ta do-o de
nos so con ví vio.

Edson Qu e i roz re pre sen ta uma sín te se da co ra -
gem, da de ter mi na ção e per se ve ran ça para ven cer as 
ad ver si da des do povo ce a ren se. A ele, mais do que a
nin guém, apli ca-se o di zer de Eu cli des da Cu nha so -
bre o ser ta ne jo: é an tes de tudo um for te.

A vida de Edson Qu e i roz se pro lon ga além dos
li mi tes fí si cos e hu ma nos, pois a obra que re a li zou
con ti nua a tra zer be ne fí ci os para o Ce a rá: os em pre -
gos que ge rou, as em pre sas que cri ou, a uni ver si da -
de e os ór gãos de co mu ni ca ção que fun dou.

Pi o ne i ro na co mer ci a li za ção do gás de co zi nha
e na in dus tri a li za ção da cas ta nha de caju, fun da dor
do ma i or gru po de co mu ni ca ção do Ce a rá, não te ria
dú vi da em apon tar a TV Ver des Ma res e a Uni ver si da -
de de For ta le za — UNIFOR, como as mais im por tan -
tes obras de Edson Qu e i roz, pelo mé ri to so ci al e cul -
tu ral e efe i to mul ti pli ca dor des ses em pre en di men tos.

Dona Yo lan da Vi dal Qu e i roz, eter na com pa nhe i -
ra de Edson Qu e i roz, as sim o de fi ne: um ho mem vol -
ta do para o tra ba lho – Edson Qu e i roz vi veu in ten sa -
men te cada dia de sua vida, trans for man do seu co ti di -
a no em eta pas para con quis tar no vas me tas e no vos
ob je ti vos con cre tos. Não se con ten ta va com o que já
ha via re a li za do. Per se guia no vas idéi as e pro je tos
ma i o res, en ca ran do-os com en tu si as mo e vi ven ci an -
do até o fim cada um de les. Essa trans bor dan te ener -
gia apli ca da em suas re a li za ções não lhe ti ra va, en -
tre tan to, a cons tan te pre o cu pa ção com seus se me -
lhan tes (..). Cri ar em pre gos e opor tu ni da des de de -
sen vol vi men to era sua ob ses são.

Edson Qu e i roz ti nha uma vi são pri vi le gi a da,
uma in te li gên cia ex cep ci o nal, ca paz de en xer gar e
an te ci par o fu tu ro, não como um pas se de má gi ca,
mas em de cor rên cia de mu i ta pes qui sa e tra ba lho,
como au to di da ta que pas sa va as ma dru ga das es tu -
dan do os as sun tos em que pre ten dia in ves tir.



Sua gran de ca pa ci da de cri a ti va ul tra pas sa va os
li mi tes do sa ber con ven ci o nal, da or to do xia es co lar e
dos ma nu a is de te o ria ad mi nis tra ti va.

Como ho mem de ação, con si de ra va o co nhe ci -
men to prá ti co e a ex pe riên cia a me di da de to das as
co i sas. Numa en tre vis ta pu bli ca da pela re vis ta Exa -
me, de ou tu bro de 1974, Edson Qu e i roz de fi ne com
pre ci são, sim pli ci da de e gran de atu a li da de o se gre do
do su ces so dos ne gó ci os: Um em pre en di men to, para
ter su ces so, deve ob ser var três pon tos fun da men ta is
e ser tão per fe i to quan to um triân gu lo de la dos igua is.
Na base de tudo, como va riá vel de ci si va para o su -
ces so da ati vi da de em pre sa ri al, deve es tar a li qui dez,
o ca pi tal de giro ro bus to. De cada lado, com o mes mo
peso, de vem-se co lo car a qua li da de dos pro du tos
ven di dos e a ren ta bi li da de da pro du ção.

Edson Qu e i roz nada fa zia sem um pla ne ja men -
to exa us ti vo, em que tudo de ve ria ser me di do, quan ti -
fi ca do, pois ti nha cons ciên cia de que ne nhum ramo
de ne gó ci os é eter no e, por tan to, pre ci sa ser per ma -
nen te men te acom pa nha do, ava li a do e mo ni to ra do.

A pre o cu pa ção co ti di a na com a lu cra ti vi da de de
suas em pre sas não su fo ca va seus com pro mis sos
com a éti ca e com a pes soa hu ma na, pois Edson Qu -
e i roz foi um ho mem que veio para cons tru ir, para
plan tar e para me lho rar as con di ções de vida de seu
povo.

Em 1977, Edson Qu e i roz re cu sou a pro pos ta
para par ti ci par, com um gru po ale mão, de um em pre -
en di men to des ti na do à fa bri ca ção de ar mas, e ex pli -
cou a re cu sa a seu fi lho Air ton Qu e i roz: quem fi zer vai
ga nhar mu i to di nhe i ro, mas eu não me sin to bem fa -
bri can do ar mas. Não que ro.

Além do gran de ta len to, da enor me ca pa ci da de
de tra ba lho, Edson Qu e i roz se be ne fi ci ou das li ções
prá ti cas de co mér cio da das por seu pai, Ge né sio Qu -
e i roz, co mer ci an te na pe que na ci da de de Cas ca vel,
no Ce a rá, ho mem do ta do de gran de in tu i ção para os
ne gó ci os, que pos te ri or men te se trans fe riu para For -
ta le za, onde cons tru iu seu pa tri mô nio.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res: Edson Qu e i roz era um ho mem que não se
con for ma va com a me di o cri da de, com o tra di ci o na lis -
mo, com o atra so, com o sub de sen vol vi men to, mu i to
me nos com a idéia ne ga ti va de o Ce a rá ser uma ter ra
con de na da à po bre za e à mi sé ria.

Como os gran des ho mens, Edson Qu e i roz cri ou 
seus pró pri os ca mi nhos, na ve gou por ma res nun ca

dan tes na ve ga dos, ven ceu com seus pró pri os re cur -
sos, pois o Ce a rá lhe deu ré gua e com pas so.

Edson Qu e i roz não co nhe ceu a rede mun di al de 
com pu ta do res, a Inter net, nem a Intra net, não viu a
ex plo são da te le fo nia ce lu lar, não viu a TV a cabo, não 
usou as pe que nas an te nas pa ra bó li cas, não par ti ci -
pou do gran de cres ci men to da in for má ti ca, da te le má -
ti ca, da ro bó ti ca e ou tros pro gres sos re la ci o na dos
com a ci ber né ti ca.

O mun do tec no ló gi co atu al, apa ren te men te tão
dis tan te da que le em que vi veu Edson Qu e i roz, cer ta -
men te não re pre sen ta ria qual quer pro ble ma para a
atu a ção do gê nio in ven ti vo e em pre en de dor des se ci -
da dão.

Ao con trá rio, as opor tu ni da des de no vos em pre -
en di men tos, de ge ra ção de no vas fon tes de ri que za,
de no vos pos tos de tra ba lho e de re ce i tas pú bli cas,
cer ta men te, se ri am apro ve i ta das pelo gê nio cri a dor
de Edson Qu e i roz.

Edson Qu e i roz faz par te da que les ho mens pri vi -
le gi a dos que ul tra pas sam o seu tem po, sua ge ra ção,
o mun do que os ro de ia.

O bri lho, a in te li gên cia e o po der de cri a ti vi da de
de Edson Qu e i roz per mi ti am que ele ope ras se nos
pla nos uni ver sal e re gi o nal, indo do mi crou ni ver so da
pe que na Cas ca vel aos cen tros de de ci sões in ter na ci -
o na is, po den do ali tran si tar com gran de es pon ta ne i -
da de. Ao mes mo tem po, era ca paz de com prar, por
um pre ço mais ele va do, todo o es to que de cha -
péu-de-pa lha na fe i ra de sua pe que na ci da de de Cas -
ca vel, com o ob je ti vo ex clu si vo de aju dar seus con ter -
râ ne os mais po bres.

Os 50 anos de cri a ção do Gru po Edson Qu e i roz
são um ates ta do vivo da obra e da vi são uni ver sal de
Edson Qu e i roz, que per mi tia que ele in gres sas se em
ra mos di nâ mi cos e mo der nos como o rá dio, te le vi são, 
jor nal e, fi nal men te, na área edu ca ci o nal, com a cri a -
ção da Uni ver si da de de For ta le za — UNIFOR.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res: Apro ve i to esta opor tu ni da de tam bém para
co mu ni car a so le ni da de de ou tor ga do Tro féu Se re ia
de Ouro, trans cor ri da no dia 28 de se tem bro p. pas sa -
do, na ci da de de For ta le za – CE. Esse prê mio é si nô -
ni mo do re co nhe ci men to má xi mo que o Sis te ma Ver -
des Ma res, do Gru po Edson Qu e i roz, con ce de anu al -
men te a per so na li da des que se des ta cam em suas
res pec ti vas ati vi da des pro fis si o na is.

Nes te ano de 2001, o Tro féu Se re ia de Ouro
cou be ao Mi nis tro Vi cen te Leal, ao Jor na lis ta Cid Car -
va lho, ao Po e ta Pa ta ti va do Assa ré e ao Pro fes sor
Plá ci do Ci da de Nu vens.



Pa ra be ni zo to dos os agra ci a dos por essa re co -
nhe ci da ho me na gem, opor tu ni da de em que re gis tro
meus cum pri men tos à Dona Yo lan da Qu e i roz, per so -
na li da de que, de ma ne i ra tão de ter mi na da, tem en ca -
mi nha do os ne gó ci os do Gru po Edson Qu e i roz.

Por fim, acre di to que os em pre sá ri os bra si le i ros
mu i to têm que apren der com o exem plo de Edson Qu -
e i roz, que já se en con tra en tre os gran des no mes do
sé cu lo XX. Sua me mó ria me re ce ser re ve ren ci a da por 
to dos quan tos lu tam por um Bra sil mais de sen vol vi do
e mais aber to so ci al, po lí ti ca e eco no mi ca men te.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Orga ni za ção
das Na ções Uni das, ONU, acer ta da men te de fi niu o
ano de 2001 como o Ano Inter na ci o nal do Vo lun ta ri a -
do. Uma de ci são que, além de re sul ta dos ex tra or di ná -
ri os vis tos no de cor rer do ano, nos apon ta para ou tros 
re sul ta dos, que po dem ser per ma nen tes.

No úl ti mo fi nal de se ma na, ti ve mos em Go iás
um exem plo cla ro dis so, quan do foi exe cu ta da a dé ci -
ma-ter ce i ra edi ção do Pro je to Ação Glo bal, pro mo vi -
do pela TV Anhan gue ra, emis so ra da Rede Glo bo
no Esta do, com o apo io do Ser vi ço So ci al da Indús -
tria, o SESI, e da Fe de ra ção das Indús tri as de Go iás,
a FIEG.

Du ran te todo o dia de sá ba do, 850 vo lun tá ri os
tra ba lha ram inin ter rup ta men te, le van do à po pu la ção
ca ren te de Go iâ nia e de ci da des vi zi nhas, di ver sos
ser vi ços e ati vi da des re cre a ti vas. Ser vi ços im por tan -
tes como ex pe di ção de do cu men tos, ori en ta ção a
ges tan tes, va ci na ção e re cre a ção, além de pa les tras
de ori en ta ção e co le tas de do a ção de san gue.

Ao todo fo ram 60 mil e 680 aten di men tos, fe i tos
a 48 mil e 544 pes so as, sen do que 31% de las fo ram
aten di das numa ne ces si da de fun da men tal: a ex pe di -
ção de do cu men tos pes so a is que aju da a dar ci da da -
nia a uma gen te ex clu í da do pro ces so pro du ti vo.

Além do tra ba lho exem plar que se re pe te pela
dé ci ma ter ce i ra opor tu ni da de, as de cla ra ções dos or -
ga ni za do res do even to nos le vam a uma re fle xão. O
pre si den te da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, da qual a
TV Anhan gue ra faz par te, jor na lis ta Ja i me Câ ma ra
Jú ni or, dis se que o ob je ti vo, além dos aten di men tos
que são fe i tos, é in cen ti var os di ver sos seg men tos da
so ci e da de a se en ga ja rem em ati vi da de so ci a is vo -
lun tá ri as.

É uma se men te que está sen do plan ta da, dis se
ele. Ja i me Câ ma ra Jú ni or afir mou que, se con se guir -
mos cri ar na so ci e da de a cul tu ra do vo lun ta ri a do, mu i -

tos dos pro ble mas so ci a is do País po de ri am ser re sol -
vi dos sem a pre sen ça do po der pú bli co, como ocor re
em di ver sos pa í ses do cha ma do Pri me i ro Mun do.

Essa é uma ver da de in ques ti o ná vel, mas que
não exi me os go ver nos de sua res pon sa bi li da de. Ao
con trá rio: fun ci o na como uma li ção aos go ver nan tes,
que pre ci sam ter mais sen si bi li da de para com as
ques tões so ci a is. A gran de dí vi da do Bra sil hoje não é
com o FMI, mas com suas fa mí li as que se en con tram
ex clu í das do pro ces so pro du ti vo, vi ven do sem dig ni -
da de. A nos sa ma i or dí vi da é, sem dú vi da, a dí vi da
so ci al. Inves tir em pro je tos que vi sem a ga ran tir con di -
ções mí ni mas de vida dig na aos po bres e hu mil des
deve ser pri o ri da de ab so lu ta de qual quer go ver no.

Cum pri men to a Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, o
SESI e a FIEG pelo pro je to que tem pres ta do gran des 
ser vi ços aos mais ca ren tes em Go iás. Que essa ação
sir va de exem plo, não ape nas para ou tros seg men tos
so ci a is, mas prin ci pal men te para es ti mu lar a sen si bi li -
da de de quem tem a res pon sa bi li da de de go ver nar os 
des ti nos do nos so Bra sil. 

Que pos sa mos ter sem pre em men te que go ver -
nar é, aci ma de tudo, tra ba lhar para ser vir a quem
mais pre ci sa: os po bres, hu mil des e mar gi na li za dos.

Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
REQUERIMENTO Nº 608, 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
608, de 2000, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do que
o Se na do for mu le voto de cen su ra jun to ao go ver no
fun da men ta lis ta do Afe ga nis tão, que se au to de no mi -
na Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan do a in -
dig na ção dos bra si le i ros com re la ção aos acon te ci -
men tos que vêm ten do lu gar na que le país, onde é fla -
gran te o des res pe i to às mu lhe res, sub me ti das a toda
es pé cie de maus-tra tos e hu mi lha ções pelo re gi me
Ta li ban, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.066, 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: Se na dor Lú dio Co e lho.



A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 
em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001

(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
516, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na e ou tros
Se nho res Se na do res, so li ci tan do que seja le va da ao
co nhe ci men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se -
na do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do
dia 11 de se tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as
Na ções Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a -
ção con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves
des do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da
hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 
em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los Va la da -
res, que dis põe so bre o Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi men to do Nor -
des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, 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 Jef fer son Pe res.

– 4 –
MENSAGEM Nº 192, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon, so bre a Men -
sa gem nº 192, de 2001 (nº 849/2001, na ori gem), pela 
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Car los Alber to

Fer re i ra Gu i ma rães, Mi nis tro de Se gun da Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni -
gé ria.

– 5 –
MENSAGEM Nº 198, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Agri pi no, so bre a Men sa gem
nº 198, de 2001 (nº 946/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Cel so Luiz Nu nes Amo -
rim, 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 a fun -
ção 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.

– 6 –
MENSAGEM Nº 199, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, so bre a Men sa gem 
nº 199, de 2001 (nº 945/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Luiz 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 a
fun ção de Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil em Ge ne bra.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 



em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 84, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 
em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 147, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 
em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, 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, ten do

Pa re cer sob nº 978, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, fa vo rá -
vel, com Emen da nº 1-CE, que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 

em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da re fe ri -
da ses são.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 190, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 190, de 2001 (nº 784/2000, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 979, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 195, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 980, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, 
em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da ses -
são.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 203, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 981, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

 O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.)



Ata da 126ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 3 de outubro 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. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res e Álva ro Dias

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – Antonio Car los
Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo
Par ga – Car los Be zer ra – Car los Pa tro 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 – Fre -
i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral -
do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef fer son
Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José Edu ar -
do Du tra – 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 Ota vio – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro -
ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – 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 – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs. Se na do -
res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses -
são.

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

So bre a mesa, o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 341, DE 2001

(Nº 897/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato gue ou tor ga con ces -
são à LHM Co mu ni ca ção Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
on das mé di as na ci da de de Alto Ale gre,
Esta do de Ro ra i ma.

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

cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
con ces são à LHM Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em on das mé di as na ci da de de
Alto Ale gre, Esta do de Ro ra i ma.

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 25, DE 1999

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

o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons tan te do De cre -
to de 28 de de zem bro de 1998, que ”Ou tor ga con ces -
são à LHM Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na lo ca li da -
de de Alto Ale gre, Esta do de Ro ra i ma“.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.



EM. Nº 366/98-GM

Em 4-12

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is 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
47/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na
lo ca li da de de Alto Ale gre, Esta do de Ro ra i ma.

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 e 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 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, da le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são, con clu iu que a LHM Co mu ni ca ção Ltda.
ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos
ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se, as sim, 
a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes -
ma Co mis são, que ho mo lo guei.

Nes sas con di ções, te nho a hon ra de sub me ter o 
as sun to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos
ter mos do art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre -
to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995.

Escla re ço que o ato de ou tor ga so men te virá a
pro du zir seus efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma do pa rá gra fo ter ce i ro do
art. 223 da Cons ti tu i ção.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Ou tor ga con ces são à LHM Co mu ni -
ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em on das mé di as, na
lo ca li da de de Alto Ale gre, Esta do de Ro -
ra i ma.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
de acor do com o dis pos to no art. 29 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
do De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do 
em vis ta o que cons ta do Pro ces so ad mi nis tra ti vo nº
53810.000077/97, Con cor rên cia nº 47/97—SFO/MC,

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à LHM Co mu -
ni ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em on das mé di as, na lo ca li da de de Alto Ale -
gre, Esta do de Ro ra i ma.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor na da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções 
leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su -
mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a con tar 
da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o
ar ti go an te ri or, sob pena de se tor nar nulo, de ple no
di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to.

LHM COMUNICAÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

Ma ria Apa re ci da Mo re i ra de Olan da, bra si le i ra, sol -
te i ra, co mer ci an te, re si den te e do mi ci li a da na Rua Mon te
Ro ra i ma, nº 730 – cen tro, em Alto Ale gre/RR, fi lha de
Cle o dom Cle men ti na de Olan da e de Ma ria de Lour des
Mo re i ra da Sil va, nas ci da em Gra jaú/MA, aos 13 de ju lho
de 1969, por ta do ra da Cé du la de Iden ti da de nº 68.667
ex pe di da pela SSP/RR, CPF nº 241.543.342-04.

José Antô nio de Cas tro Neto, bra si le i ro, ca sa do,
ad mi nis tra dor de em pre sa, re si den te e do mi ci li a do na
Rua L14, casa nº 830 – Pa ra vi a na, em Boa Vis ta/RR, fi -
lho de Luiz Alves de Cas tro e de Ma ria José de Sou za
Cas tro, nas ci do em Ni te rói/RJ, aos 28 de Agos to de
1965, por ta dor da cé du la de iden ti da de nº 06.689.660-6 
ex pe di da pela SSP/RJ, CPF nº 364.792.331-15.

Te re sa Cris ti na No gue i ra Paim, bra si le i ra ca sa da,
pro fes so ra, re si den te e do mi ci li a da na Ave ni da Ene
Gar cez, nº 723 – cen tro, em Boa Vis ta/RR, fi lha de Ra i -
mun do No gue i ra Lo pes e de Ma ria do Car mo No gue i ra,
nas ci da em Pa ca jús/CE, aos 29 de se tem bro de 1950,
por ta do ra da cé du la de iden ti da de nº 28.928, ex pe di da
pela SSP/RR, CPF Nº 022.319.992-34.

Re sol vem por este ins tru men to par ti cu lar de con -
tra to cons ti tu ir uma so ci e da de por co tas de res pon sa bi -
li da de que se re ge rá pe las de ma is dis po si ções le ga is e
téc ni cas apli cá ve is e pe las ca u sas se guin tes.



Pri me i ra: A So ci e da de gi ra rá sob a de no mi na -
ção so ci al de LHM Co mu ni ca ção Ltda., com sede e
foro na ci da de de Alto Ale gre, no Esta do de Ro ra i ma,
na Rua 13 de se tem bro, nº 5 – cen tro. A So ci e da de
usa rá o nome fan ta sia de “Rá dio Nova Era-AM“.

Se gun da: O pra zo de du ra ção da So ci e da de é
in de ter mi na do, ten do o seu iní cio de ati vi da de em 15
de mar ço de 1997.

Ter ce i ra: A So ci e da de tem por ob je ti vo a exe cu -
ção e a ex plo ra ção dos ser vi ços de Ra di o di fu são.

Qu ar ta: O Ca pi tal so ci al é de R$34.000,00 (Trin -
ta e qua tro mil re a is), re pre sen ta do por 34.000,00
(trin ta e qua tro mil) co tas de va lor no mi nal, cada uma,
de R$1,00 (um real), fi can do as sim dis tri bu í dos pe los
só ci os:

Só ci os     Co tas     Va lor % 
Ma ria Apa re ci da M. de Olan da 17.000 17.000,00  50,
José Anto nio de C. Neto    15.000 15.000,00 44,1
Te re sa Cris ti na N. Paim      2.000 2.000,00  5,9
To tal   34.000 34.000,00  100,0

A in te gra li za ção do Ca pi tal So ci al far-se-á em
mo e da cor ren te na ci o nal e da se guin te for ma:

a) 10% (dez por cen to) do Ca pi tal So ci al, cor res -
pon den do ao va lor de R$3.400,00 (Três mil e qua tro -
cen tos re a is), no ato de as si na tu ra do pre sen te con tra to;

b) Os res tan tes 90% (no ven ta por cen to) do Ca -
pi tal so ci al, cor res pon den do ao va lor de R$30.600,00
(Trin ta mil e se is cen tos re a is), até o pra zo de 60 (ses -
sen ta) dias, con tan do da pu bli ca ção do Diá rio Ofi ci al
da União, do res pec ti vo ato de ou tor ga do ser vi ço de
Ra di o di fu são.

Qu in ta: A res pon sa bi li da de dos só ci os é li mi ta -
da à im por tân cia to tal do Ca pi tal So ci al, nos ter mos
art. 2º da Lei nº 3.708 de 10-6-1919.

Sex ta: As de li be ra ções so ci a is, ain da que im pli -
quem em al te ra ção con tra tu al, po de rão ser to ma das
por só ci os que re pre sen tem a ma i o ria do Ca pi tal So -
ci al con so an te a fa cul da de de fe ri da pelo art. 62, pa rá -
gra fo 2º do De cre to-Lei nº 57.51, de 10-1-1966.

Sé ti ma: As co tas re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci -
al são in ca u ci o ná ve is a es tran ge i ros ou pes so as ju rí -
di cas e ina li e ná ve is a es tran ge i ros.

Oi ta va: A So ci e da de se com pro me te, por seu
Di re tor e Só ci os, a não efe tu ar al te ra ção nes te con tra -
to, sem que te nha, para isso, ob ti do ple na, le gal e pré -
via au to ri za ção do Po der Con ce den te.

Nona: Os ad mi nis tra do res de ve rão ser bra si le i -
ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de 10 (dez ) anos
e sua in ves ti du ra nos car gos so men te po de rá ocor rer
de po is de te rem sido do Po der pelo Con ce den te.

Dé ci ma: A So ci e da de será ad mi nis tra da pelo
só cio-co tis ta Ma ria Apa ra re ci da Mo re i ra de Olan da,
no exer cí cio das fun ções de Di re to ra-ge ren te, ca ben -
do-lhe as ges tões de to dos os ne gó ci os so ci a is e co -
mer ci a is, bem como a re pre sen ta ção da so ci e da de
em ju í zo ou fora dele, sen do-lhe dis pen sa da a pres ta -
ção de ca u ção.

Dé ci ma Pri me i ra: A Tí tu lo de Pro-La bo re os só -
ci os te rão como re mu ne ra ção a quan tia fi xa da co -
mum até o li mi te das de du ções fis ca is pre vis to na le -
gis la ção do Impos to de Ren da e que será le va da à
con ta de Des pe sas Ge ra is.

Dé ci ma Se gun da: A So ci e da de se com pro me te, 
des de já, a man ter em seu qua dro de pes so al um nú -
me ro mí ni mo de 2/3 (dois ter ços) de tra ba lha do res
bra si le i ros.

Dé ci ma Ter ce i ra: A So ci e da de po de rá ter como
só ci os, pes so as ju rí di cas com par ti ci pa ção de até
30% do Ca pi tal So ci al, sem di re i to a voto e, per ten -
cen te ex clu si va e no mi nal men te a bra si le i ros.

Dé ci ma Qu ar ta: O uso da de no mi na ção so ci al,
nos ter mos da cláu su la Dé ci ma des te ins tru men to, é
ve da do em fi an ças, ava is, abo nos e ou tros atos de fa -
vor, es tra nhos aos in te res se da so ci e da de, fi can do o
Di re tor na hi pó te se de in fra ção des ta cláu su la pes so -
al men te res pon sá vel pe los atos pra ti ca dos.

Dé ci ma Qu in ta: O Só cio que de se jar trans fe rir
par te ou to ta li da de de suas co tas de ve rá no ti fi car, por
es cri to, a So ci e da de dis cri mi nan do-lhe o pre ço, for ma 
e pra zo para que atrá ves de seus de ma is sé ci os,
exer ça ou re nun cie ao di re i to da trans fe rên cia, o que
de ve rá fa zer no pra zo de 60 (ses sen ta) dias a con tar
da data do re ce bi men to da no ti fi ca ção. De cor ri do o
pra zo de 60 (ses sen ta) sem que a So ci e da de exer ça
ou re nun cie ao di re i to, as co tas po de rão ser trans fe ri -
das a ter ce i ros, ob ser van do-se pre vi a men te, a
anuên cia ex pres sa do Po der Con ce den te, para que o
ato de trans fe rên cia pos sa ter os efe i tos le ga is.

Dé ci ma Sex ta: O fa le ci men to ou in ter di ção de
um dos só ci os não dis sol ve rá ne ces sa ri a men te a So -
ci e da de, fi can do os her de i ros e su ces so res ou re pre -
sen tan te le gal no me a do, su bro ga dos nos di re i tos e
obri ga ções de ”de cu jus“ ou in ter di to, po den do nela
se fa ze rem re pre sen tar, en quan to in di vi so o qui nhão
res pec ti vo por um den tre eles de vi da men te cre den ci -
a dos pe los de ma is.

Pa rá gra fo 1º Me di an te con sen so una ni me en tre
os só ci os su pérs ti tes, os her de i ros e su ces so res po -
de rão in gres sar na So ci e da de, caso não haja im pe di -
ti vo le gal quan to a esse in gres so e, se ob ser ve a
anuên cia do Po der Con ce den te para que sua ad mis -
são seja re ves ti da de to dos os efe i tos le ga is.

Pa rá gra fo 2º Se os her de i ros ou su ces so res não 
de se ja rem con ti nu ar na so ci e da de, seus ha ve res se -
rão apu ra dos em Ba lan ço le van ta do es pe ci al men te
para esse fim, e se rão pa gos em 24 (vin te e qua tro



ho ras) pres ta ções men sa is, sem ju ros, igua is e su -
ces si vas, a quem es ti ver ju di ci al men te au to ri za do.

Dé ci ma Sé ti ma: A 31 de de zem bro de cada ano
le van tar-se-á um Ba lan ço Ge ral das ati vi da des da
Empre sa. O Ba lan ço le va rá a as si na tu ra de to dos os
só ci os e será acom pa nha do do Extra to de Con tas de
Lu cros e Per das.

Dé ci ma Oi ta va: Fica ele i to, des de já, com re nún -
cia a qual quer ou tro, o foro da sede da so ci e da de para 
a so lu ção de qual quer dis sí dio que even tu al men te ve -
nha a sur gir as par tes con tra tan tes.

Dé ci ma Nona: Os Só ci os de cla ram sob as pe -
nas da lei e sua res pon sa bi li da de in di vi du al não es ta -
rem in cur sos nos im pe di men tos do in ci so II do art. 38
da Lei Fe de ral nº 4.726/65.

Vi gé si ma: Os ca sos omis sos nes te ins tru men to
se rão re gi dos pe los dis po si ti vos da Lei nº 3.708, de 10 
de ja ne i ro de 1919, a cuja fiel ob ser vân cia bem como
das de ma is cláu su las des te com pro mis so se obri gam 
o Di re tor e os só ci os.

E por es ta rem jus tos e con tra ta dos, as si nam o
pre sen te em  4 (qua tro) vias de igual teor e for ma, na
pre sen ça das tes te mu nhas de lei. 

USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

LHM COMUNICAÇÃO LTDA. – Ma ria Apa re ci -
da Mo re i ra de Olan da, Di re to ra Geren te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 342, DE 2001

(Nº 898/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rádio Emissora Atalaia Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ra -
pu a va, 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 23 de maio 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 Emis so ra Ata la ia Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ra -
pu a va, 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 816, DE 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 23 de maio 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 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de
de zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis – MG;

2 – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de – Gu a ra pu a va – PR;

3 – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel 
Pe re i ra – RJ;

4 – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan -
dó po lis – SP;

5 – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos –
SP;



6 – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste Ltda., a 
par tir de 10 de abril do 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste – SP;

7 – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru – SP;

8 – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras – SP;

9 – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de 
de Fer nan dó po lis – SP;

10 – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de –
PB;

11 – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda.,
a par tir de 1º maio de 1994, na ci da de de Can gu çu –
RS;

12 – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18
de ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo –
RS;

13 – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de
abril de 1992, na ci da de de Su ru bim – PE;

14 – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir de
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão – PE;

15 – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., a
par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de
Sal gue i ro – PE; e

16 – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se -
tem bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na –
BA.

Bra sí lia 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 130/MC

Bra sí lia, 17 de maio 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:

• Rá dio Di vi nó po lis 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 Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000864/93);

• Rá dio Emis so ra Ata la ia 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 pu a va, Esta do do Pa ra ná (Pro -
ces so nº 53740.000283/93);

• Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca 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 Mi guel Pe re i ra, Esta do do
Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.001368/99);

• Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci 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 Fer nan dó po lis Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001380/93);

• Rá dio Me tro po li ta na San tis ta 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 San tos, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000922/93);

• Rá dio Alvo ra da de Estre la D’oeste 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 Estre la D’Oeste, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001601/93);

• Ba u ru Rá dio Clu be 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 Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 
50830.000956/93):

• Rá dio Fra ter ni da de 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 Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.001077/96);

• Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
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 Fe nan dó po lis,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000550/93)

• Rá dio Ca tu ri té 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 Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces -
so nº 50730.000386/93);

• So ci e da de Can gus su en se de Rá dio 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 gu çu, Esta do do
Rio Gran de co Sul (Pro ces so nº 53790.000209/94);

• Rá dio São Je rô ni mo 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 São Je rô ni mo, Esta do ao Rio Gran de ao
Sul (Pro ces so nº 29102.002069/91);



• Rá dio Su ru bim 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 Su ru bim, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so
nº 29103.000183/92);

• Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria 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 Vi tó ria de San to Antão, Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 29103.000703/92);

• Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro 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 Sal gue i ro, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000694/91);

• Rá dio Su baé 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 – Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia (Pro ces so
nº 53640.000112/98);

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 23 DE MAIO 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 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 88.066 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 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de
de zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do 
de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.020,
de 21 de no vem bro de 1983 (Pro ces so nº
50710.000864/93);

II – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., a par tir de 1º 
de maio de 1994 na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 376,
de 26 de abril de 1950, 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
53740.000283/93);

III – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., 
a par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de
Mi guel Pe re i ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor -
ga da a Rá dio Jor nal da Ser ra Ltda., pelo De cre to
nº 84.335, de 21 de de zem bro de 1979, e 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 273, de 4 de maio de
1983, do De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções no Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770 001368/99);

IV – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan dó -
po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te à Rá dio Edu ca do ra Ru ral So ci e da de Ltda., pela
Por ta ria MJNI nº 31-B, de 28 de ja ne i ro de 1963, re -
no va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 2 de fe ve re i ro de
1998, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 50830.001380/93);

V – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir 
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Clu be de San tos S/A, con for me De cre to nº
1.558, de 9 de abril de 1937, re no va da Pelo De cre to 
nº 90.100, de 23 de agos to de 1984, e trans fe ri da
pelo De cre to de 5 de no vem bro de 1996, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50830.000922/93);



VI – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’oeste Ltda., a 
par tir ae 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 89.476, de 23 de mar ço de 1984 (Pro ces so
nº 50830.001601/93);

VII – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru, Esta do 
de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 133, de
26 de abril de 1935, e re no va da pelo De cre to nº
91.493, de 29 de ju lho de 1985 (Pro ces so nº
50830.000956/93);

VIII – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11
de de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Cen te ná rio de Ara ras Ltda., pela Por ta ria Con tel nº
122, de 17 de no vem bro de 1964, re no va da pelo
De cre to de 21 de ju lho de 1992, e trans fe ri da pelo
De cre to de 23 de se tem bro de 1997, para a con ces -
si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53830.001077/96);

IX – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da -
de de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor -
ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Cul tu ra de Fer nan -
dó po lis Ltda., con for me De cre to nº 48.235, de 19
de maio de 1960, re no va da pelo De cre to nº
89.534, de 9 de abril de 1984, e trans fe ri da pelo
De cre to de 22 de se tem bro de 1997, para a con -
ces si o ná ria de que tra ta este in ci so   (Pro ces so 
nº 50830.000550/93);

X – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº
28.540, de 24 de agos to de 1950, e re no va da pelo
De cre to nº 90.418, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 50730.000386/93);

XI – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda., 
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Can gu -
çu, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 100, de 9 de mar ço de 1959, re -
no va da pela Por ta ria MC nº 116, de 29 de maio de
1984, 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 De cre to nº 89.232,
de 22 de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº
53790.000209/94);

XII – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18 de 
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo, Esta do

do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
86.587, de 17 de no vem bro de 1981 (Pro ces so nº
29102.002069/91);

XIII – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de
abril de 1992, na ci da de de Su ru bim, Esta do de Per -
nam bu co, ou tor ga da pela Por ta da MC nº 58, de 30
de mar ço de 1982, e au to ri za da a pas sar a 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 27, de 17 de mar ço de 1987, do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
29103.000183/92);

XIV – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 88.198, de 23 de mar ço de 1983 (Pro ces so
nº 29103.000703/92);

XV – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., a
par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de
Sal gue i ro, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo
De cre to nº 86.534, de 4 de no vem bro de 1981 Pro -
ces so nº 29103.000694/91);

XVI – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se -
tem bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio 
Su baé de Fre qüên cia Mo du la da Ltda., con for me De -
cre to nº 82.115, de 15 de agos to de 1978, re no va da
pelo De cre to nº 98.432, de 23 de no vem bro de
1989, e trans fe ri da pelo De cre to de 31 de ou tu bro
de 1996, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in -
ci so (Pro ces so nº 53640.000112/98).

Art. 2º 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. 3º A re no va ção da con ces são so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de maio de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pu bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pi men ta da Ve i ga.







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 343, DE 2001

(Nº 899/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Ca tu ri 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 Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba.

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

cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, 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 Ca tu ri 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 Cam pi na Gran de, Esta do
da Pa ra í ba.

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

MENSAGEM Nº 816, DE 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 23 de maio 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 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de de -
zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis – MG;

2 – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va – PR;

3 – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel
Pe re i ra – RJ;

4 – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan dó po lis
– SP;

5 – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos –
SP;

6 – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste Ltda., a
par tir de 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste – SP;

7 – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru – SP;

8 – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras – SP;

9 – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis – SP;

10 – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de lº de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de – PB;

11 – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda.,
a par tir de 1º maio de 1994, na ci da de de Can gu çu –
RS;

12 – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18 de 
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo – RS;

13 – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de abril
de 1992, na ci da de de Su ru bim – PE;

14 – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir de
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão – PE;

15 – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., a
par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de Sal -
gue i ro – PE; e

16 – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se tem -
bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na – BA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 130/MC

Bra sí lia, 17 de maio 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 de 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:

• Rá dio Di vi nó po lis 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 Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 50710.000864/93);

•  Rá dio Emis so ra Ata la ia 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 pu a va Esta do do Pa ra ná (Pro ces -
so nº 53740.000283/93);

•  Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca 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 Mi guel Pe re i ra, Esta do do Rio
de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.001368/99);

•  Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci 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 Fer nan dó po lis, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001380/93);

•  Rá dio Me tro po li ta na San tis ta 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 San tos, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 50830.000922/93;

•  Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste 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 Estre la D’Oeste, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001601/93);

•  Ba u ru Rá dio Clu be 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 Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000956/93);

•  Rá dio Fra ter ni da de 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 Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.001077/96);

•  Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis 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 Fer nan dó po lis, Esta -
do de São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000550/93);

• Rá dio Ca tu ri té Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba
(Pro ces so nº 50730.000386/93);

• So ci e da de Can gus su en se de Rá dio 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 gu çu, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000209/94);

• Rá dio São Je rô ni mo 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 São Je rô ni mo, Esta do do Rio Gran de ao
Sul (Pro ces so nº 29102.002069/91);

• Rá dio Su ru bim 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
Su ru bim, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
29103.000183/92);

• Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em anda mé dia na
ci da de de Vi tó ria de San ta Antão, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000703/92);

• Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em anda mé -
dia na ci da de ae Sal gue i ro, Esta do de Per nam bu co
(Pro ces so nº 29103.000694/91);

• Rá dio Su baé 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
Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000112/98).

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 a 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
com 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 23 DE MAIO 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 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 88.066, 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 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de de -
zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.020, de 21
de no vem bro de 1983 (Pro ces so nº 50710.000864/93);

II – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 376, de
26 de abril de 1950, 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
53740.000283/93);

III – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel
Pe re i ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da a Rá dio
Jor nal da Ser ra Ltda., pelo De cre to nº 84.335, de 21
de de zem bro de 1979, e 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
273, de 4 de maio de 1983, do De le ga do do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções no Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.001368/99);



IV – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a
par tir de 1º de maio de 1994 na ci da de de Fer nan dó -
po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te à Rá dio Edu ca do ra Ru ral So ci e da de Ltda., pela
Por ta ria MJNI nº 31-B, de 28 de ja ne i ro de 1963, re no -
va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 2 de fe ve re i ro de
1998, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 50830.001380/93);

V – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993 na ci da de de San tos, Esta do
de São Pa u lo ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Clu be
de San tos S/A, con for me De cre to nº 1.558, de 9 de abril 
de 1937, re no va da pelo De cre to nº 90.100, de 23 de
agos to de 1984 e trans fe ri da pelo De cre to de 5 de no -
vem bro de 1996, para a con ces si o ná ria de que tra ta
este in ci so (Pro ces so nº 50830000922/93);

VI – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’oeste Ltda., a
par tir de 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre -
to nº 89.476, de 23 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
50830.001601/93);

VII – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 133, de 26 de
abril de 1935, e re no va da pelo De cre to nº 91.493, de
29 de ju lho de 1985 (Pro ces so nº 50830.000956/93);

VIII – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Cen te -
ná rio de Ara ras Ltda., pela Por ta ria Con tel nº 122, de
17 de no vem bro de 1954, re no va da pelo De cre to de
21 de ju lho de 1992, trans fe ri da pelo De cre to de 23 de 
se tem bro de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta 
este in ci so (Pro ces so nº 53830.001077/96);

IX – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan do pó lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da
ori gi na ri a men te Rá dio Cul tu ra de Fer nan do pó lis
Ltda., con for me De cre to nº 48.235, de 19 de maio de
1960 re no va da pelo De cre to nº 89.534, de 9 de abril
de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 22 de se tem -
bro de 1997 para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº 50830.000550/93);

X – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de 1º de no vem -
bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do da
Pa ra í ba ou tor ga da pelo De cre to nº 28.540, de 24 de
agos to de 1950, re no va da pelo De cre to nº 90.418, de 8
de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº 50730.000386/93);

XI – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994 na ci da de de Can gu çu,

Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 100, de 9 de mar ço de 1959, re no va da pela
Por ta ria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e au to ri -
za da a pas sar a 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 De cre to nº 89.232, de 22 de de zem bro 
de 1983 (Pro ces so nº 53790.000209/94);

XII – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18 de 
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
86.587, de 17 de no vem bro de 1982 (Pro ces so nº
29102.002069/91);

XIII – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de abril
de 1992, na ci da de de Su ru bim Esta do de Per nam bu -
co, ou tor ga da pela Por ta ria MC nº 58, de 30 de mar ço
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 27, de 17 de mar ço de 1987, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29103.000183/92);

XIV – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir 18
de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to Antão,
Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De cre to nº
88.198, de 23 de mar ço de 1983 (Pro ces so nº 291
03.000703/92);

XV – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., a
par tir de 24 de de zem bro de 1901, na ci da de de Sal -
gue i ro, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 86.534, de 4 de no vem bro de 1981 (Pro ces so
nº  29103.000694/91);

XVI – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se -
tem bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na, Esta -
do da Ba hia, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Su -
baé de Fre qüên cia Mo du la da Ltda., con for me De cre -
to nº 82.115, de 15 de agos to de 1978, re no va da pelo
De cre to nº 98.432, de 23 de no vem bro de 1959, e
trans fe ri da pelo De cre to de 31 de ou tu bro de 1996,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro -
ces so nº 53640.000112/98).

Art. 2º 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. 3º A re no va ção da con ces são so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, nos ter mos ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de maio de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 344, DE 2001

(Nº 900/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio São João do Su do es te 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 São João, 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 28 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 27 de ju nho de 1996, a con ces são da 
Rá dio São João do Su do es te 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 São
João, 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 817, DE 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 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 28 de abril 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 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã – RS;

2 – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz – RN;

3 – Rá dio Clu be Ja ca rei Ltda., a par tir de 10 de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca rei – SP;

4 – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam hás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos – MS;

5 – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na – GO;

6 – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Ltda., a
par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra do
Gar ças – MT;

7 – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el – SP;

8 – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João – PR;

9 – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos –
SP;

10 – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Pi ra juí – SP;

11 – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A. a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba – SP;

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos – SP;

13 – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te – SC;

14 – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas – RS;

15 – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro – SP;

16 – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 
Ma ria – RS;

17 – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda., 
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita ti ba –
SP;

18 – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba –
MG;

19 – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas – SP;

20 – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri – RS;

21 – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê– SC;

22 – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre – RS;

23 – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A. a par tir ae
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém – PA;

24 – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te – SP.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 119/MC

Bra sí lia, 25 de abril 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 as 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:



•  Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã 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 Tu pan ci re tã, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000031/94));

•  Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz 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 Nova Cruz, Esta do do Rio
Gran de do Nor te (Pro ces so nº 53780.000094/97);

•  Rá dio Clu be Ja ca reí 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 Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 
50830.001549/93);

• • Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás 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 Dou ra dos, Esta do do
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.000896/98);

•  Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is 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 Cris ta li na, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 53670.000390/97);

•  Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Barra do Garças,
Estado do Mato Grosso (Processo nº
53690.000013/93);

•  Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo
(Processo nº 29830.000024/92);

•  Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São João, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000108/96);

•  Rádio Independente de Barretos Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000211/94):

•  Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000282/94);

•  Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000152/94);

•  Fundação Espírita Andre Luiz, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na

cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000295/94);

•  Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000434/92);

•  Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000206/94);

•  Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91);

•  Sociedade Rádio Santamariense Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul (Processo nº
50790.000855/93);

•  Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Itatiba, Estado de São 
Paulo (Processo nº 50830.000222/94);

•  Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000749/93);

•  Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

•  Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000887/97);

•  Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/92);

•  TV SBT – Canal 5 de Porto Alegre S/A,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53830.000562/96);

•  TV SBT – Canal 5 de Belém S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará
(Processo nº 53830.000560/96);



•  Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº 
53830.000512/96).

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 do 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 28 DE ABRIL 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 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. 62,
in ci so I, do De cre to nº 88.066, 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 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e re no va da pelo 
De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so
nº 53790.000031/94);

II – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par -
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 79.801, de 8 de ju nho de 1977, e re no va da

pelo De cre to nº 96.867, de 29 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53780.000094/97);

III – Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 155, de 16
de fe ve re i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
91.011, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
50830.001549/93)

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 96.647, de 5 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53700.000896/98);

V – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na, Esta do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº
80.230, de 25 de agos to de 1977, e re no va da pelo
De cre to nº 95.258, de 19 de no vem bro de 1987 (Pro -
ces so nº 53670.000390/97);

VI – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Ltda., a
par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra do
Gar ças, Esta do do Mato Gros so, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 88.445, de 29 de ju nho de 1983 (Pro ces so nº
53690.000013/93);

VII – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de
25 de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.961,
de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº
29830.000024/92);

VIII – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 176, de 25 de ju nho 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 112, de 12 de se -
tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53740.000108/96);

IX – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 31–B, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Pro ces so
nº 50830.000211/94);

X – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 239, de 11 de mar ço
de 1946, re no va da pela Por ta ria MC nº 251, de 9 de
ou tu bro de 1985, 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 92, de 16 de maio de 1996, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000282/94);

XI – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
41, de 22 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to 
nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000152/94);

XII – Fun da ção Espí ri ta Andre Luiz, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te pela Por ta -
ria MVOP nº 420, de 26 de ju lho de 1956, à Rá dio Di -
fu so ra Hora Cer ta Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi
al te ra da para Rá dio Boa Nova de Gu a ru lhos Ltda., re -
no va da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 10 de de zem bro
de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci -
so (Pro ces so nº 50830.000295/94);

XIII – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.402, de 13 de ju lho de 1982, à Rá dio Ver de Vale de 
Bra ço do Nor te 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 Expo si ção de
Mo ti vos nº 148, de 20 de maio de 1998, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29820.000434/92);

XIV – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 969, 
de 18 de no vem bro de 1948, e re no va da pelo De cre to
nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53790.000206/94);

XV – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Emis so ras do
Vale Ltda., con for me Por ta ria MC nº 111, de 11 de ju -
nho de 1981, 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 De cre to nº
86.835, de 12 de ja ne i ro de 1982, trans fe ri da para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so, con for me
Expo si ção de Mo ti vos nº 259, de 6 de no vem bro de
1984, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
29100.000221/91);

XVI – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 44.116, de 24 de ju lho de 1958, e re no va da 
pelo De cre to nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro -
ces so nº 50790.000855/93);

XVII – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba
Ltda., a par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de
Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº  926, de 19 de ou tu bro de 1951, re no va da
pelo De cre to nº 91.571, de 23 de agos to de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 298, de 12
de no vem bro de 1998, do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções (Pro ces so nº 50830.000222/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir 
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.076, de 12 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 96.845, de 28 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 50710.000749/93);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
637, de 1º de ja ne i ro de 1952, e re no va da pelo De cre -
to nº 90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000263/94);

XX – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7 
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 94.750, 
de 10 de agos to de 1987 (Pro ces so nº
53790.000887/97);

XXI – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.316, de 21 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000348/92).

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 quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são):

I – IV SBT-Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a par tir
de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to 
nº 85.841, de 25 de mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma
Bra si le i ro de Te le vi são S.C. 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 285, de 28 de abril de 1986, do Di re tor da Di -
re to ria Re gi o nal do De par ta men to Na ci o nal de Te le -
co mu ni ca ções em São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000562/96);

II – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém, Esta do do 
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi -
são S.C. 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 286, de 28 de 



abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria Re gi o nal do De -
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em São
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000560/96);

III – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ou tor -
ga da pelo De cre to nº 88.069, de 3 de ju nho de 1981
(Pro ces so nº 53830.000512/96).

Art. 3º 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. 4º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de abril de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.

EM Nº 207/MC

Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1999

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.001398/98, em que a Rá dio São João do Su -
do es te do Pa ra ná Ltda., so li ci ta au to ri za ção para
pro mo ver al te ra ção em seu con tra to so ci al, com
ces são de co tas re pre sen ta ti vas de seu ca pi tal so ci -
al que, con si de ra das as ces sões an te ri or men te au -
to ri za das e re a li za das, re sul ta rá na trans fe rên cia da
con ces são que lhe foi ou tor ga da para ou tro gru po
de co tis tas, que pas sa rá a de ter o man do da so ci e -
da de, con for me pre vis to no art. 103 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.

2. A en ti da de em apre ço de tém con ces são
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de São João, Esta do do Pa -
ra ná, con for me Por ta ria MC nº 176, de 25 de ju nho
de 1986, ten do pas sa do a 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, au to ri za do pela EM nº 112/94,
de 12 de se tem bro de 1994, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União do dia 16 se guin te.

3. Em de cor rên cia das trans fe rên ci as efe tu a -
das, os qua dros so ci e tá rio e di re ti vo da con ces si o -
ná ria fi ca rão cons ti tu í dos da se guin te for ma:

Co tis tas Co tas           Va lor R$
Ju li e ta Ma ti o da Se les ki     27.500         27.500,00
Air ton José Se les ki             5.000           5.000,00
Adir Joel Se les ki                 5.000           5.000,00
Né lio Agos ti nho Moos           5.000             5.000,00
Ânge la Ja net Se les ki                3.000              3.000,00
Anni Jo i ce Se les ki                  3.000            3.000,00
Jan dir Ca ma rel la                    1.500            1.500,00
To tal                                        50.000            50.000,00

Di re to ra-Ge ren te:           Ju li e ta Ma ti o da Se les ki
Ge ren te-Admi nis tra ti va: Anni Jo i ce Se les ki
Só cio-Ge ren te:              Né lio Agos ti nho Moos

4. O pe di do en con tra-se for mal men te ins tru í do
com a do cu men ta ção pre vis ta no Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são, ten do me re ci do pa re cer
fa vo rá vel da Con sul to ria Ju rí di ca des te Mi nis té rio,
pre en chen do os ces si o ná ri os as qua li fi ca ções exi gi -
das para a con ti nu i da de à ex plo ra ção do ser vi ço.

5. Res sal te-se que a con ces são que se pre ten -
de in di re ta men te trans fe rir está em fase de re no va -
ção, ten do o pe di do sido apre sen ta do tem pes ti va -
men te, en con tran do-se o pro ces so cor res pon den te
em tra mi ta ção nes te Mi nis té rio.

6. A so lu ção apon ta da nos au tos para a au to ri -
za ção de trans fe rên cia da con ces são, no cur so dos
pro ce di men tos de sua re no va ção, en con tra per fe i ta
res so nân cia no que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, que a re gu la -
men ta, que con si de ram de fe ri dos os pe di dos de re -
no va ção apre sen ta dos na for ma de vi da, com a do -
cu men ta ção há bil e não de ci di dos ao ter mo da res -
pec ti va con ces são ou per mis são.

7. Con clui-se, des sa for ma, que a ter mi na ção
do pra zo de ou tor ga não cons ti tui im pe di men to para
que se au to ri ze a pos tu la da trans fe rên cia.

8. Nes sa con for mi da de, e ten do em vis ta o dis -
pos to no art. 96, item 3, alí nea a, do men ci o na do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, que
atri bui ao Pre si den te da Re pú bli ca a de ci são fi nal
so bre pe di do de trans fe rên cia in di re ta de con ces -
são, sub me to o as sun to à con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia.

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.

(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 345, DE 2001

(Nº 903/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Empre sa Rá dio Inde pen den te
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Aqui da u a na, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

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 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
Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Aqui da u a na,
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 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 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, a 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
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 lta 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  lº 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 de 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 bel 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 Luis dos Mon tes 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
mé 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 e ra di o di fu são so no ra em onda
mé 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 sao 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 o 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 ru 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 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 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 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 Fa xi nal do So tur no, 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 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 Bom Je sus de Ita 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 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 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., 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 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 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 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 de 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 53528.000192/99);

•  TV SBT — Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço ra di o di fu são de sons e ima -
gens, na ci da de de Nova Fri bur go, Esta do do Rio
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 -
ta ri na (Pro ces so nº 53820.000299/97);

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 o De cre to nº 88.086, 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 a 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 de 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 exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 62,
in ci so I, do De cre to nº 68.066, 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 me 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 – 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,
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 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, 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, 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 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 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 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 1992, 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 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 Ltda., 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 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 lº 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
96.672, 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 raí, 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 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 134, de 12 de 
se tem bro ae 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 do 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 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 Sil 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 seu re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 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 346, DE 2001

(Nº 905/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ave li nó po lis – GO a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ave li nó po lis, 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 294, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis – GO 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 Ave li nó po lis, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.249, DE 2000

Se nho res Mem bros do Cons res 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 ra ta ma – CE.

(À Co mis são de Edu ca ção.)



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 rí, 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 323/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 de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po lis – GO, com
sede na ci da de de Ave li nó po lis, 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 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 53670.000057/99, 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 § 32 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 294, 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 53670.000057/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po lis – GO, com sede
na Ave ni da Mato Gros so, s/nº Ba ir ro Cen tro, na ci -
da de de Ave li nó po lis 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 16º 27’51"S e lon gi tu de em
49º45’20"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 347, DE 2001

(Nº 906/2001, 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 Ter ra Boa a exe cu tar
ser vi ço de  ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ter ra Boa, 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 266, 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 Ter ra Boa 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 Ter ra Boa, 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 1.250, DE 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 art. 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 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;

2 – 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 63, 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 i 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 Par 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 300/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 De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ter ra Boa,
com sede na ci da de de Ter ra Boa, 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 53740.001677/98, 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.

PORTARIA Nº 266, 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 53740.001677/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar 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 Ter ra Boa,

com sede na Rua Rui Fer re i ra, nº 57, Ba ir ro Cen tro,
na ci da de de Ter ra Boa, 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 23º45’21"S e lon gi tu de em
52º26’20"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 § 32 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 348, DE 2001

(Nº 910/2001, 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
Artís ti co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa 
do Nor te” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de So no ra,
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 a Por -
ta ria nº 273, 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 Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa do Nor te” 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 So no -
ra, 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 1.250, 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 da de
Expo si ção 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 – ACOSMC, 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 Co e 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;

15 – Por ta ria 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 292/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 De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e Infor ma ção
“Prin ce sa do Nor te”, com sede na ci da de de So no ra,
Esta do de Mato Gros so do Sul, 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 53700.002103/98, 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 ra 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 273, 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 53700.002103/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão 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”, com sede na Rua dos Bu ri tis, nº
764, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de So no ra, Esta do de
Mato Gros so do Sul, 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 17º34’49"S e lon gi tu de em
54º45’02"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, de 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 349, DE 2001

(Nº 911/2001, 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 de Por to Cal vo 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Por to Cal vo, Esta do
de Ala go as.

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 274, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo 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 Por -
to Cal vo, Esta do de Ala go as.

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

TVR Nº 243, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

MENSAGEM Nº 1.250, 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 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 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 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 me not Cul tu ral e 
Artíst 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 200o –
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 297/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 Ami gos 
de Por to Cal vo, com sede na ci da de de Por to Cal vo,
Esta do de Ala go as, 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 53610.000429/98, 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  274, 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 53610.000429/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami -
gos de Por to Cal vo, com sede na Tra ves sa São Se -
bas tião, s/nº, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Por to Cal vo, 
Esta do de Ala go as, 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 quen 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 09º03’06"S e lon gi tu de em
35º23’56"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 350, DE 2001

(Nº 915/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ca ra tin ga,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 6 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade 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 Ca ra tin -
ga, 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 1.448,  DE 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 1ên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan -
te do De cre to de 6 de ou tu bro de 2000, 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 den ci -
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes;

1 – Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade, na ci da -
de de Ca ra tin ga – MG;

2 – Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos, na ci da de de Cu ba tão – SP; e

3 – Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção, na ci da -
de de Be lém – PA.

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

EM Nº 446/MC

Bra si lia, 4 de ou tu 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 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:

•  Fundação Educacional Erich Gade, na cidade de
Caratinga, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.001344/99);

•  “Fundação TV Educativa Universidade Católica de
Santos”, na cidade de Cubatão, Etado de São
Paulo (Processo nº 53000.002643/99);

•  Fundação Nazaré de Comunicação, na cidade de
Belém, Estado do Pará (Processo nº
53000.005772/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do Dccre 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 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 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 dos 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 6 DE OUTUBRO DE 2000

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.

O 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, usan do das atri bu -
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti ru 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 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 Edu ca ci o nal Erich Gade, na ci da -
de de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.001344/99);

II – Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos, na ci da de de Cu ba tão, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 53000.002643/99)

III – Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção, na ci -
da de de Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53000.005772/00)

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, 6 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – MARCO  MACIEL –
Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to. 

PARECER Nº 461, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001344/99
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta     :Inde pen de de edi tal a ou tor ga para

ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men -
te edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade, com sede
na ci da de de Ca ra tin ga , Esta do de Mi nas Ge ra is, re -
quer que lhe seja ou tor ga da con ces são para exe cu tar 
o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens – TV,
com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na mes ma
lo ca li da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 8 E, pre vis -

to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe -
ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis -
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for -
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i -
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re -
cer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções da Esta do de Mi nas Ge ra is.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis -
tra dos no Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, em 11
de agos to de 1993, na co mar ca de Ca ra tin ga, Esta do
de Mi nas Ge ra is, sob o nº 811, li vro ”A“ – 2, fls. 015v,
ra ti fi ca do nos ter mos da Escri tu ra Pú bli ca de 8 de no -
vem bro de 1998, re gis tra do sob o nº 6.781, fls. 092, do 
li vro “B” – 17, do Re gis tro Espe ci al Inte gral, pre en -
chem os re qui si tos do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en -
con tram de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra -
di o di fu são.

5. A Di re to ria com man da to de 4 (qua tro) anos,
de acor do com o art. 17 dos es ta tu tos, está as sim
cons ti tu í da:

Car gos No mes
Di re tor Pre si den te Kle ber Sil va do Val
Di re tor Fi nan ce i ro Fer nan do Sil va Ara u jo
Di re tor Admi nis tra ti vo Wask Mo ra is Go mes
Di re tor Ju rí di co Pa u lo Cé sar de Lima

6. Con so an te o es ta tu to em seu art. 16, alí nea
a, a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que -
ren te é com pe tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de



1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ...............................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos".

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res, está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria 
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli -
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da às fls. 40
e 85 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

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

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 18 de ju lho de 2000. – Hum ber to Sal mi -

to de Alme i da Fi li zo la, Advo ga do-OAB/DF-15.492. 
De acor do. A con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 18 de ju lho de 2000. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 18 de ju lho de 2000. – Anto nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 30 de agos to de 2000. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de  Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 351, DE 2001

(Nº 935/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à MR Ra di o di fu são Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu, Es ta do 
do Ma ra nhão.

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 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Tu -
ri a çu, Esta do do Ma ra nhão.

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 1.504, 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 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga con ces -
são às 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 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Bra si léia – AC (onda mé dia):

2 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Pos se – GO (onda mé dia):

3 – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca xi as
– MA (onda mé dia):

4 – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Tu ri a çu 
– MA (onda mé dia);

5 – Rá dio Estre la de Ibi u na Ltda., na ci da de de
Cam pi na Ver de – MG (onda mé dia);

6 – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na ci -
da de de Ju a ra – MT (onda mé dia);

7 – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de
Ron do nó po lis – MT (onda mé dia);

8 – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., na ci da de de 
Co xim – MS (onda mé dia);

9 – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., na ci da de de Angi cos – RN (onda mé dia);

10 – Di fu so ra Co mes Ltda., na ci da de de Flo ri a -
nó po lis-SC (onda mé dia);

11 – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., na ci da de
de Vi de i ra – SC (onda mé dia);



12 – RBN – Rede Bra sil, Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Di a nó po lis – TO (onda mé dia);

13 – Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., na ci -
da de de Foz do Igua çu  – PR (onda mé dia);

14 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de San ta rém – PA (sons e ima gens; e

15 – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda.,
na ci da de de Pa ra na guá – PR (Sons e ima gens).

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em. nº 448/MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em 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 ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con -
ces são 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 aba i xo in di ca das.

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, após 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 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 ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res -
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bra si léia,
Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº 088/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia nº
092/97-SFO/MC)

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca xi as. Esta do do
Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia nº 093/97-SFO/MC);

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu, Esta do do
Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº 093/97-SFO/MC);

Rá dio Estre la de Ibi u na Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na 
Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
094/97-SFO/MC);

Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ju a ra, 
Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53690. 000358/97 e Con cor rên cia nº 095/97-SFO/MC)

Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do nó po lis, 
Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53690.000362/97 e Con cor rên cia nº 095/97-SFO/MC);

Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Co xim, Esta -
do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53700.001107/97 e Con cor rên cia nº 096/97-SFO/MC);

RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Angi cos. Esta do do Rio Gran de do Nor te 
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97 e Con -
cor rên cia nº 099/97-SFO/MC);

Di fu so ra Go mes Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do 
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53
820.000383/97 e Con cor rên cia nº 102/97-SFO/MC);

Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi de i ra,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53820.000391/97 e Con cor rên cia nº 102/97-SFO/MC)

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con cor -
rên cia nº 104/97-SFO/MC);

Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia nº
105/97-SFO/MC)

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor rên cia nº
108/97-SFO/MC);

TVCI – TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda., ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pa -
ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 
53740.000640/97 e Con cor rên cia nº 110/97-SFO/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995,
sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con ces -



são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os ser vi ços
de ra di o di fu são men ci o na dos.

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.

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 11 DE OUTUBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são às 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 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.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, al te ra do pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no -
vem bro de 1995, 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 ex plo rar, pelo pra zo de dez 
anos, sim 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:

I – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bra -
si léia Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº 88/97-SFO/MC);

II – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia 
nº 92/97-SFO/MC);

III – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca xi -
as, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia nº 93/97-SFO/MC);

IV – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Tu ri a -
çu, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº 93/97-SFO/MC);

V – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., na ci da de de
Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
94/97-SFO/MC);

VI – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na
ci da de de Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

VII – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de
Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

VIII – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., na ci da de
de Co xim, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor rên cia nº
96/97-SFO/MC);

IX – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de
do Nor te (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780.000174/97 e Con cor rên cia nº 99/97-SFO/MC);

X – Di fu so ra Go mes Ltda., na ci da de de Flo ri a -
nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XI – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., na ci da de
de Vi de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XII – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con -
cor rên cia nº 104/97-SFO/MC);

XIII – Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., na
ci da de de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia 
nº 105/97-SFO/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor -
rên cia nº 108/97-SFO/MC);

II – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda., na 
ci da de de Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia nº 
110/97-SFO/MC).

Art. 3º 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. 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.

Art. 5º 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 nar-se nula, de
ple no di re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to – Pi men ta da Ve i ga.











PARECERES

PARECER Nº 1.075, 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 Re que ri -
men to nº 314, de 2001, do Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, de voto de apo io, apla u -
so e con gra tu la ções re la ti vo à ins ti tu i ção 
in ter na ci o nal de um im pos to so bre tran -
sa ções cam bi a is.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o re que ri men to em epí -
gra fe, de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, com
o ob je ti vo de en ca mi nhar aos Par la men tos dos pa í -
ses mem bros da União Inter par la men tar a ma ni fes ta -
ção de apo io à cri a ção de um im pos to so bre tran sa -
ções cam bi a is, de alí quo ta re du zi da, com vis tas a re -
du zir a es pe cu la ção e a evi tar a de ses ta bi li za ção das
mo e das na ci o na is, con for me pro pos to por Ja mes To -
bin, Prê mio No bel de Eco no mia.

Men ci o na, ade ma is, o au tor que o Se na do bra -
si le i ro apla u de os Par la men tos que já apro va ram re -
so lu ções fa vo rá ve is à ins ti tu i ção in ter na ci o nal do im -
pos to To bin; con gra tu la-se com aque les que já to ma -
ram a ini ci a ti va de dis cu tir e vo tar pro po si ções re la ti -
vas ao tema; e re co men da aos de ma is que exa mi nem 
a con ve niên cia de ini ci ar o de ba te so bre essa ques -
tão, tão re le van te para a Hu ma ni da de.

II – Aná li se

Enten 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, e não,
como in vo ca o au tor, no dis pos to no seu art. 223, pois
não se tra ta de voto de cen su ra.

A glo ba li za ção é uma re a li da de in con tes tá vel,
com a su pres são das fron te i ras eco nô mi cas e mu -
dan ças ra di ca is, exi gin do, por tan to, uma nova es tra -
té gia na abor da gem dos pro ble mas do pla ne ta.

Essas mu ta ções de vem ser ana li sa das e, den tro
do pos sí vel, uti li za das de ma ne i ra com pe ti ti va, com vis -
tas a ate nu ar os im pac tos de cor ren tes da vo la ti li da de e
da ins ta bi li da de dos Mer ca dos Cam bi a is e Fi nan ce i ros,
que têm ge ra do su ces si vas cri ses fi nan ce i ras.

À gui sa de ilus tra ção, é de suma im por tân cia sa li -
en tar que, na úl ti ma dé ca da, es ses ter re mo tos fi nan ce i -
ros al can ça ram a Fran ça (1992), a Itá lia (1993), a Ingla -

ter ra (1996/97), os de no mi na dos ”Ti gres Asiá ti cos“
(1997), a Rús sia (1998), o Bra sil (1999), o Equa dor
(2000) e, mais re cen te men te, a Tur quia e a Argen ti na.

Por ou tro lado, as na ções atin gi das pe las cri ses, 
em es pe ci al aque las com me no res gra us de de sen -
vol vi men to, têm suas eco no mi as fra gi li za das, con vi -
ven do, via de re gra, com as se guin tes ma ze las:

a) ma xi des va lo ri za ção de suas mo e das;
b) re du ção das re ser vas in ter na ci o na is;
c) au men to das dí vi das pú bli cas;
d) que da dos ní ve is de em pre go;
e) re du ção dos sa lá ri os da clas se tra ba lha do ra;
f) per da do po der aqui si ti vo da po pu la ção;
g) fra gi li za ção das ins ti tu i ções po lí ti cas e eco nô -

mi cas;
h) ali e na ção de uma acen tu a da gama de em -

pre en di men tos na ci o na is para gran des gru pos in ter -
na ci o na is;

i) em po bre ci men to das na ções.
No in ter reg no de tem po com pre en di do en tre os

anos de 1986/1998, o vo lu me de tran sa ções cam bi a -
is, em ní vel mun di al, sal tou de US$0,2 bi lhões/dia
para o pa ta mar de US$1,8 tri lhão/dia, com acen tu a da 
con cen tra ção das ope ra ções. Sem em bar go, oi ten ta
e dois por cen to des sas tran sa ções são efe tu a das em 
oito pra ças, com des ta que para Lon dres (trin ta e dois
por cen to) e Nova Ior que (de zo i to por cen to), se gui -
das por ou tras com me nor par ti ci pa ção re la ti va.

Em con so nân cia com in for ma ções dos ope ra -
do res do mer ca do fi nan ce i ro, es ti ma-se que um vo lu -
me de re cur sos si tu a do en tre três a oito por cen to do
to tal dos fun dos mo vi men ta dos des ti na-se a com pen -
sa ções das tran sa ções no co mér cio in ter na ci o nal ou
de trans fe rên ci as de ca pi ta is des ti na dos a in ves ti -
men tos pro du ti vos. Por de fi ni ção, re cur sos fi nan ce i -
ros en tre no ven ta e dois e no ven ta e sete por cen to
têm por fi na li da de a es pe cu la ção.

Pre o cu pa do com esse ce ná rio caó ti co da eco -
no mia mun di al, o ilus tre eco no mis ta ame ri ca no bi la u -
re a do com o Prê mio No bel de Eco no mia e pro fes sor
da Uni ver si da de de Yale, Ja mes To bin, pro pôs a cri a -
ção de um tri bu to in ci din do so bre as tran sa ções de
câm bio, como for ma de re du zir o po der que, ho di er -
na men te, os mer ca dos fi nan ce i ros de têm em re la ção
aos go ver nos na ci o na is.

A pro po si ção do eco no mis ta Ja mes To bin está
se di men ta da na co bran ça de uma alí quo ta in ter na ci -
o nal men te uni fi ca da, com in ci dên cia so bre to das as
con ver sões de mo e das, one ran do, des tar te, o mer ca -
do de câm bio para qua is quer ope ra ções cam bi a is de
cu nho es pe cu la ti vo.



Tra ta-se, na ver da de, de uma pro pos ta bas tan te
en ge nho sa em sua con cep ção, ob je ti van do:

a) di mi nu ir as flu tu a ções das ta xas de câm bio;
b) re du zir os ata ques es pe cu la ti vos con tra as

mo e das;
c) ame ni zar as con se qüên ci as dos cho ques fi -

nan ce i ros in ter na ci o na is;
d) me lho rar a ca pa ci da de de exe cu ção de po lí ti -

cas mo ne tá ri as e fis ca is pe los go ver nos e ban cos
cen tra is; e

e) in cre men tar a co or de na ção de po lí ti cas ma -
cro e co nô mi cas dos pa í ses de ma i or in fluên cia no
con tex to mun di al.

De ou tro lado, com base nos da dos es ta tís ti cos
dis po ní ve is, a ar re ca da ção do de no mi na do ”Impos to
To bin“ está es ti ma da en tre US$150 a US$300 bi -
lhões/ano.

Esse vo lu me de re cur sos te ria um im pac to de
subs tan ci al fa vo ra bi li da de à hu ma ni da de, se ca na li -
za do para ações de com ba te à po bre za, de pro te ção
ao meio am bi en te, de de sen vol vi men to so ci al e para
o aten di men to de si tu a ções emer gen ci a is em todo o
pla ne ta. Des se modo, se ria re ver ti da a ten dên cia, que 
já per du ra por duas dé ca das, de trans fe rên cia de fun -
dos dos pa í ses po bres para os ri cos, sob a égi de da
”glo ba li za ção fi nan ce i ra".

Há, em con tra par ti da, opo si to res ao ”Impos to
To bin“, en fo can do ra zões de or dem eco nô mi ca, de or -
dem po lí ti ca e de or dem ope ra ci o nal. No en tan to, em
ní vel mun di al, está ocor ren do uma mo bi li za ção da
opi nião pú bli ca, atra vés de ações con ca te na das por
or ga ni za ções de so ci e da des ci vis, pres si o nan do os
go ver nos no sen ti do de ado ção do alu di do im pos to.

Sa li en te-se, por opor tu no, que a Fran ça e a
Ingla ter ra já ex ter na ram ma ni fes ta ções pú bli ca e ofi -
ci al em prol do ”Impos to To bin“, o mes mo se ve ri fi can -
do em re la ção à Ma lá sia, ao Ca na dá e à Fin lân dia.

De ba tes fre qüen tes acer ca do tema es tão avan -
çan do nos par la men tos su í ço e ale mão e na Câ ma ra
dos Co muns no Re i no Uni do.

O Bra sil, por in ter mé dio do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, tem de fen di do, de ma ne i ra vi -
go ro sa, a idéia do ”Impos to To bin“ em con fe rên ci as
de cú pu la de que tem par ti ci pa do.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Re que ri men to nº 314, de 2001, a fim de que seja en ca -
mi nha do voto de apo io, apla u so e con gra tu la ções a to -
dos os pa í ses sim pá ti cos ao ”Impos to To bin“, em ra zão
de en ten der mos que não se pode fi car na con tra mão da 

his tó ria, se des co nhe cer mos as gra ves mu ta ções que 
se pro ces sam na or dem eco nô mi ca mun di al.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001.
Jef fer son Pé res, Pre si den te, José Co e lho, Re la tor – 
José Sar ney – Emí lia Fer nan des – Tião Vi a na –
Ro meu Tuma – Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho
– Pe dro Si mon – Íris Re zen de – Hugo Na po leão –
Ge ral do Melo – Val mir Ama ral – Ber nar do Ca bral – 
José Agri pi no – Pe dro Piva.

PARECER Nº 1.076, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 19, de 2000 (nº
303/2000), na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 972/2000, re fe ren te ao Re -
la tó rio de Au di to ria re a li za da na Fi nan ci -
a do ra de Estu dos e Pro je tos — FINEP,
nas áre as de li ci ta ções e con tra tos.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

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 303-SGS-TCU, de 21 de fe ve re i ro 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
072/2000, re fe ren te ao Re la tó rio de Au di to ria re a li za da
na Fi nep, nas áre as de li ci ta ções e con tra tos.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do em 19 de mar ço
de 2000 e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le – CFC – em 3 de mar ço de 2000.

1.2 – Aná li se da Ma té ria
A Au di to ria em co men to re fe re-se ao pro ces so

TC 575.162/1996-1. Fo ram cons ta ta das di ver sas ir re -
gu la ri da des na área de li ci ta ções, es pe ci al men te no
que diz res pe i to a con tra ta ções com dis pen sa de li ci -
ta ção, ali cer ça das em ”no tó ria es pe ci a li za ção“.

O exa me do pro ces so de mons tra que as con tra -
ta ções di re tas cons ti tu íam prá ti ca na Fi nep, con tra ri -
an do o Esta tu to das Li ci ta ções, vis to que o pro ce di -
men to li ci ta tó rio é a re gra. Fo ram con tra ta dos con sul -
to res, em pre sas para a pres ta ção de ser vi ços de ad -
vo ca cia,



de au di to ria, de for ne ci men to de soft wa re, de
tre i na men to em in for má ti ca e de im plan ta ção de sis -
te mas de aná li se eco nô mi co-fi nan ce i ra.

Di an te das in for ma ções re la ta das e, ten do em
vis ta que ju ris pru dên cia da Cor te de Con tas tem de li -
be ra do con tra ri a men te à con tra ta ção di re ta de to dos
es ses ser vi ços, o Tri bu nal pro la tou a De ci são
072/200, de ter mi nan do ”a jun ta da dos pre sen tes au -
tos às con tas da Fi nep, re la ti vas ao exer cí cio de 1995, 
para exa me em con jun to e em con fron to“.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e por se tra tar de ma té ria si tu a -
da in te i ra men te no âm bi to das com pe tên ci as do Tri bu -
nal de Con tas da União, que não exi ge ne nhu ma pro vi -
dên cia adi ci o nal des ta Co mis são, do Se na do ou do
Con gres so Na ci o nal, opi na mos por que seja dado co -
nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a do e por que se de li -
be re pelo en ca mi nha men to do pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 26 de se tem bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-Pre si den te – Ge ral do Melo, Re la -
tor  – Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men des –
Antô nio Car los Jú ni or – Luiz Otá vio – Ri car do
San tos – Ju vên cio da Fon se ca – Alber to Sil va.

PARECER Nº 1.077, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o avi so nº 168, de 2000 (nº
5.606/2000 na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 322/2000, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da na Com pa nhia de De sen -
vol vi men to do Vale do São Fran cis co –
CODEVASF, nos Mu ni cí pi os de Igre ja
Nova e Pe ne do (AL).

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le

o Avi so nº 05606 – SGS – TCU, de 4 de se tem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União –
TCU en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são
nº 322/2000, 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 na Com pa nhia de De -
sen vol vi men to do Vale do São Fran cis co – CODEVASF,
nos Mu ni cí pi os de Igre ja Nova e Pe ne do (AL).

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 13 de agos to de 2000, e en ca mi nha do a
esta Co mis são.

I.2 – Aná li se

A au di to ria foi re a li za da no Pe rí me tro de Irri ga -
ção de Bo a ci ca/AL, obra sob a res pon sa bi li da de da
Co de vasf, que apre sen ta pro ble mas crô ni cos ve ri fi ca -
dos em pro je tos de ir ri ga ção fi nan ci a dos com ver bas
fe de ra is, in clu in do des vio de fi na li da de na apli ca ção
dos re cur sos e fal ta de cri té ri os na apro va ção dos pro -
je tos.

O Re la tó rio de Au di to ria apon ta como de fi ciên -
cia bá si ca do Pro je to a ado ção de mo no cul tu ra de
ar roz em 92,4% da área ex plo ra da do Pe rí me tro,
com ba i xo va lor agre ga do, re fle tin do-se na des ca pi -
ta li za ção dos ir ri gan tes, na sua ina dim plên cia em re -
la ção ao pa ga men to dos lo tes e de ta ri fas de água,
e pre ju di can do o al can ce das con di ções de eman ci -
pa ção do Pro je to.

A Co de vasf ale ga que aque les so los pres -
tam-se tão so men te à ri zi cul tu ra, mas que tem en vi -
da do es for ços no sen ti do de di ver si fi car a pro du ção
lo cal e me lhor ca pa ci tar os agen tes.

O Re la tó rio não apon ta ne nhu ma ir re gu la ri da -
de na obra fis ca li za da, den tro da ex ten são dada aos 
tra ba lhos da Au di to ria, que não apro fun da ram exa -
mes so bre con tra tos e pro ce di men tos li ci ta tó ri os en -
vol vi dos no Pro je to.

O Tri bu nal de Con tas da União de ci diu, den tre
ou tras pro vi dên ci as, de ter mi nar à Co de vasf que en -
vi de es for ços no sen ti do de ace le rar os es tu dos e/ou 
pro je tos pi lo tos que vi sem cri ar al ter na ti vas de pro -
du ção à ri zi cul tu ra, de for ma a in cre men tar o ní vel
de ren da dos pe que nos pro du to res en se jan do sua
fu tu ra eman ci pa ção.

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, 26 de se tem bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-Pre si den te  – Ju vên cio Fon se -
ca, Re la tor  – Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men -
des – Antô nio Car los Jú ni or – Luiz Otá vio – Ri -
car do San tos – Ge ral do Melo – Alber to Sil va



PARECER Nº 1.078, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 95, de 2001 (Avi so
nº 2.393/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 312/2001-TCU-Ple ná rio, re -
fe ren te à Au di to ria re a li za da no Ban co do 
Nor des te do Bra sil S.A.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le o Avi so nº 95, de 2001 (Avi so nº
2.393-SGS-TCU, de 30-5-2001, na ori gem) do Tri bu -
nal de Con tas da União – TCU, por meio do qual é
en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são
nº 312/2001-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 tes
a au di to ria re a li za da no Ban co do Nor des te do Bra -
sil S.A. – BNB. Essa De ci são foi ado ta da por aque la
Cor te de Con tas na Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio
re a li za da em 30-5-2000.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, 
se guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do
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.

I.2 – Aná li se da Ma té ria

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/CE,
Uni da de Téc ni ca do Tri bu nal de Con tas da União
no Esta do do Ce a rá, a pe di do do De pu ta do Dil -
ceu Spe ra fi co, Pre si den te da Co mis são de Agri -
cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, con for me Ofí cio nº 667/99, de 8-9-99, e teve
por fi na li da de ve ri fi car os pro ce di men tos ado ta -
dos pelo BNB para re cu pe rar os cré di tos con ce di -
dos, com re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -
nan ci a men to do Nor des te – FNE, ao Fri go rí fi co
Fri ba sa, lo ca li za do no mu ni cí pio de Bar re i ras,
Esta do da Ba hia.

Essa so li ci ta ção teve ori gem na Pro pos ta de
Fis ca li za ção e Con tro le nº 5/99, de au to ria do De -
pu ta do Sa u lo Pe dro sa, cujo Re la tor foi o De pu ta do 
Ge ral do Si mões. De acor do com essa pro pos ta,
apro va da pela Co mis são na ses são de 23-6-99, o
Fri go rí fi co não pa gou o em prés ti mo re ce bi do do
BNB e, além dis so, des vi ou bens ofe re ci dos em
ga ran tia para ou tro es ta be le ci men to in dus tri al lo -

ca li za do no mu ni cí pio de Xin gua ra, no Esta do do
Pará.

I.3 – De ci são do TCU

Com base nas con clu sões des sa au di to ria os
Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, re u ni dos
em Ses são Ple ná ria, de ci di ram:

a) en ca mi nhar có pia do vo lu me prin ci pal dos
au tos à Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral
da Câ ma ra dos De pu ta dos, in for man do-lhe, em
aten di men to ao seu Ofí cio nº 667/99, que não
hou ve ir re gu la ri da des na con ces são do fi nan ci a -
men to pelo BNB, bem como que os di ri gen tes do
Ban co ado ta ram as pro vi dên ci as ne ces sá ri as às
co bran ças ad mi nis tra ti va e ju di ci al dos cré di tos
ina dim pli dos;

b) en ca mi nhar có pia do vo lu me prin ci pal dos
au tos ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para as pre vi -
dên ci as ca bí ve is, uma vez que os equi pa men tos
ofe re ci dos em ga ran tia do fi nan ci a men to fo ram re ti -
ra dos do Fri ba sa, de acor do com La u do de Ava li a -
ção re a li za do 23-11-99; a re ti ra da des ses equi pa -
men tos, além de frus trar a exe cu ção ju di ci al da dí vi -
da, pode se ca rac te ri zar como ilí ci to pe nal;

c) de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le
Inter no que, no pra zo de no ven ta dias, pres te in for ma -
ções atu a li za das ao TCU so bre as ações de exe cu -
ção re fe ren tes aos cré di tos con ce di dos pelo BNB à
Fi bra sa Indús tria e Co mér cio Ltda;

d) de ter mi nar a jun ta da dos au tos às con tas do 
FNE re la ti vas ao exer cí cio de 1999;

e) en ca mi nhar có pia da De ci são, bem como do 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, à Co mis são
de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma ra dos De pu -
ta dos e ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to e ten do em vis ta que a
ma té ria si tua-se 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, da Se cre ta ria 
Fe de ral de Con tro le e do Mi nis té rio Pú bli co da União,
não exi gin do qual quer pro vi dên cia adi ci o nal do Se na -
do Fe de ral, opi no que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le tome co nhe ci men to da ma té ria e de li be re
por seu en ca mi nha men to ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-pre si den te – Luiz Otá vio, Re la -
tor – Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men des –
Anto nio Car los Ju ni or – Ju vên cio da Fon se ca –
Ri car do San tos – Ge ral do Melo – Alber to Sil va.



PARECER Nº 1.079, 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 443, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra os arts. 
18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve -
re i ro de 1993, que dis põe so bre a re gu la -
men ta ção dos dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is re la ti vos à re for ma agrá ria, pre vis tos 
no Ca pí tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção
Fe de raL e dá ou tras pro vi dên ci as, mo di fi -
ca da pela Me di da Pro vi só ria nº 1.774-26,
de 2 de ju nho de 1999.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Sub me te-se a exa me o PLS nº 443, de 1999,
que ”al te ra os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, de 25
de fe ve re i ro de 1993“.

A Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, ”dis -
põe so bre a re gu la men ta ção dos dis po si ti vos cons ti -
tu ci o na is re la ti vos à re for ma agrá ria, pre vis tos no Ca -
pí tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as

A res pe i to da Lei nº 8.629/93, exis te tra mi tan do
no Con gres so Na ci o nal a MPV nº 2.109-51, de 26 de
abril de 2001, que tra ta de ma té ria cor re la ta à ver sa do 
no PLS sub exa men, sem, en tre tan to, dis ci pli nar a
ques tão fun da men tal por este tra ta da, qual seja, co i -
bir que os lo tes re ce bi dos em pro gra mas de re for ma
agrá ria con ti nu em sen do ob je to de es pe cu la ção imo -
bi liá ria.

II – Aná li se

É pu bli ca men te no tó rio o fato es pe cu la ti vo que o
PLS nº 443/99 bus ca co i bir, inobs tan te a re da ção cons ti -
tu ci o nal e in fra cons ti tu ci o nal exis ten te, ex vi do dis pos to 
no ca put do art. 189 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A União vem, ao lon go da his tó ria da Re for ma
Agrá ria, de sa pro pri an do e dis tri bu in do ter ras para,
logo a se guir, ver tais pro pri e da des re tor na rem aos
seus an ti gos do nos, ou ou tros la ti fun diá ri os, que as
ad qui rem a pre ço vil dos as sen ta dos.

Incon tá vel nú me ro de lo tes re ce bi dos em pro -
gra mas de re for ma agrá ria con ti nu am sen do ne go ci a -
dos pe los be ne fi ciá ri os que, logo a se guir, ne go ci am
as ter ras ad qui ri das e são no va men te con tem pla dos
em ou tros pro gra mas si mi la res. Tra ta-se de ver da de i -
ra ”in dús tria“ que pro pi cia a es pe cu la ção imo bi liá ria
atra vés da dis tri bu i ção de ter ras em pro gra mas de re -
for ma agrá ria.

Os fal sos ”tra ba lha do res ru ra is“, que sem qual -
quer vo ca ção agrí co la, se be ne fi ci am da Re for ma

Agrá ria, aca bam por usur par o di re i to da que les que,
por tra di ção e pro fis são, es pe ram lon gos anos para
ad qui rir uma gle ba de ter ra que lhes ab sor va a for ça
de tra ba lho fa mi li ar, lhes mi ti gue a fome e lhes per mi -
ta o ple no exer cí cio da ci da da nia.

A ado ção de um ca das tro na ci o nal, de fá cil
aces so, dos be ne fi ciá ri os da re for ma agrá ria é ins tru -
men to in dis pen sá vel para re a li za ção des ta, no ob je ti -
vo de co i bir os abu sos tão fre qüen tes que in vi a bi li zam 
a dis tri bu i ção de ter ras e a jus ti ça so ci al pre ten di das.

Pro i bi ção sem pu ni ção é le tra mor ta da lei, me -
re cen do a re da ção cons ti tu ci o nal ser res pe i ta da e im -
ple men ta da pela cor res pon den te san ção.

Assim sen do, aque le que re ce ber lote ad vin do
de pro gra ma de re for ma agrá ria, por tan to ine go ciá vel
pelo pra zo de dez anos, e o ali e nar du ran te o flu xo de
tal pe río do, fi ca rá im pe di do de re ce ber ou tro lote em
ou tro pro gra ma si mi lar. Tra ta-se de pu ni ção de ca rá ter 
ad mi nis tra ti vo, ou seja, a per da do di re i to de re ce ber
novo lote em ou tro pro gra ma de re for ma agrá ria, em
ra zão de ha ver des res pe i ta do e in frin gi do nor mas
cons ti tu ci o na is que in for mam a Re for ma Agrá ria.

Por ou tro lado, o mes mo fato, na ins tân cia cri mi -
nal, pas sa rá a cons ti tu ir um novo tipo pe nal.

A pena de 1 (um) a 5 (cin co) anos, para o cri me
ti pi fi ca do no § 9º do art. 18, da Lei nº 8.629/93, con -
subs tan ci a da no art. 1º des te PLS, é igual à pena co -
mi na da ao es te li o na to, pre vis to no art. 171 do C.P.B.,
sen do, por tan to, jus ta e efi caz.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te
ao PLS nº 443/93, em ra zão de ser o mes mo ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e la vra do em boa téc ni ca, e, no mé ri to,
por ser ins tru men to efi caz no com ba te às dis tor ções
que vi ti mam o pro gra ma de re for ma agrá ria no Bra sil.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. –
Álva ro Dias, Re la tor.

EMENDA Nº 1-CCJ

(Ao Pro je to de Lei do Se na do nº 443, de 1999)

Dê-se ao Art. 18, § 9º, a se guin te re da ção:
§ 9º Ven der, trans fe rir, ce der, ne go ci ar, pro me ter 

ven der ou ali e nar, de qual quer for ma, imó vel ru ral ha -
vi do em pro gra ma de re for ma agrá ria, ou ben fe i to ri as
nele edi fi ca das, du ran te o pe río do de dez anos.

Sala da Co mis são 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Ma ria do Car mo Alves – Anto nio Car los Ju ni or –
José Edu ar do Du tra – Mar lu ce Pin to – José Fo ga -
ça – Pe dro Ubi ra ja ra – Bel lo Par ga – José Agri pi no 
– Iris Re zen de – Ma gui to Vi le la – Osmar Dias.







TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 443, DE 1999
Na Co mis são de Cons ti tu i ção

 Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº
8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, que
”dis põe so bre a re gu la men ta ção dos dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à re -
for ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III,
Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as", mo di fi ca da pela
Me di da Pro vi só ria nº 1.774-26, de 2 de ju -
nho de 1999."

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, de 25

de fe ve re i ro de 1993, na re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 1774-26, de 2 de ju nho de 1999, pas sam 
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 18. ..............................................
§ 7º É pro i bi da a ali e na ção, seja a que

tí tu lo for, do lote, das ben fe i to ri as e con ces -
sões por par te dos be ne fi ciá ri os da Re for ma 
Agrá ria, du ran te o pe río do pre vis to no ca put
des te ar ti go.

§ 8º De cor ri do o pra zo de dez anos, no 
caso de ali e na ção do imó vel, o Incra terá pre -
fe rên cia para ad qui ri-lo em igual da de de con -
di ções, de ven do o as sen ta do dar-lhe co nhe ci -
men to da in ten ção de ven da, a fim de que
pos sa exer ci tar o di re i to de pre fe rên cia den tro
de trin ta dias, a con tar do re ce bi men to da no -
ti fi ca ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al com pro va da -
men te efe ti va da, me di an te re ci bo.

§ 9º Ven der, trans fe rir, ce der, ne go ci ar, 
pro me ter ven der ou ali e nar, de qual quer for -
ma, imó vel ru ral ha vi do em pro gra ma de Re -
for ma Agrá ria, ou ben fe i to ri as nele edi fi ca -
das, du ran te o pe río do de dez anos.

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co)
anos e mul ta."  (NR)

“Art. 21. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O as sen ta do que ali e -

nar o seu lote ou cedê-lo, a qual quer tí tu lo,
den tro do pra zo de que tra ta este ar ti go, não 
po de rá re ce ber novo lote em ne nhum pro -
gra ma de Re for ma Agrá ria" (NR).

“Art. 22. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O ór gão fe de ral com -

pe ten te man te rá ca das tro atu a li za do das

áre as de sa pro pri a das, dos be ne fi ciá ri os da
Re for ma Agrá ria e dos que, por ali e na rem
ou ce de rem o seu lote, es ta rão im pos si bi li -
ta dos de re ce ber no vos tí tu los de do mí nio
ou de con ces são de uso em pro gra mas de
Re for ma Agrá ria" (NR).

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

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Be -
ra nar do Ca bral,  Pre si den te.

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

 JUSTIÇA E CIDADANIA,
 SOBRE A EMENDA APRESENTADA E APROVADA

COMO SUGESTÃO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 443, DE 1999

....................................................................................
que o pro je to es ta be le ce, exa ta men te com o in tu i to
de de ses ti mu lar, de im pe dir mes mo a es pe cu la ção
imo bi liá ria com lo tes ofe re ci dos pela Re for ma Agrá -
ria e es ta be le ce a pe na li da de. Aliás, pre ci sa mos
ado tar como prá ti ca cons tan te esta pro vi dên cia. Não 
bas ta a ela bo ra ção da nor ma que or ga ni za. É pre ci -
so, ao lado da nor ma que or ga ni za, que de fi ne pa râ -
me tros e prin cí pi os, es ta be le cer a pe na li da de es pe -
cí fi ca e com vi si bi li da de, até para que ela te nha fun -
ção pe da gó gi ca e seja, des de a sua apro va ção, um
de ses tí mu lo ao ilí ci to cons tan te men te pra ti ca do. A
pena es ta be le ci da no pro je to do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra é de 1 a 5 anos para o cri me ti pi fi ca do no
§ 9º, do art. 18, da Lei nº 8.629, con subs tan ci a do no
art. 1º des te pro je to. É igual à pena co mi na da ao es te -
li o na to, pre vis to no art. 171. Sen do, por tan to, uma
pena jus ta e efi caz.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, cre io que é
dis pen sá vel ma i o res co men tá ri os so bre pro pos ta tão
ob je ti va, di re ta e pe da gó gi ca. Tra ta-se de im pe dir, re pi -
to, a po li ti za ção do mo vi men to de Re for ma Agrá ria no
País de um lado, com a pre sen ça da que les que, na ver -
da de, não são li ga dos ao meio ru ral, e de ou tro lado, de
evi tar a es pe cu la ção.

O ci da dão, tra ba lha dor sem ter ra, ao con se guir,
de po is de per ma ne cer, quem sabe, mu i to tem po na fila,
o seu lote, aca ba ne go ci an do-o, pas san do a ser não um 
tra ba lha dor ru ral, mas, sim, um es pe cu la dor imo bi liá rio.
É evi den te que, mu i tas ve zes, se in vi a bi li za a pro pri e da -
de ru ral em fun ção da fal ta de as sis tên cia téc ni ca, as sis -
tên cia fi nan ce i ra, já que o pro gra ma de Re for ma Agrá ria 
deve con tem plar to das as al ter na ti vas de vi a bi li za ção
do pro je to, não ape nas a dis tri bu i ção do lote, mas, evi -



den te men te, to das as con di ções de na tu re za téc ni ca e
fi nan ce i ra a fim de que a pro pri e da de ru ral, que faz um
novo pro pri e tá rio no Pro gra ma de Re for ma Agrá ria pos -
sa se tor nar viá vel, com ren ta bi li da de su fi ci en te para a
ma nu ten ção da fa mí lia e uma con tri bu i ção im por tan te
no pro ces so de dis tri bu i ção de ri que za do País e de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, apo i an do, cla ro, de for ma
ple na a pro pos ta do Se na dor Lú cio Alcân ta ra sem apre -
sen tar qual quer al te ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) — Se na -
dor Álva ro Dias, o item 24 é um dos que a Pre si dên cia
de sig nou, for ma da pe los Se na do res José Edu ar do Du -
tra, Lú cio Alcân ta ra, José Agri pi no, sob a co or de na ção
do Vice-Pre si den te Osmar Dias, con si de ra que não é
con fli tan te, sal vo ju í zo di fe ren te. Com isso, po de mos ir,
sem dú vi da ne nhu ma, es va zi an do a nos sa pa u ta. Mas
como o pro ces so é ter mi na ti vo e há nú me ro, a Pre si -
dên cia cha ma rá pela lis ta de vo ta ção no mi nal a não ser
que al gum dos Srs. Se na do res qui ser um apar te.

O SR. BELLO PARGA — Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – V. Exª
tem a pa la vra para dis cu tir.

O SR. BELLO PARGA – É sim ples. Não com o in -
tu i to de cor ri gir nem de evi den ci ar fa lhas, mas por que
sou uma pes soa pre o cu pa da com a pre ci são vo ca bu lar, 
até mes mo por que é isso que con fe re ma i or efi cá cia
aos tex tos ju rí di cos.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Sem
dú vi da.

O SR. BELLO PARGA – Então, que ro su ge rir ao
au tor, o no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, no que se re fe -
re, pre ci sa men te, no pa rá gra fo 9º do art. 18, em que diz
“ven der, trans fe rir, ce der, ne go ci ar, pro me ter ven der ou
al te rar de qual quer for ma imó vel ru ral ven di do atra vés
de pro gra ma...” digo

imó vel ru ral ha vi do em pro gra ma de Re for ma
Agrá ria“.

Essa é a mi nha su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – O Re la -
tor aco lhe a su ges tão e a Pre si dên cia lou va V. Exª pela
con tri bu i ção ver na cu lar.

O SR. BELLO PARGA – Re i te ro a com pre en são
e o al can ce do re la to fe i to pelo Se na dor Alva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Se gun -
do o emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, dig na de um fi -
lho da Ate nas bra si le i ra.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Vo ta -
ram SIM 13 Srs. Se na do res.

Apro va do o pa re cer do emi nen te Se na dor Alva ro
Dias ao pro je to do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Emi nen tes Srs. Se na do res, na lis ta apro va da pela
Co mis são, te mos o item nº 8: dis põe so bre o Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia e so bre o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, de au to ria dos Se na do res
Anto nio Car los Va la da res e Jef fer son Pé res.

To dos os mem bros da co mis são opi nam pela apro -
va ção. Pa re ce-me que não há ne nhu ma di fi cul da de.

Per gun to aos Srs. Se na do res se to dos es tão de
acor do pela apro va ção. (Pa u sa.)

Se to dos es ti ve rem de acor do, a Pre si dên cia co lo -
ca em vo ta ção o item nº 8. (Pa u sa.)

Na ab so lu ta con cor dân cia dos Srs. Se na do res, é
con si de ra do apro va do.

O item nº 9 da pa u ta já foi apro va do.
Item 11:
Re vo ga o art. 4º do De cre to de Lei nº 911. O au tor

é o De pu ta do Ma u rí cio Re quião, e o re la tor é o Se na dor
Pe dro Si mon, com o pa re cer pela apro va ção. A co mis -
são com pos ta pe los emi nen tes Se na do res José Edu ar -
do Du tra, José Agri pi no, Osmar Dias e Lú cio Alcân ta ra
opi nam pela apro va ção.

Se es ti ve rem de acor do, a Pre si dên cia co lo ca rá
em vo ta ção o item nº 11 da pa u ta. (Pa u sa.) sen ta dos.
(Pa u sa.)

Apro va do.
Item 13:
Acres cen ta in ci so ao art. 9º da Lei nº 8.457, que

or ga ni za a Jus ti ça Mi li tar da União e re gu la o fun ci o na -
men to de seus ser vi ços au xi li a res. A au to ria é do Su pe -
ri or Tri bu nal Mi li tar, e o re la tor é o Se na dor Ro meu
Tuma. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 189. Os be ne fi ciá ri os da dis tri bu i çâo de imó -

ve is ru ra is pela Re for ma Agrá ria re ce be rão tí tu los de
do mí nio ou de con ces são de uso, ine go ciá ve is pelo
pra zo de dez anos.

Pa rá gra fo úni co. O tí tu lo de do mí nio e a con ces -
são de uso se rão con fe ri dos ao ho mem ou à mu lher,
ou a am bos, in de pen den te men te do es ta do ci vil, nos
ter mos e con di ções pre vis tos em lei.
....................................................................................



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.109-51
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de
1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de no vem -
bro de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de
1991, e 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º A Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, 

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 18. ...............................................

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dis põe so bre a re gu la men ta ção dos 
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à
Re for ma Agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo
III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

....................................................................................
Os Srs. Se na do res que o apro vam per ma ne çam
Este li o na to
Art. 171. Obter, para si ou para ou trem, van ta -

gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou man ten -
do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar dil, ou qual -
quer ou tro meio fra u du len to:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e mul ta.
§ 1º – Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no

va lor o pre ju í zo, o juiz pode apli car a pena con for me o
dis pos to no art. 155, § 2º.

§ 2º – Nas mes mas pe nas in cor re quem:
Dis po si ção de co i sa alhe ia como pró pria
I – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to em lo ca -

ção ou em ga ran tia co i sa alhe ia como pró pria;
Ali e na ção ou one ra ção fra u du len ta de co i sa

pró pria
II – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to ou em

ga ran tia co i sa pró pria ina li e ná vel, gra va da de ônus ou 
li ti gi o sa, ou imó vel que pro me teu ven der a ter ce i ro,
me di an te pa ga men to em pres ta ções, si len ci an do so -
bre qual quer des sas cir cuns tân ci as;

De fra u da ção de pe nhor
III – de fra u da, me di an te ali e na ção não con sen ti -

da pelo cre dor ou por ou tro modo, a ga ran tia pig no ra -
tí cia, quan do tem a pos se do ob je to em pe nha do;

Fra u de na en tre ga de co i sa
IV – de fra u da subs tân cia, qua li da de ou quan ti -

da de de co i sa que deve en tre gar a al guém;

Fra u de para re ce bi men to de in de ni za ção ou va -
lor de se gu ro

V – des trói, to tal ou par ci al men te, ou ocul ta co i -
sa pró pria, ou lesa o pró prio cor po ou a sa ú de, ou
agra va as con se quên ci as da le são ou do en ça, com o
in tu i to de ha ver in de ni za ção ou va lor de se gu ro;

Fra u de no pa ga men to por meio de che que
VI – emi te che que, sem su fi ci en te pro vi são de fun -

dos em po der do sa ca do, ou lhe frus tra o pa ga men to.
§ 3º – A pena au men ta-se de um ter ço, se o cri -

me é co me ti do em de tri men to de en ti da de de di re i to
pú bli co ou de ins ti tu to de eco no mia po pu lar, as sis tên -
cia so ci al ou be ne fi cên cia.
… ................................................................................

PARECER Nº 1.080, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 20, de 1999 (nº
188/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, que en ca mi nha có pia da De ci -
são nº 135/99, 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 na Com pa nhia Do -
cas do Esta do de São Pa u lo – CODESP,
nas obras de am pli a ção do Ter mi nal de
Con têi ne res do Por to de San tos:

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 188-SGS-TCU, de 8 de abril de 1999,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
135/99, ado ta da pelo Tri bu nal Ple no da que la Insti tu i -
ção, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a li za do
na Com pa nhia Do cas do Esta do de São Pa u lo —
CODESP (Pro ces so nº 700.280/97-9).

Os do cu men tos sob aná li se 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 em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do Fe -
de ral, em 8 de abril de 1999, onde foi pro to co la do como
Avi so nº 20, de 1999, e en ca mi nha do à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le – CFC, em 12 de abril de 1999.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Tra ta-se de pro ces so cons ti tu í do pela Se cre ta -

ria de Con tro le Exter no em São Pa u lo, a par tir de le -
van ta men to de au di to ria nas obras de am pli a ção do
Ter mi nal de Con têi ne res do Por to de San tos, sob a



res pon sa bi li da de da Com pa nhia Do cas do Esta do de
São Pa u lo – CODESP.

Os tra ba lhos fo ram exe cu ta dos em cum pri men -
to à De ci são s/nº – Ple ná rio (Si gi lo sa), de 23-7-97,
que de ter mi nou a re a li za ção de le van ta men to pre li mi -
nar em obras se le ci o na das pela Se cre ta ria de Au di to -
ri as, para aten di men to ao art. 69, in ci so II, da Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as para o exer cí cio de 1998
(Lei nº 9.473, de 22-7-97).

Di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, o Tri -
bu nal Ple no, além de de ter mi nar o en ca mi nha men to
de có pia da De ci são, bem como do Re la tó rio e Voto
que a fun da men ta ram, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so
Na ci o nal, ao Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e
aos Pre si den tes do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, e das Co mis sões de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral e de Fis ca li za ção Fi nan ce i ra
e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos, de ci diu:

• “fi xar, com fun da men to no in ci so IX do art. 71 da
Cons ti tu i ção Fe de ral c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/92 
e com o art. 195 do Re gi men to Inter no, o pra zo de
15 (quin ze) dias, para que o Pre si den te da Com pa -
nhia Do cas do Esta do de São Pa u lo — CODESP
ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à anu la ção do
9º Ter mo Adi ti vo ao Con tra to nº 88/048/00, fir ma do
com a Cons tru to ra Andra de Gu ti er rez para exe cu -
ção das obras de Ampli a ção do Ter mi nal de Con têi -
ne res do Por to de San tos – TECON – 2, em ra zão
de te rem sido fe i tas al te ra ções con tra tu a is de cor -
ren tes de acrés ci mos em li mi te su pe ri or ao es ta be -
le ci do no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem es -
tar de vi da men te com pro va do que a res ci são con -
tra tu al, se gui da de nova li ci ta ção e con tra ta ção,
afe ta ria gra ve men te o in te res se pú bli co;

•  de ter mi nar ao Pre si den te da CODESP que ado te
me di das in dis pen sá ve is no sen ti do de que se jam
pron ta men te con clu í dos ou exe cu ta dos os ser vi ços 
emer gen ci a is nas áre as com ris co de co lap so, ou
mes mo para a pre ser va ção de es tru tu ras já con clu -
í das ou em an da men to e su je i tas a ins ta bi li da des;

•  re co men dar ao Se nhor Mi nis tro de Esta do dos
Trans por tes que de ter mi ne ao ór gão com pe ten te
na es tru tu ra do Mi nis té rio a re a va li a ção, em con jun -
to com a CODESP, do pro je to de exe cu ção das
obras de Ampli a ção do Ter mi nal de Con têi ne res do
Por to de San tos – TECON – 2, de modo que a con -
ti nu i da de das obras es te ja con di ci o na da à efe ti va
com pro va ção do aten di men to ao prin cí pio da eco -
no mi ci da de, de ven do ser dado co nhe ci men to ao
Tri bu nal das me di das ado ta das;

•  de ter mi nar à Se cre ta ria de Con tro le Exter no no
Esta do de São Pa u lo que ado te pro vi dên ci as no
sen ti do de pro mo ver a au diên cia dos de ma is mem -
bros da Di re to ria-Exe cu ti va da CODESP que par ti -
ci pa ram da 843ª Re u nião re a li za da em 21 de maio
de 1997, para que, no pra zo de 15 (quin ze) dias
con ta dos da ciên cia, apre sen tem ra zões de jus ti fi -
ca ti va para o fato de te rem sido fe i tas al te ra ções
con tra tu a is, me di an te adi ta men to ao Con tra to nº
88/048/00, ex tra po lan do o li mi te fi xa do no § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, e quan to a não res ci são
do con tra to ori gi nal, com a con se qüen te aber tu ra
de novo pro ce di men to li ci ta tó rio.

Pes qui sa jun to aos ban cos de da dos do TCU
mos tram que em duas opor tu ni da des — 12-5-1999 e
19-7-2000 – o Tri bu nal Ple no ne gou pro vi men to, res -
pec ti va men te, aos em bar gos de de cla ra ção e ao pe -
di do de re e xa me da De ci são nº 135/99, apre sen ta dos 
pe los re pre sen tan tes da CODESP e pelo ex-pre si -
den te Mar ce lo de Aze re do.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to pro po mos, pre li mi nar men te,
se ofi cie ao TCU, no sen ti do de in for mar a esta Co -
mis são o re sul ta do das de ter mi na ções cons tan tes
dos itens 8.1 a 8.4 da De ci são sob aná li se, nos ter -
mos da mi nu ta de ofí cio em ane xo.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Fre -
i tas Neto, Vice-pre si den te – Luiz Ota vio, Re la tor  –
Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men des – Antô nio
Car los Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Ri car do
San tos – Ge ral do Melo – Alber to Sil va. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou en ti da de
ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri -
men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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



Art. 45. Ve ri fi ca da a ile ga li da de de ato ou con tra -
to, o Tri bu nal, na for ma es ta be le ci da no re gi men to in -
ter no, as si na rá pra zo para que o res pon sá vel ado te
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri men to
da lei, fa zen do in di ca ção ex pres sa dos dis po si ti vos a
se rem ob ser va dos.

§ 1º No caso de ato ad mi nis tra ti vo, o Tri bu nal, se 
não aten di do:

I – sus ta rá a exe cu ção do ato im pug na do;
II – co mu ni ca rá a de ci são à Câ ma ra dos De pu -

ta dos e ao Se na do Fe de ral;
III – apli ca rá ao res pon sá vel a mul ta pre vis ta no

in ci so II do art. 58 des ta lei.
§ 2º No caso de con tra to, o Tri bu nal, se não aten -

di do, co mu ni ca rá o fato ao Con gres so Na ci o nal, a quem 
com pe te ado tar o ato de sus ta ção e so li ci tar, de ime di a -
to, ao Po der Exe cu ti vo, as me di das ca bí ve is.

§ 3º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me di -
das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di -
rá a res pe i to da sus ta ção do con tra to.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

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.

....................................................................................
Art. 65. Os con tra tos re gi dos por esta lei po de -

rão ser al te ra dos, com as de vi das jus ti fi ca ti vas, nos
se guin tes ca sos:
....................................................................................

§ 1º O con tra ta do fica obri ga do a ace i tar, nas
mes mas con di ções con tra tu a is, os acrés ci mos ou su -
pres sões que se fi ze rem nas obras, ser vi ços ou com -
pras, até 25% (vin te e cin co por cen to) do va lor ini ci al
atu a li za do do con tra to, e, no caso par ti cu lar de re for -
ma de edi fí cio ou de equi pa men to, até o li mi te de 50% 
(cin qüen ta por cen to) para os seus acrés ci mos.
....................................................................................

LEI Nº 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 1998 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 69. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à

co mis são mis ta per ma nen te pre vis ta no § 1º do art. 166
da Cons ti tu i ção Fe de ral, até 30 de se tem bro de 1997:
....................................................................................

II – in for ma ções ge ren ci a is so bre a exe cu ção fí -
si co-fi nan ce i ra dos sub pro je tos mais re le van tes,

cons tan tes dos or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so -
ci al, se le ci o na dos, es pe ci al men te, de acor do com cri -
té ri os que le vem em con si de ra ção o va lor li qui da do
no exer cí cio de 1996 e o au to ri za do em 1997, a re gi o -
na li za ção do gas to, sem pre ju í zo das so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 1.081, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so 4C, de 2000, (nº
1.381/99, na ori gem), re fe ren te à De ci são
nº 307/99, ado ta da pela 1ª Câ ma ra do Tri -
bu nal de Con tas da União em pro ces so
de au di to ria re a li za da na Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de Ala go as e ou tras en -
ti da des des sa Uni da de da Fe de ra ção.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Por meio do Avi so nº 138 1-SGS-TCU, o Pre si -
den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
307, apro va da pelo Ple ná rio da que la Cor te de Con -
tas, na Ses são Ordi ná ria re a li za da em 14-12-1999,
pela Pri me i ra Câ ma ra, além de có pia do Re la tó rio e
Voto que fun da men tam o fe i to.

Ao apre ci ar re la tó rio de au di to ria re a li za da na
Se cre ta ria de Sa ú de, no Escri tó rio de Ne gó ci os da
CEF/AL, na Instân cia Co le gi a da Esta du al de Sa ne a -
men to, na Co mis são Inter ges to res Bi par ti te, na Ge -
rên cia Esta du al do Mi nis té rio da Sa ú de, Con se lho
Esta du al de Sa ú de, nas Se cre ta ri as Mu ni ci pa is de
Sa ú de e Con se lhos Mu ni ci pa is de Sa ú de de Ma ce ió e 
de Del mi ro Gou ve ia, e em fun ção de ir re gu la ri da des
de tec ta das, o Tri bu nal pro ce deu a de ter mi na ções aos 
se guin tes ór gãos: à Se cre ta ria Esta du al de Sa ú de, à
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de de Ma ce ió, ao Con se -
lho Mu ni ci pal de Sa ú de de Ma ce ió e ao Con se lho Mu -
ni ci pal de Sa ú de de Del mi ro Gou ve ia, de ter mi na ções
es sas cons tan tes às fls. 4 e 5 dos au tos.

Ou tros sim, re sol veu de ter mi nar à SECEX/AL – 
Se cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do de Ala go -
as – a re a li za ção de au di to ria na Se cre ta ria Mu ni ci -
pal de Sa ú de de Ma ce ió, abran gen do as áre as
Ambu la to ri al e Hos pi ta lar, o Fun do Mu ni ci pal de Sa -
ú de e Cre den ci a men to de Pres ta do res de Ser vi ços
de Sa ú de, si mul ta ne a men te com a au di to ria de ter -
mi na da pelo Ple ná rio me di an te De ci são 752/99 a
ser re a li za da na pres ta ção de ser vi ços hos pi ta la res
e am bu la to ri a is em três uni da des de sa ú de de Ma -
ce ió.

É o re la tó rio.



II – Voto do Re la tor

A co mu ni ca ção que ora se exa mi na in se re-se
no con tex to das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
de exer cer a fis ca li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União, com au xí lio do
Tri bu nal de Con tas da União, con for me pre vis to nas

dis po si ções cons ti tu ci o na is dos arts. 70 e 71.
Ten do em vis ta as di ver sas de ter mi na ções a

que pro ce deu a Egré gia Cor te de Con tas e con si de -
ran do a ne ces si da de de seu cum pri men to, com vis tas 
ao bom e re gu lar ge ren ci a men to dos re cur sos da
União, pro po mos, pre li mi nar men te, que se ofi cie ao
seu Pre si den te, no sen ti do de in for mar a esta Co mis -
são as con se qüên ci as de cor ren tes da que las de ter mi -
na ções.

Sala da Co mis são, 26 de se tem bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-Pre si den te – Ge ral do Melo, Re la -
tor – Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men des – Antô -
nio Car los Ju ni or – Luiz Otá vio – Ri car do San tos – 
Ju vên cio da Fon se ca – Alber to Sil va.

PARECER Nº 1.082, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre, os avi sos nº 176, de 2000 (nº
6.006/2000 na ori gem), e nº 42, de 2001
(nº 373/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nham có pi -
as das de ci sões re fe ren tes às au di to ri as
re a li za das na Com pa nhia de De sen vol vi -
men to do Vale do São Fran cis co –
CODEVASF, nas obras do Pe rí me tro de
Irri ga ção de Ba i xo de Ire cê/BA.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

I.1– His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le

o Avi so nº 6.006 – SGS – TCU, de 14 de se tem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União –
TCU en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são
nº 337/2000, 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 Pe rí me tro de Irri ga ção 
de Ba i xio de Ire cê/BA, obra sob a res pon sa bi li da de da
Com pa nhia de De sen vol vi men to do Vale do São Fran -
cis co – CODEVASF. Foi ane xa do ao pro ces so, o Avi so
nº 373 – SGS – TCU, de 21 de fe ve re i ro de 2000, que
en ca mi nha có pia da De ci são nº 64/2001, re fe ren te à
con ti nu a ção da au di to ria re a li za da na ci ta da obra.

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.

I.2 – Aná li se
O pro ces so ori gi nou-se da de ci são do Tri bu nal em

in clu ir no Pla no de Au di to ria os pro je tos de ir ri ga ção fi -
nan ci a dos com re cur sos fe de ra is na re gião abran gi da
pela Su de ne, em face da ocor rên cia de pro ble mas crô ni -
cos, in clu in do des vio de fi na li da de na apli ca ção dos re -
cur sos e fal ta de cri té ri os na apro va ção dos pro je tos.

A par tir de pes qui sa in for mal so bre os pre ços de 
ter ra, re a li za da com os mo ra do res da re gião, a au di to -
ria de tec tou su pos ta ocor rên cia de so bre pre ço na
aqui si ção de ter ras pela Co de vasf, para a im plan ta -
ção da pri me i ra eta pa do pro je to.

De vi do à ine xis tên cia de cri té ri os téc ni cos ade -
qua dos para afe rir o pre ço da ter ra na lo ca li da de, o Tri -
bu nal de ci diu, en tre ou tras me di das, de ter mi nar que a
Co de vasf abs te nha-se de ad qui rir no vas ter ras des ti na -
das à im plan ta ção do pro je to, até ul te ri or de li be ra ção
quan to à com pa ti bi li da de dos res pec ti vos pre ços pa gos
pela Empre sa, no âm bi to do re fe ri do Pro je to, e os pra ti -
ca dos pelo mer ca do. De ter mi nou, tam bém, a in clu são
do pro je to no pró xi mo Pla no de Au di to ria.

Le van do em con ta que a ava li a ção de gran des
pro pri e da des ru ra is, como é o caso em es tu do, não per -
mi te con clu sões se gu ras quan to ao seu jus to va lor, sem 
que haja, pre vi a men te, uma aná li se em ba sa da nos cri -
té ri os es pe cí fi cos que nor te i am esse tipo de cál cu lo, o
Tri bu nal de ci diu re qui si tar, ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo -
ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, ser vi ços téc ni cos
es pe ci a li za dos de ava li a ção de pro pri e da des ru ra is.

Se gun do in for ma ções da Co de vasf, a par tir des -
sa de ci são, a Empre sa de i xou de re ce ber re cur sos or -
ça men tá ri os no va lor de R$2,0 mi lhões. Em vir tu de
dis so, o Tri bu nal de li be rou in for mar à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do
Con gres so Na ci o nal que os fa tos apu ra dos pela au di -
to ria, e que cul mi na ram na De ci são nº 337/2000, res -
trin gem-se a ope ra ções de aqui si ção de ter ras, em
nada al can çan do a ce le bra ção e exe cu ção de con tra -
tos das obras per ti nen tes à im plan ta ção do Pro je to.
Ou seja, não se cons ti tui em fa tor im pe di ti vo para o ci -
ta do re pas se de re cur sos.

II – Voto do Re la tor

Pelo ex pos to, cons ta ta-se que a ma té ria si -
tua-se 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. No en tan to, esta Re la to -
ria, ne ces si ta co nhe cer do cum pri men to das de ci sões 
to ma das pela Insti tu i ção, para me lhor fun da men tar o
pa re cer e voto, mo ti vo pelo qual opi na mos que seja
en ca mi nha da so li ci ta ção, nes se sen ti do, ao Tri bu nal
de Con tas da União.

Sala da Co mis são, 26 de se tem bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-Pre si den te – Antô nio Car los Jú -
ni or, Re la tor – Wel ling ton Ro ber to – Mo re i ra Men -
des – Ge ral do Melo – Luiz Otá vio – Ri car do San tos 
– Ju vên cio da Fon se ca – Alber to Sil va.



Com re fe rên cia aos Pa re ce res nºs 1080,
1081 e 1082, de 2001, li dos no Expe di en te, so -
bre os Avi sos nºs 20, de 1999, 4C e 176, de
2000, e 42, de 2001, a Pre si dên cia ro ma rá as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as a fim de aten der às
so li ci ta ções em suas con clu sões.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – O Expe di en te
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 341 a 351, 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 (Álva ro Dias) – A Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri men to nº 314, de
2001, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so li ci tan do, nos ter -
mos re gi men ta is, que o Se na do for mu le voto de apo io,
apla u so e con gra tu la ções re la ti vo à ins ti tu i ção in ter na ci o -
nal de um im pos to so bre tran sa ções cam bi a is, cujo pa re -
cer foi lido an te ri or men te, 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 (Álva ro Dias) – A Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que os Avi sos nºs 19 e 168, de
2000, e 95, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or -
men te, se rão re me ti dos ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – So bre a mesa,
ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OFÍCIO Nº 76/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra si 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 443, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que “Alte ra os ar ti gos 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629,
de 25 de fe ve re i ro de 1993, que ”dis põe so bre a re gu la men -
ta ção dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à re for ma
agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as", mo di fi ca da pela Me di da
Pro vi só ria nº 1774-26, de 2 de ju nho de 1999".

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 (Álva ro Dias) – O ofí -
cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si -
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº
443, de 1999, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
seja apre ci a do pelo Ple ná rio. 

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Encer -
rou-se o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao 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, que al te 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.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria
será in clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – So bre
a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº108/2001 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 27 de Se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta de ci são do Su pre mo Tri bu -

nal Fe de ral nos au tos do Man da do de Se gu ran ça
nº 24.041-5/DF, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia o
pro ces sa do da Con sul ta nº 2, de 1998, a fim de
que seja ar qui va da por ter per di do o ob je to.

Co lho o en se jo para apre sen tar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da 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 (Álva ro Dias) – O ex -
pe di en te lido vai ao Arqui vo.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 094/01 – LPSD

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para in di car o

Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, como ti tu lar, para
com por a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -



tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, como re pre sen tan te do
Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra - PSDB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. _ Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Ro nal do Cu nha Lima,
como ti tu lar, in di ca do pela Li de ran ça do PSDB, para
com por a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção. 

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 269/01-GLPFL

Bra sí lia, 3 de ou tu 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 Mo re i ra Men des 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,
de 24 de se tem bro de 2001, que “Dis põe so bre a as -
sun ção pela União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te 
ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de
guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le -
i ras”, fi can do as sim cons ti tu í da:
TITULARES SUPLENTES
Mo re i ra Men des Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ro meu Tuma Fran ce li no Pe re i ra

Aten ci o sa men te, _ Hugo Na po leão, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

OF. PSDB/I/Nº 797/2001

Bra sí lia, 3 de ou tu 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 Ro meu
Qu e i roz pelo De pu ta do Da ni lo de Cas tro, como mem -
bro ti tu lar, na Co mis são Mis ta de Pla nos, de Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 799/2001

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -

tu i ção do De pu ta do Ba sí lio Vil la ni pelo De pu ta do
Edu ar do Se a bra, como mem bro ti tu lar, na Co mis são
Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi -

só ria nº 2.218/01, 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”.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Jut hay Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 800/2001

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -
tu i ção dos De pu ta dos Ju tahy Ju ni or e Nár cio Ro dri -
gues pe los De pu ta dos José Mú cio Mon te i ro e Arman -
do Abí lio, como mem bros ti tu la res, na Co mis são Mis -
ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria
nº 1/01, que “abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$154.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Jut hay Jú ni or.

OF. PSDB/I/Nº 804/2001

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a
subs ti tu i ção dos De pu ta dos Jut hay Jú ni or e Nár cio
Ro dri gues pe los De pu ta dos He le nil do Ri be i ro e Dr.
He le no, como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos
Car los Ba ta ta e Se bas tião Ma de i ra pe los De pu ta -
dos José Te les e Lino Ros si, como mem bros su -
plen tes, na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 2/01, que “dis põe
so bre a as sun ção pela União de res pon sa bi li da de
ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro -
ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de em -
pre sa aé re as bra si le i ras”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Jut hay Jú ni or, Lí -
der do PSDB

OFÍ CIO Nº 427/01

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 su plen te, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Her cu la no Anghi net ti, 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 Me di da Pro vi só ria nº 2.177-44, de 24 de ju -
nho de 1998, que “dis põe so bre os pla nos pri va dos de 
as sis tên cia à sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as”.



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

OFÍ CIO Nº 458/01

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 Wig ber to Tar tu ce, como ti tu lar, e o De pu ta do
Edmar Mo re i 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 2.218, 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”.

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

OFÍ CIO Nº 459/01

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, a De pu ta -
da Alme rin da de Car va lho, como ti tu lar, e o De pu ta do
Dino Fer nan des, 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 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001,
que “es ta 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”.

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

OFÍ CIO Nº 463/01

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, e o De pu ta do Her cu la no
Anghi net 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 2.223, 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“.

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

OFÍ CIO Nº 493/01 

Bra sí lia, 26 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 grar a Co mis são Espe ci al
des ti na da a apre ci ar Me di da Pro vi só ria nº 1, de 19 de
se tem bro de 2001, que ”Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor 
de R$154.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca“.

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

OFÍ CIO Nº 1382-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu 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 3, de 26 de se -
tem bro de 2001, que ”es ta be le ce nor mas para re gis -
tro do re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te do ajus te
dos va lo res em re a is de obri ga ções e cré di tos , e dá
ou tras pro vi dên ci as“ , em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Mus sa De mes
De pu ta do Ro dri go Maia

Su plen te:
De pu ta do Pa u lo Gou vea
De pu ta do Re gi nal do Ger ma no

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.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu ti -
nha a ex pec ta ti va de fa zer um pro nun ci a men to de ta -



lha do so bre o tema da cor re ção da ta be la do Impos to
de Ren da, o que não vai ser pos sí vel em ra zão do
tem po re du zi do.

Mas peço, pri me i ra men te, Sr. Pre si den te, que
seja dado como lido este pro nun ci a men to, pelo qual
faço uma aná li se de ta lha da do as sun to e, mais uma
vez, co men to as de cla ra ções re cen tes, pu bli ca das no 
Jor nal do Bra sil, do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral
Eve rar do de Alme i da Ma ci el, po si ci o nan do-se con tra -
ri a men te à cor re ção da ta be la do Impos to de Ren da.
De ba to a tra mi ta ção des se pro je to aqui no Se na do no 
ano pas sa do, todo o pro ces so de obs tru ção re a li za do
pelo Go ver no. Mos tro que, há seis anos, não há cor re -
ção da ta be la do Impos to de Ren da e que o Go ver no
não tem boa-fé quan do dis cu te o as sun to, por que, du -
ran te todo esse pe río do, não apre sen tou ne nhu ma
pro pos ta de re for ma do Impos to de Ren da da Pes soa
Fí si ca no nos so País. Se qui ses se aper fe i çoá-lo, se
qui ses se in cor po rar ou tras fa i xas de ren da à con tri bu -
i ção do Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca, o Go ver -
no o te ria fe i to, mas não o fez. A úni ca mu dan ça foi o
au men to da alí quo ta su pe ri or para 27,5%.

Tra ta-se de um pro nun ci a men to de ta lha do. Esta
não é a pri me i ra, a se gun da e nem a dé ci ma vez em
que ve nho à tri bu na, mas cre io que essa é uma luta
que te mos que con ti nu ar tra van do no ple ná rio des ta
Casa, do Con gres so Na ci o nal e da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Qu e ro re gis trar, Sr. Pre si den te, um flash do
plan tão de O Glo bo, da Jor na lis ta Ca tia Se a bra, so -
bre o tema, uma no tí cia que foi pu bli ca da há pou cas
ho ras, a qual con si de ro im por tan te para este de ba te,
cujo tí tu lo é: ”IR: re la tor do pro je to que al te ra ta be la
pro põe cor re ção de 28%“. Tra ta-se do pro je to que foi
apro va do por una ni mi da de nes ta Casa e que foi en ca -
mi nha do para a Câ ma ra dos De pu ta dos. O Re la tor do 
pro je to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, De pu ta do Ney Lo pes, pro põe uma cor re ção de 
28%, ou seja, a mes ma cor re ção do pro je to ori gi nal
de mi nha au to ria, que foi apro va do por esta Casa e
que tra mi ta com mu i ta di fi cul da de na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Vou ler o pe que no flash:

O re la tor do pro je to de Impos to de
Ren da na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça, De pu ta do Ney Lo pes (PFL-RN), le van -
tou nes ta quar ta-fe i ra uma ou tra pos si bi li da -
de de cor re ção da ta be la do IR.

É dito ”uma ou tra pos si bi li da de“ por que vá ri as
pro pos tas fo ram dis cu ti das nos úl ti mos dias. Con ti nu -
an do, o ar ti go diz:

Lo pes afir mou que pre ten de re to mar a
pro pos ta apre sen ta da an te ri or men te pelo
Se na dor Pa u lo Har tung (PPS-ES), que cor -
ri ge a ta be la pela va ri a ção da Ufir (va lor re -
fe rên cia já ex tin to pelo Go ver no), ou seja,
de 28%. Para Lo pes, essa é uma al ter na ti va 
para apro var a pro pos ta ain da este ano.

O va lor ci ta do é de 28%, mas, na ver da de, são
28,4%. E a pro pos ta já não é mi nha. Esse já é um pro -
je to apro va do pelo Se na do. Sou ape nas o au tor ini ci al
do pro je to em tra mi ta ção.

Sa be mos o que acon te ceu no ano pas sa do: o
Go ver no fez ma no bras com a ma té ria, para que os
con tri bu in tes do Impos to de Ren da do ano base 2000
que fa ri am acer to de con tas em 2001 não fos sem be -
ne fi ci a dos por essa cor re ção. E, nes te ano, está acon -
te cen do a mes ma co i sa no va men te.

Por isso, Sr. Pre si den te, faço um ape lo à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que adi ou
hoje a vo ta ção e a re mar cou para a pró xi ma se ma na.
Faço um ape lo ao Re la tor, De pu ta do Ney Lo pes, e às
Li de ran ças da Câ ma ra dos De pu ta dos, para que pos -
sa mos co lo car essa ma té ria em vo ta ção no ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos e cor ri gir uma in jus ti ça
gra ve.

Nes ses úl ti mos seis anos, tra ba lha do res que ti -
ve ram au men to no mi nal dos sa lá ri os, que não pa ga -
vam Impos to de Ren da, pas sa ram a pagá-lo; tra ba -
lha do res que pa ga vam Impos to de Ren da em uma fa -
i xa mu da ram de fa i xa sem ter au men to real de sa lá rio. 
Isso é in jus to! Isso, na ver da de, não é ar re ca da ção de 
im pos tos, mas um con fis co, ten do em vis ta um sis te -
ma tri bu tá rio todo tor to, que pe na li za os que con tri bu -
em para o Impos to de Ren da e pe na li za tam bém, pela 
ou tra ver ten te, o pro du to na ci o nal, ti ran do a sua com -
pe ti ti vi da de.

Na ver da de, se hou ves se um in te res se real, o
que de ve ría mos es tar dis cu tin do é uma re for ma tri bu -
tá ria no nos so País que de so ne ras se a pro du ção e
pro pi ci as se – e isso é algo mu i to im por tan te nas so ci -
e da des mo der nas – que aque les que pos su em mais
pas sas sem a pa gar mais em re la ção àque les que têm 
me nos. No nos so País, isso não ocor re. Este País é
mar ca do pela de si gual da de so ci al, re gi o nal e as sim
por di an te.

Fica, por tan to, o meu ape lo, Sr. Pre si den te, à
Câ ma ra dos De pu ta dos e ao De pu ta do Ney Lo pes,
que é um De pu ta do atu an te e com pe ten te, no sen ti do 
de que pos sa mos apro var esse pro je to, para que ele
seja apli ca do no acer to de con tas que será fe i to no



iní cio de 2002, con si de ran do o ano base de 2001, por
to dos os con tri bu in tes bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO HARTUNG.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Go ver no vol -
tou a as se ve rar a sua in tran si gên cia na dis cus são do
pro je to de lei que cor ri ge a ta be la do Impos to de Ren -
da da Pes soa Fí si ca. O Jor nal do Bra sil pu bli cou on -
tem uma de cla ra ção do Se cre tá rio da Re ce i ta, Eve rar -
do Ma ci el, que re fle te a po si ção da equi pe eco nô mi ca:
”sou ra di cal men te con trá rio“ à cor re ção, dis se ele. 

Se gun do o Jor nal, Eve rar do fez a afir ma ção, re -
ba ten do in for ma ções de que po de ria ha ver mu dan -
ças no cál cu lo do Impos to de Ren da de 2002, por
meio da cor re ção mo ne tá ria. E emen dou: ”a cor re ção
mo ne tá ria é uma in ven ção bra si le i ra, uma pé ro la mal
fe i ta. Ela é res pon sá vel pela enor me con cen tra ção de 
ren da no País, pri vi le gi an do os ati vos de quem ti nha
di nhe i ro“.

O Se cre tá rio pros se guiu di zen do que no Bra sil
ape nas 7% pa gam im pos to de ren da e que se ria im -
pos sí vel au men tar as alí quo tas mais al tas para os
que ga nham mais, mas isso cer ta men te ”não se ria
bem ace i to“ por esse gru po. E caso en cer ra do.

É cu ri o so que, em sua en tre vis ta, o Se cre tá rio
não fez qual quer re fe rên cia ao fato de o Se na do já ter
apro va do um pro je to de mi nha au to ria cor ri gin do o im -
pos to de ren da e que a ma té ria avan ça para apro va -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Inclu si ve, o pro je to es ta va pa u ta do para a re u -
nião de hoje da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção, mas teve a vo ta ção adi a da para os pró -
xi mos dias, uma vez que o re la tor na CCJ, De pu ta do
Ney Lo pes, ain da faz cál cu los so bre os re a jus tes para 
fe char o seu re la tó rio. 

Acre di to que a pro pos ta re ce be rá pa re cer fa vo -
rá vel a sua cons ti tu ci o na li da de e que será en ca mi -
nha do à apre ci a ção do Ple ná rio da que la Casa ain da
este mês.

Em nome de todo esse es for ço que vem sen do
fe i to, an te ri or men te no Se na do e ago ra na Câ ma ra,
cre io que não é o mo men to de ser ”ra di cal men te con -
trá rio“, mas ra di cal men te fa vo rá vel a que se en con tre
um bom ter mo para que o ci da dão que paga im pos to
nes te País não con ti nue sen do pe na li za do por uma
ar bi tra ri e da de, por ar ti ma nhas da equi pe eco nô mi ca
do Go ver no que há seis anos faz vis ta gros sa para a

ques tão e des con ver sa quan do lhe são apre sen ta das 
al ter na ti vas.

Há cer ca de um ano, a re vis ta Isto É Di nhe i ro
pu bli cou ma té ria do re pór ter Expe di to Fi lho, re ve lan -
do que ha via so bre a mesa do Se cre tá rio Eve rar do
Ma ci el pro je to cri an do uma alí quo ta úni ca de 7,7%
para to dos os con tri bu in tes, in clu si ve os de ren da
mais alta, man ten do o ní vel de ar re ca da ção fe de ral
em R$16,6 bi lhões por ano.

Não co nhe ço a ma té ria a fun do e não po de ria
fa zer qual quer ju í zo de va lor a seu res pe i to. O que
pos so di zer é que tal pro pos ta, ou ou tra que tra ga o
mí ni mo de co e rên cia, não foi apre sen ta da numa
mesa de ne go ci a ções do Go ver no com o Con gres so
para que o as sun to pu des se evo lu ir e aten der a to dos
os in te res ses. Vi ou li al ter na ti vas na mí dia, ver da de i -
ras aber ra ções, que sa í ram do for no da Re ce i ta ape -
nas para tu mul tu ar a dis cus são so bre o as sun to no
Con gres so.

Ao meu pro je to fo ram apre sen ta das emen das
pe los de pu ta dos Pe dro Eu gê nio, Mus sa De mes e Ney 
Lo pes, os dois úl ti mos re la to res nas Co mis sões de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção e Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção, e os re pre sen tan tes do Go ver no se quer se
dig nam a vir a pú bli co de cla rar que tal ou tal pro pos ta
é fac tí vel ou ca re ce de re pa ros para ser apro va da. 

Não vejo qual quer dis po si ção do Se cre tá rio em
di a lo gar. O dis cur so é sem pre o mes mo: o Go ver no
não pode per der ar re ca da ção. No tí cia ve i cu la da por
uma agên cia de tem po real na se ma na pas sa da dava
con ta de que os go ver na do res do Nor te e Nor des te
se ri am in ci ta dos a tra ba lhar jun to a suas ban ca das
para der ru bar o pro je to por que ele re pre sen ta ria per -
da de ar re ca da ção para aque les en tes fe de ra dos.
Como se vê, as pa la vras de or dem são bar rar e em -
pur rar para fren te. 

Não ne go ci ei a apro va ção de um pro je to com to -
dos os par ti dos no Se na do para pre ju di car o Go ver no. 
Qu an do dei en tra da no pro je to, em ju nho de 2000, mi -
nha in ten ção era cor ri gir uma in jus ti ça que vi nha sen -
do co me ti da con tra o con tri bu in te des de 1995. 

Ba se ei meu tra ba lho em es tu dos que di zi am
que até aque le mo men to ha via uma in fla ção acu mu -
la da da or dem de 28% e que o sa lá rio do con tri bu in te
per dia a cada ano o seu po der de com pra por ca u sa
do con ge la men to da ta be la do im pos to de ren da.

A dis po si ção para o diá lo go nor te ia os de ba tes
na Câ ma ra. O Go ver no pre ci sa en trar nes se es pí ri to.
Não fa ria sen ti do pe gar o tra ba lho dos de pu ta dos
Mus sa De mes e Ney Lo pes, am bos do PFL, por tan to,
par la men ta res da base go ver nis ta, e jo gar na ga ve ta.



Não é essa a dis po si ção que tem de mons tra do o lí der
pe fe lis ta Ino cên cio Oli ve i ra quan do abor da o as sun to. 

Re ce bo qua se que di a ri a men te em meu cor re io
ele trô ni co ma ni fes ta ções de apo io ao pro je to. Estou,
por tan to, cre den ci a do a afir mar o sen ti men to dos ci -
da dãos que não têm ou tra al ter na ti va a não ser ver o
seu po der de com pra re du zi do, ano após ano, sem
que isso sen si bi li ze o Go ver no Fe de ral.

Mi nha ex pec ta ti va é de que a Câ ma ra apro ve
logo esse pro je to e que ele re tor ne ao Se na do, se for
o caso de ser al te ra do pe los de pu ta dos, para que
pos sa mos fi na li zar esse pro ces so ain da este ano,
pro por ci o nan do ao con tri bu in te um ga nho real no seu
sa lá rio, cor ri gin do, en fim, uma in jus ti ça que se ar ras ta 
há pelo me nos seis anos.

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

Plan tão

IR: re la tor do pro je to que al te ra ta be la pro põe cor -
re ção de 28%

Bra sí lia – O re la tor do Pro je to de Impos to de Ren -
da na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, De pu ta do
Ney Lo pes (PFL - RN) le van tou nes ta quar ta-fe i ra uma
ou tra pos si bi li da de de cor re ção da ta be la do IR. Lo pes
afir mou que pre ten de re to mar a pro pos ta apre sen ta da
an te ri or men te pelo se na dor Pa u lo Har tung (PPS - ES),
que cor ri ge a ta be la pela va ri a ção da Ufir (va lor re fe rên -
cia já ex tin to pelo go ver no), ou seja, de 28%. Para Lo -
pes, essa e uma al ter na ti va para apro var a pro pos ta ain -
da este ano.

Ca tia Se a bra, do jor nal O Glo bo.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – A so li ci ta -
ção do Se na dor Pa u lo Har tung será aten di da, nos
ter mos do § 2E do art. 210 do Re gi men to Inter no.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar 
a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel
na hora em que a Mesa jul gar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª é o ter ce i ro ins cri to para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Antes de con ce der a pa la vra ao pró xi mo ora dor,
gos ta ria ape nas de pres tar um es cla re ci men to. A ses -
são de hoje co me çou com os dis cur sos dos ora do res
ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel em fun ção
do tu mul to ocor ri do nas vias que dão aces so a esta
Casa do Con gres so Na ci o nal.

O Se na dor José Edu ar do Du tra ain da fará uma
co mu ni ca ção ina diá vel. De po is, re to ma re mos à or -
dem na tu ral dos tra ba lhos, con ce den do a pa la vra aos
Se na do res ins cri tos. O Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha,
que está ins cri to em ter ce i ro lu gar, fa la rá no ho rá rio
re gi men tal, na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou
uti li zar este ho rá rio de cin co mi nu tos para tra tar de
um tema que está pre o cu pan do bas tan te a po pu la ção 
do meu Esta do: de nún ci as pu bli ca das, em pri me i ro
lu gar, em um jor nal lo cal e, pos te ri or men te, na te le vi -
são e em jor na is de cir cu la ção na ci o nal, a res pe i to de
um pro ces so que en vol ve ria o Go ver na dor do Esta do
de Ser gi pe, Dr. Alba no Fran co.

Em 13 de maio de 1999, fiz um pro nun ci a men to
nes ta Casa re gis tran do um dos siê que ha via sido pre -
pa ra do por um mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Esta du -
al, Dr. José Re na to Lima Sam pa io, que mos tra va al -
gu mas de nún ci as de cor rup ção no meu Esta do. Um
des ses pon tos abor da dos se re fe ria a uma caso que
foi co nhe ci do como ”Ce li ga te“.

No meu pro nun ci a men to de 13 de maio de
1999, eu dis se:

Tra ta-se de um es tra nhís si mo acor do
ce le bra do pelo Go ver no do Esta do atra vés
da Co di se – Com pa nhia de De sen vol vi men -
to Indus tri al de Ser gi pe – com a Cons tru to ra 
Celi, que in gres sa com uma ação ju di ci al
co bran do uma dí vi da es ta du al. Este, atra vés 
da Co di se, con tes ta a ação, ale gan do a ine -
xis tên cia da dí vi da. Pou cos dias de po is, em
to tal dis so nân cia com a sua pos tu ra ini ci al, a
Co di se – um ór gão pú bli co do qual se es pe ra
se ri e da de nas afir ma ções – con tra diz as suas 
afir ma ti vas ini ci a is e con fes sa um dé bi to de
R$42 mi lhões e ce le bra um acor do no va lor
de R$24 mi lhões, pa gan do, ini ci al men te,
R$12,1 mi lhões. Gra ças à in ter ven ção do Sin -
di ca to dos Au di to res, um juiz sus ta o pa ga -



men to da se gun da par ce la. O pró prio Go ver -
no do Esta do, em uma ati tu de pou co co mum
de ”pres sa no pa ga men to“, con se gue uma li -
mi nar au to ri zan do esse se gun do pa ga men to
no va lor de R$12,1 mi lhões – que não se re a -
li zou –, por que o Go ver no, ce den do a pres -
sões po pu la res, re cu ou. Ou tro de ta lhe in te res -
san te: tudo isso acon te ceu na efer ves cên cia
de uma cam pa nha ele i to ral, de se gun do tur -
no, em que o pró prio Go ver na dor dis pu ta va a
sua re e le i ção.

Na pe núl ti ma se gun da-fe i ra, o jor nal Cin form,
de Ser gi pe, pu bli ca uma gran de ma té ria, in for man do
que o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral es ta ria re a li zan do
uma in ves ti ga ção para apu rar a con ta de uma em pre -
sa fan tas ma, uma em pre sa pa u lis ta cha ma da
Trans-Za con, com ca pi tal de R$5 mil, que te ria re ce bi -
do um de pó si to de R$7 mi lhões da Cons tru to ra Celi.

Ain da se gun do o jor nal, o si gi lo ban cá rio de di -
ver sas pes so as foi que bra do e te ria sido cons ta ta do
que, des ses re cur sos, R$544 mil te ri am sido de po si -
ta dos na con ta do Go ver na dor Alba no Fran co.

Na úl ti ma se gun da-fe i ra, o mes mo jor nal Cin -
form es tam pa em man che te: ”Alba no paga R$2,4 mi -
lhões do IR de Zé Nil ton com atra so de 2 anos“.

Esse Zé Nil ton é o Sr. José Nil ton de Sou za, que
foi te sou re i ro da cam pa nha para a re e le i ção do Go -
ver na dor Alba no Fran co, em 1998. Qu an to à ques tão
do Impos to de Ren da, se gun do a ma té ria, os R$544
mil se ri am de cor ren tes de uma dí vi da que Zé Nil ton
te ria con tra í do com o Go ver na dor Alba no Fran co.

Qu e ro di zer que não es tou fa zen do ne nhum ju í -
zo de va lor a res pe i to das de nún ci as, mas há uma
pre o cu pa ção e uma ex pec ta ti va da so ci e da de ser gi -
pa na no sen ti do de que esse as sun to seja de vi da e
ca bal men te es cla re ci do.

Exis te uma sé rie de de nún ci as en vol ven do Go -
ver na do res de di ver sos Esta dos. Nes se pe río do, nós
fi ze mos opo si ção ao Sr. Go ver na dor Alba no Fran co,
mas de ve mos re gis trar que nun ca ha vía mos tido ne -
nhu ma de nún cia mais con sis ten te, com in for ma ções,
pro vas ou pro ces sos, que o en vol ves se em ques tões
de cor rup ção, como des vi os de re cur sos pú bli cos
para in te res ses pri va dos, em bo ra sem pre se le van -
tas se a sus pe i ta de que o di nhe i ro ar re ca da do com a
ven da da Ener gi pe te ria sido des vi a do para ati vi da -
des po lí ti cas, cam pa nhas ele i to ra is e in te res ses pri -
va dos. 

O fato é que exis te um in qué ri to que está sen do
de sen vol vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. O Go -
ver na dor Alba no Fran co emi tiu uma nota, que foi pu -

bli ca da pela im pren sa do Esta do, na qual co lo ca-se à
dis po si ção da Jus ti ça e nega to das as de nún ci as, afir -
man do que se rão de vi da men te es cla re ci das no de -
cor rer do pro ces so. 

Como Se na dor da Re pú bli ca e Pre si den te do
PT de Ser gi pe – in fe liz men te, o nos so Par ti do não
tem re pre sen tan te na Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do; não pela von ta de do povo, que, em 1998, ele -
geu um De pu ta do do PT, mas esse saiu no dia da sua
di plo ma ção -, que ro di zer que, em bo ra esse as sun to
deva con ti nu ar sen do in ves ti ga do pelo Mi nis té rio Pú -
bli co, de ve ria ha ver um em pe nho da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do no sen ti do de apu rar es sas de -
nún ci as, que, vol to a di zer, são gra vís si mas. 

A so ci e da de ser gi pa na es pe ra e tor ce para que
elas não se jam ver da de i ras, por que não gos ta ría mos
de ser in se ri dos – como, in fe liz men te, tem acon te ci do
com tan tos ou tros Esta dos – nas man che tes po li ci a is,
como tem acon te ci do em di ver sos Esta dos do Bra sil, e
tam bém em ní vel fe de ral, com as man che tes po lí ti cas.

O fato é que as de nún ci as são gra ves e é ne ces -
sá rio que se jam es cla re ci das. Vol to a di zer que é im -
por tan te que a Assem bléia Le gis la ti va, por meio de
seus ca na is, ve nha a tra ba lhar pela in ves ti ga ção. Se
nós, do PT, ti vés se mos al gum de pu ta do na que la
Casa, com cer te za já te ría mos to ma do a ini ci a ti va da
ins ta la ção de uma co mis são par la men tar de in qué ri -
to. Infe liz men te, como já dis se, não te mos re pre sen -
tan tes na Assem bléia Le gis la ti va, mas essa é a nos sa 
po si ção e a po si ção do Par ti do dos Tra ba lha do res em
Ser gi pe. Não que re mos an te ci par ne nhum ju í zo de
va lor, não es ta mos fa zen do ne nhu ma ila ção, es ta mos 
ape nas re la tan do aqui lo que foi no ti ci a do pri me i ro
pelo jor nal Cin form, de Ser gi pe, e que de po is aca bou 
ten do re per cus são na ci o nal. Espe ra mos que o as sun -
to seja de vi da men te es cla re ci do. O Go ver na dor Alba -
no Fran co, como Go ver na dor do Esta do, só pode ser
de nun ci a do pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr.
Ge ral do Brin de i ro. 

Enfim, es pe ra mos que isso seja ca bal men te es -
cla re ci do. Se for im pro ce den te a de nún cia, es pe ra -
mos que o seu des men ti do e o seu es cla re ci men to re -
ce bam a mes ma re per cus são; se pro ce den te, a so ci -
e da de ser gi pa na es pe ra a pu ni ção de to dos os cul pa -
dos, de to dos os en vol vi dos, não só em re la ção à ati -
vi da de po lí ti ca como tam bém no âm bi to da Jus ti ça.
Essa é a ex pec ta ti va que te nho, bem como a so ci e da -
de ser gi pa na e o Par ti do dos Tra ba lha do res no meu
Esta do.

Vol to a di zer que já ha vía mos le van ta do ques -
tões re la ti vas a esse as sun to no dia 13 de maio de



1999. Ago ra, ve mos no tí ci as que, se não con fir mam,
pelo me nos mos tram que aque las ques tões que en -
tão le van tá va mos não eram de cor ren tes de um opo si -
ci o nis mo ir res pon sá vel, mas sim de si tu a ções di fí ce is
de se rem ex pli ca das, tan to que ago ra co me çam a
apa re cer in dí ci os.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es sas são as pre o cu pa ções que gos ta ría mos de de i -
xar re gis tra das nes te mo men to, nes ta Casa, como
Re pre sen tan te do Esta do de Ser gi pe, na ex pec ta ti va
de que esse as sun to seja ca bal e de vi da men te es cla -
re ci do pe los ór gãos com pe ten tes, seja pelo Mi nis té rio 
Pú bli co, seja pela Jus ti ça, seja pelo Po der Le gis la ti vo
do meu Esta do. 

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

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Há ora do -
res ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, por per mu ta com o Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (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, ocu po a
tri bu na na tar de de hoje para co men tar o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 23, de 2001, que pro mo ve re le van -
tes al te ra ções na atu al le gis la ção so bre as So ci e da -
des por Ações no Bra sil, apro va do por este ple ná rio
há duas se ma nas.

De pron to, devo res sal tar a re le vân cia da apro -
va ção da ma té ria para o mer ca do so ci e tá rio na ci o nal,
que, a des pe i to da evo lu ção diá ria nas tran sa ções co -
mer ci a is im pos tas pe los avan ços tec no ló gi cos nas re -
la ções eco nô mi cas, tem sido obri ga do a so bre vi ver
sob a égi de de uma le gis la ção já de sa tu a li za da, que
di fi cul ta e gera cus tos ele va dos nos pro ces sos or ga -
ni za ci o na is de ca pi ta is no País.

O pro je to che gou à apre ci a ção do Se na do Fe -
de ral após três anos de tra mi ta ção e exa us ti vos de ba -
tes na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde veio a ser im pul -
si o na do pelo Go ver no Fe de ral, no fi nal do ano pas sa -
do, em vir tu de da cons ci en ti za ção so bre a ne ces si da -
de de for ta le ci men to do mer ca do bra si le i ro.

O Bra sil apre sen ta-se ain da como um país es -
tru tu ra do para aten der à em pre sa fa mi li ar, cujo con -
tro le é exer ci do pela de ten ção da qua se to ta li da de de
um blo co de ações vo tan tes, que con cen tra na mão
de pou cos o co man do das com pa nhi as por ações.

Aos in ves ti do res mi no ri tá ri os são des ti na das as
ações pre fe ren ci a is, des pro vi das da prer ro ga ti va do
voto. E, como re tri bu i ção pela sub tra ção do di re i to de
in ter fe rên cia na ges tão, ao aci o nis ta pre fe ren ci al é
apre sen ta da uma fal sa van ta gem pa tri mo ni al: pri o ri -
da de na per cep ção de di vi den dos e no re em bol so em
caso de li qui da ção.

Há os que di rão: hou ve um con si de rá vel cres ci -
men to de mer ca do com o ad ven to da Lei nº 6.404, de
1976. É ver da de. A par tir da que le ano, as sis ti mos à ex -
pan são de mu i tas com pa nhi as, mas não po de mos des -
con si de rar que essa se deu tam bém pela ou tor ga de
ge ne ro sos in cen ti vos fis ca is e pela im po si ção, aos in -
ves ti do res ins ti tu ci o na is, de apli ca ções com pul só ri as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na que le
mo men to, o País vi via uma eco no mia qua se fe cha da
e os ne gó ci os pri va dos – numa era es ta ti zan te – eram 
vis tos como mero com ple men to das cha ma das ”ra -
zões de Esta do“.

Hoje, o mer ca do vem so fren do per ma nen te e
ine vi tá vel es va zi a men to, mes mo após sua aber tu ra
ao ca pi tal ex ter no.

O Bra sil tem as sis ti do ao seu vo lu me de in ves ti -
men tos na Bol sa de cli nar gra da ti va men te nos úl ti mos
anos, en quan to inú me ras em pre sas bra si le i ras têm
se lan ça do no mer ca do dos Esta dos Uni dos.

A le gis la ção que re gu la va as so ci e da des por
ações está re al men te de fa sa da, di fi cul tan do e ge ran -
do cus tos ele va dos nos pro ces sos de re or ga ni za ção
so ci e tá ria.

Em fun ção do ris co, o cus to de ca pi tal das ações 
é su pe ri or ao cus to do en di vi da men to. Agre gue-se a
isso o as pec to tri bu tá rio, pois os ju ros e en car gos são
de du tí ve is do lu cro tri bu tá vel no Impos to de Ren da. 

Po rém, o fi nan ci a men to, me di an te o equity das
ações, é fun da men tal, pois um en di vi da men to ex ces -
si vo gera um ris co fi nan ce i ro ele va do, que logo é per -
ce bi do por cre do res e aci o nis tas. Ambos ele vam os
re tor nos exi gi dos à em pre sa e o cus to de ca pi tal aca -
ba au men tan do. Se a em pre sa não pos su ir re sul ta dos 
ope ra ci o na is es tá ve is – ba i xo ris co de ne gó cio –, aca -
ba por su je i tar-se a pos sí vel ina dim plên cia quan do
au men ta o seu en di vi da men to. Daí a im por tân cia do
fi nan ci a men to por meio das ações. 

Ao Con gres so Na ci o nal in cum be pos si bi li tar
uma le gis la ção ga ran ti do ra de re du ção nos ris cos im -
pos tos aos aci o nis tas mi no ri tá ri os e in cre men to da
sua par ti ci pa ção nas de ci sões da com pa nhia. 



O pro je to apro va do por esta Casa, que efe tua
ajus tes nas nor mas re la ti vas à ali e na ção de con tro le
das com pa nhi as, ao di re i to de re ti ra da e à sis te má ti ca 
de re em bol so, apre sen ta-se, sem dú vi da, como um
avan ço na le gis la ção em vi gor. Mas, devo res sal tar,
Sr. Pre si den te, não o su fi ci en te à nos sa ade qua ção
ime di a ta à men ta li da de so ci e tá ria in ter na ci o nal. 

É por isso que, nes te ple ná rio, en ca re ço a aten -
ção dos no bres pa res. 

O va lor te o ri ca men te jus to de uma ação é de ter -
mi na do pelo flu xo de ca i xa des con ta do dos be ne fí ci -
os ge ra dos pelo ati vo. Com põem esse flu xo de ca i xa
os di vi den dos pro je ta dos para o pe río do em aná li se e
a pro je ção do va lor de ven da ao fi nal do pe río do. 

Por tan to, mes mo que os di vi den dos das ações
pre fe ren ci a is se jam igua is aos das ações or di ná ri as,
quan do da ven da de par ce la subs tan ci al do ca pi tal
vo tan te, o va lor das ações or di ná ri as será bem mais
alto, pois não in te res sa a um novo con tro la dor ou a
um novo de ten tor de par ce la subs tan ci al do ca pi tal
vo tan te ad qui rir ações pre fe ren ci a is sem di re i to a
voto.

Como mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, po de ria, na que le ór gão téc ni co,
ter for mu la do emen da que vi es se a sig ni fi car, no meu
en ten di men to, de ci si vo pas so evo lu ti vo nas tran sa -
ções so ci e tá ri as em nos so País, qual seja, cor re ta
ade qua ção ao que há de mais mo der no no mun do
glo ba li za do dos ne gó ci os e que re pre sen ta a igual da -
de de con di ções en tre os só ci os con tro la do res e mi -
no ri tá ri os nas em pre sas.

Ini bi-me de fazê-lo, no en tan to, por in con tor ná -
vel im pe ra ti vo de na tu re za re gi men tal, que im pli ca ria
no ine vi tá vel re tor no da ma té ria ao re e xa me da Casa
de ori gem.

Não po de ría mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, di an te da con jun tu ra eco nô mi ca e po lí ti ca
por que pas sa o Bra sil, re tar dar mais ain da a nos sa
in ser ção en tre os que, no mer ca do de ne gó ci os, se
apre sen tam como atra ti vos ao ca pi tal de sen vol vi -
men tis ta. Meu de se jo se ria o de, ins pi ra do no cha ma -
do ”Novo Mer ca do“, su ge rir al te ra ções subs tan ci a is,
ou san do pro por um mer ca do ex clu si va men te de
ações or di ná ri as.

Ba se a do no mo de lo ale mão Ne u er Markt, o
Novo Mer ca do vem a ser um seg men to des ti na do à
ne go ci a ção de ações emi ti das por em pre sas que se
com pro me tem, vo lun ta ri a men te, com a ado ção do
que se con ven ci o nou cha mar prá ti ca de go ver nan ça

cor po ra ti va e dis clou su res adi ci o na is em re la ção ao
exi gi do pela le gis la ção vi gen te. Ou seja, me di an te
acor do de in ser ção no ”Novo Mer ca do“, a em pre sa,
sub me ten do-se a um re gu la men to es pe cí fi co, ade re
a um con jun to de re gras so ci e tá ri as co nhe ci das como 
”boas prá ti cas de go ver nan ça cor po ra ti va“, que se
apre sen tam como mais rí gi das do que as atu al men te
ado ta das pela le gis la ção bra si le i ra.

O prin ci pal pro ble ma da Lei de So ci e da des por
Ações está na exa ge ra da des pro por ção en tre as
ações or di ná ri as e pre fe ren ci a is. Com 17% de ações
or di ná ri as se pode con tro lar uma em pre sa. 

O in ves ti dor pre ci sa de se gu ran ça, de pro te ção,
de ga ran tia de di re i tos igua is ao con tro la dor. Hoje, há
um de ses tí mu lo ao in ves ti men to em ações pre fe ren -
ci a is. À me di da que o tem po foi pas san do, os mer ca -
dos fo ram se so fis ti can do e os aci o nis tas to man do co -
nhe ci men to da la cu na en tre seus di re i tos e os dos
con tro la do res.

Estu do re a li za do pelo De uts che Bank mos tra
que, de po is de ter ocu pa do o pri me i ro lu gar na pre fe -
rên cia dos in ves ti do res es tran ge i ros, as com pa nhi as
bra si le i ras hoje se en con tram re le ga das ao quin to lu -
gar, po si ci o na das atrás da Co réia, Mé xi co, Ta i wan e
Chi na, no já de no mi na do ”mer ca do emer gen te“. E,
para con se guir ne go ci ar com gran des fun dos no ex te -
ri or, as ações bra si le i ras ne ces si tam dis pu tar es pa ço
nos port fó li os de fun dos glo ba is, onde a com pe ti ção é 
acir ra da.

Em bus ca da so bre vi vên cia, as Bol sas de Va lo -
res pro cu ram se ade quar, de moto-pró prio, às ino va -
ções mer ca do ló gi cas in ter na ci o na is. Num es for ço
para ob ter seus ne gó ci os de vol ta, a Bol sa de Va lo res
de São Pa u lo lan çou re cen te men te o seu pro je to de
”Novo Mer ca do“. E, pre za dos co le gas, a prin ci pal ino -
va ção tra zi da pelo ”Novo Mer ca do“ em re la ção ao tex -
to vi gen te é a pro i bi ção de ações pre fe ren ci as.

O nos so mer ca do de ca pi ta is, por não dis por le -
gal men te de ins tru men tos que lhe pos si bi li tem a in -
ser ção no mun do glo ba li za do, se vê obri ga do a lan çar 
mão, in for mal men te, de prá ti cas já tes ta das em ou -
tras na ções evo lu í das, no in tu i to de ga ran tir a ma nu -
ten ção da pró pria so bre vi vên cia. 

O ca pi tal es tran ge i ro co nhe ce ou tra re a li da de. 

Nos Esta dos Uni dos, mais de 90% das ações
ne go ci a das em bol sas são or di ná ri as. Lá tam bém
exis tem pre fe ren ci a is, mas com uma ca rac te rís ti ca
se me lhan te à das que exis ti am em nos so País an tes
da Lei nº 6.404, de 1976. São ações que ga ran tem



ape nas di vi den dos so bre um va lor no mi nal, e os seus
de ten to res não têm di re i to aos lu cros re ma nes cen tes. 
O que so bra da dis tri bu i ção de di vi den dos é atri bu í do
so men te às ações or di ná ri as. 

Re pi to: o ide al se ria que pu dés se mos, nes te
mo men to, nos ade quar à re a li da de já pre sen te.

Mu i tos eco no mis tas bra si le i ros acre di tam que a
pers pec ti va de cres ci men to da eco no mia na ci o nal es ta -
rá se ve ra men te ame a ça da se as com pa nhi as não pu -
de rem ter aces so a um pro fun do e lí qui do mer ca do do -
més ti co de eqüi da de, en con tra do nes sa nova prá ti ca
mer ca do ló gi ca, onde 100% das ações são or di ná ri as.

A ins ti tu i ção do ”Novo ”Mer ca do“ no País vai
aca bar, a lon go pra zo, pra ti ca men te anu lan do o an ti -
go. Com essa al ter na ti va apre sen ta da aos in ves ti do -
res, es tes, mais ra pi da men te do que se pos sa ima gi -
nar, trans fe ri rão seus in ves ti men tos, em mas sa, para
ele. Por tan to, já es ta mos ul tra pas sa dos!

Mas, Srªs e Srs. Se na do res, te mos que con si de -
rar as van ta gens que essa nova lei tra rá ime di a ta -
men te ao mer ca do, no sen ti do da am pli a ção dos di re -
i tos dos aci o nis tas mi no ri tá ri os e de ten to res de ações 
pre fe ren ci a is. Mu i tos dos seus ar ti gos já con têm prin -
cí pi os de go ver nan ça cor po ra ti va em de fe sa dos mi -
no ri tá ri os. Se não, ve ja mos:

Amplia o po der de ci só rio dos mi no ri tá ri os, dan -
do-lhes a pos si bi li da de de as sen to no Con se lho de
Admi nis tra ção da so ci e da de, se con se gui rem re u nir
pelo me nos 15% dos aci o nis tas com di re i to a voto;

Con se lho pas sa a ser cons ti tu í do de con se lhe i -
ros com man da to anu al – para as no vas em pre sas
aber tas, o li mi te de ações pre fe ren ci a is é de 50%; 

Obri ga as em pre sas de gran de por te a ado ta -
rem um mes mo pa drão de di vul ga ção de re sul ta dos,
pos si bi li tan do trans pa rên cia e, con se qüen te men te,
fa ci li tan do a con cor rên cia, além de dar ma i or con fi a bi -
li da de ao in ves ti dor, es pe ci al men te ao mi no ri tá rio. 

Ou tra ino va ção tra zi da pelo pro je to é a al te ra ção 
a ser pro ce di da na com po si ção do Con se lho Fis cal
das so ci e da des por ações, de cu jos mem bros, um
será in di ca do pe los aci o nis tas ma jo ri tá ri os; ou tro, pe -
los mi no ri tá ri os; e um ter ce i ro de ve rá ser es co lhi do
por to dos os aci o nis tas, em as sem bléia. 

Re la ti va men te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os, a nova le gis la ção pro põe mo di fi ca ções na Lei nº
6.385, de 1976, no sen ti do de tor ná-la mais efi caz em
sua atu a ção fis ca li za do ra no mer ca do de ca pi ta is. A
CVM pas sa rá a ope rar como agên cia re gu la do ra e
terá au to no mia fi nan ce i ra, o que lhe pro por ci o na rá
mais abran gên cia em sua atu a ção. 

Vale tam bém res sal tar a ado ção da prá ti ca in ter -
na ci o nal men te co nhe ci da como tag along. Os ti tu la -
res de ações com di re i to a voto pas sam a ali e nar suas 
ações pelo va lor cor res pon den te a 80% do pre ço atri -
bu í do às do blo co con tro la dor, quan do da ali e na ção
da com pa nhia. E as em pre sas po de rão, ain da, es ten -
der o tag along aos aci o nis tas sem di re i to a voto. 

Au to ma ti ca men te, fica ins ti tu í do um prê mio de
con tro le que, nos ter mos do pro je to, se ria o re co nhe -
ci men to de que a cons ti tu i ção de gru po or ga ni za do
com o con tro le aci o ná rio da com pa nhia agre ga va lor
à em pre sa, pos si bi li tan do, as sim, a va lo ri za ção des se 
gru po de ações.

O ad qui ren te do con tro le da com pa nhia po de rá
ofe re cer aos mi no ri tá ri os a op ção de per ma nên cia,
ga ran tin do-lhes o pa ga men to de 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 para as ações in te gran tes do blo co de con -
tro le. 

A ini ci a ti va de res ta be le ci men to do tag along
es ti mu la rá o mer ca do de ca pi ta is, in cen ti van do a cre -
di bi li da de das bol sas de va lo res.

Po si ci o nar mo-nos con tra ri a men te ou atra sar -
mos a apro va ção do pro je to de lei po de ria re pre sen tar 
um des ser vi ço ao País. Por tan to, con si de ra mos as
res pec ti vas evo lu ções e con tri bu í mos para tor ná-las
efe ti vas o quan to an tes. Mas não sem as su mir mos,
nes te mo men to, o com pro mis so de no vas pro pos tas,
que ha ve rão de su prir as la cu nas por ven tu ra exis ten -
tes nas al te ra ções tra zi das ao exa me do Se na do Fe -
de ral.

E im por ta ain da re gis trar a se ri e da de com que o
as sun to foi tra ta do nes ta e na ou tra Casa do Con gres -
so Na ci o nal.

O Se na do, mes mo pre mi do pelo re ló gio evo lu ti -
vo do mer ca do glo ba li za do, nas Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, em pre en deu o es tu do do tex to re ce bi do da
Câ ma ra dos De pu ta dos da for ma mais de ta lha da
pos sí vel. Em di ver sas re u niões con jun tas, sob a pro -
mo ção dos Pre si den tes da CCJ, Se na dor Ber nar do
Ca bral, e da CAE, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ti ve mos
a opor tu ni da de de re a li zar au diên ci as pú bli cas a que
com pa re ce ram as ma i o res e mais di ver si fi ca das au -
to ri da des no as sun to, re pre sen tan tes das va ri a das
cor ren tes en vol vi das no mer ca do de ca pi ta is, além de 
mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos que par ti ci pa -
ram na ela bo ra ção do Pro je to nº 23, 2001, pres tan -
do-nos os es cla re ci men tos ne ces sá ri os à ab sor ção
do tex to atu al. Nes se pon to, há de se re gis trar a re le -
vân cia do es for ço em pre en di do pe los Srs. De pu ta dos



Emer son Ka paz e Anto nio Kan dir – a quem ren de mos 
nos sas ho me na gens – na ma te ri a li za ção do pro je to
que re cen te men te apro va mos.

Sr. Pre si den te, su ges tões con si de rá ve is fo ram
tra zi das a este Se na do, e a elas re cor re mos em bre -
ve. Mas fa la ram mais alto as pon de ra ções para a ime -
di a ta apro va ção do pro je to, sem aden dos que pos -
sam re tar dar-lhe a vi gên cia.

Emen das sa ne a do ras e mo der ni za do ras fo ram
apre sen ta das pe ran te as co mis sões des ta Casa,
den tre as qua is per mi to re fe ren ci ar as es bo ça das pe -
los Se na do res Pa u lo Har tung, Iris Re zen de e Jor ge
Bor nha u sen, de cujo pen sa men to com par ti lho na
aná li se da ma té ria.

O Sr. Se na dor Pa u lo Har tung e eu já man ti ve -
mos con ver sa ções no sen ti do de ini ci ar mos, ime di a -
ta men te, es tu dos de ela bo ra ção de tex to le gal que
virá com ple men tar a nova lei apro va da pelo Se na do e
en vi a da à san ção pre si den ci al.

Pro pu se mos aos Co le gas au to res das emen -
das, como tam bém aos Srs. Se na do res José Agri pi no 
Maia e Pe dro Piva, res pec ti va men te re la to res nas Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
Assun tos Eco nô mi cos, bem como ao Sr. Se na dor
José Alen car, que de mons trou in te res se no as sun to,
nos unir mos no em pre en di men to de mo di fi ca ções,
ob je ti van do o al can ce da iso no mia en tre aci o nis tas
or di ná ri os e pre fe ren ci a lis tas.

Alte ra ções que as se gu rem ao or di na ris ta mi no ri -
tá rio uma pro te ção em ali e na ção de con tro le e tan tas
ou tras ha ve rão de es tar pre sen tes nes sa em pre i ta da,
nos so pró xi mo pas so na bus ca da li qui dez de mer ca -
do, da trans pa rên cia e do res pe i to ao in ves ti dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa in -
ves ti da virá a re pre sen tar a trans for ma ção da men ta li -
da de do mer ca do bra si le i ro, atu al men te em ba sa da
na idéia de con tro la dor ver sus mi no ri tá rio.

A con vic ção dos an ti gos con tro la do res, de de -
ten ção das com pa nhi as como do nos, tem que aca bar
no Bra sil, como aca bou, há mu i to tem po, para o res to
do mun do.

Ha ve re mos de che gar à con vi vên cia ide al, à
com po si ção con tro la dor mais mi no ri tá rio, à men ta li -
da de de par ce ria en tre con tro la dor e mi no ri tá rio.

Aí te re mos uma equa ção em que to dos lu crem
e, aci ma de tudo, o mer ca do fi nan ce i ro do País re con -
quis te sua po si ção de de sen vol vi men to pe ran te o ca -
pi tal ex ter no, vol tan do a atra ir sua aten ção.

Este é o meu pen sa men to e, nes te mo men to,
de i xo-o re gis tra do nos Ana is do Se na do Fe de ral,
como já fiz pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia. E de i xo não ape nas o meu po si ci o na -
men to, mas tam bém, e prin ci pal men te, o meu com -
pro mis so de pro por o quan to an tes ao es tu do des ta
Casa e do Con gres so Na ci o nal pro je to que ve nha
com ple men tar as al te ra ções que ago ra fo ram fe i tas
na Lei das So ci e da des por Ações.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Jú ni or, o Sr. Álva ro Dias 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 Car los Pa tro cí -
nio, por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, as sim como a
na tu re za, o ser hu ma no tam bém pre ci sa se re no var.
Mes mo aba i xo da li nha do Equa dor, onde as es ta -
ções do ano não são tão de fi ni das quan to no He mis -
fé rio Nor te, anu al men te a seca e a chu va se su ce -
dem, e o re nas cer das flo res e o ama du re ci men to dos
fru tos re fa zem as for ças da ter ra e a ale gria dos ho -
mens.

É de to dos co nhe ci do o mito da fê nix – a ave que 
re nas ce das pró pri as cin zas – como sím bo lo de re no -
va ção. Entre tan to, da mes ma for ma que os an ti gos, o
ho mem da nos sa épo ca cri ou um novo mito – a águia.
E como esta é ain da uma his tó ria re cen te, peço-lhes
li cen ça para aqui re su mi-la.

A águia pode vi ver se ten ta anos, po rém só o
con se gui rá se, por vol ta dos qua ren ta anos, ti ver a co -
ra gem de ar ran car os ve lhos bico, gar ras e pe nas, um
pro ces so do lo ro so que se es ten de por cen to e cin -
qüen ta dias, mas ao fim do qual, re no va da, a ra i nha
dos céus pode ain da vi ver por uns trin ta anos. Se não
ti ver a co ra gem para o sa cri fí cio, mor re rá, pois o bico
mu i to en cur va do, as gar ras fle xí ve is e a gros su ra das
pe nas di fi cul tam a caça e o vôo. Para ela, só exis tem
duas al ter na ti vas: re no var-se ou mor rer. 

Para o ho mem, a si tu a ção é me nos drás ti ca,
mas não me nos de ci si va. Há fa ses da nos sa vida em
que é ne ces sá rio se fa zer um ba lan ço dos va lo res,
dos ide a is e das ex pec ta ti vas; con ta bi li zar os ga nhos
e as per das, em ter mos in te lec tu a is; in ven ta ri ar as re -
ser vas de for ça e de es pe ran ça ain da dis po ní ve is. É



um mo men to di fí cil, que nos con fron ta com ape nas
duas pos si bi li da des: aco mo da ção ou re no va ção. 

Aco mo dar-se, no bres Co le gas, sig ni fi ca si len ci -
ar a voz, a voz in te ri or que nos exi ge o me lhor de nós
mes mos. É ace i tar os so be jos da vida. É pre ser var-se
de no vos de sa fi os. É per ce ber o es pa ço à sua vol ta
re tra in do-se, e po der ape nas con for mar-se. É, en fim,
cur var a ca be ça e ace i tar o que de bom ou de ruim o
des ti no nos in fli gir. 

Re no var-se, ao con trá rio, é ar ris car-se a no vas
lu tas, sen tin do na boca o gos to do bom com ba te. É
ten tar su pe rar as pró pri as li mi ta ções. É pro cu rar en -
xer gar além do ho ri zon te. É re vi ta li zar os ide a is e os
ob je ti vos no con fron to com idéi as di ver gen tes. É ter a
fir me za de re co me çar, com os olhos no fu tu ro. Re no -
var-se, Srªs e Srs. Se na do res, é ten tar dar vida ao que 
nos sa per so na li da de guar da de me lhor.

Res pal da do nes sas con si de ra ções, co mu ni co
aos no bres Pa res o meu in gres so no Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro.

Du ran te esse pe río do, em que vá ri os con vi tes
me fo ram fe i tos, bus quei fa mi li a ri zar-me com os prin -
cí pi os e a ide o lo gia de cada agre mi a ção po lí ti ca.
Enten do que, atu an do sob prin cí pi os com os qua is
sin ta afi ni da de, me lho res ser vi ços po de rei pres tar ao
meu Esta do do To can tins e, por ex ten são, ao povo
bra si le i ro. E op tei, por tan to, pelo PTB.

Con si de ro de gran de im por tân cia a fun da men -
ta ção his tó ri co-fi lo só fi ca do tra ba lhis mo. Suas ori -
gens se con fun dem com a Re vo lu ção Indus tri al, na
Ingla ter ra do sé cu lo XVIII. É uma tra di ção de de fe sa
dos me nos fa vo re ci dos, que con ti nua viva no tra ba -
lhis mo bra si le i ro.

Os qua tro prin cí pi os que ali cer çam as mu dan -
ças pro vo ca das pelo Par ti do Tra ba lhis ta Bri tâ ni co
per ma ne cem atu a is e apli cá ve is em qual quer na ção
do mun do:

1º – A cren ça de que a de si gual da de
de opor tu ni da des e de bens é mo ral men te
in jus ta e eco no mi ca men te mons tru o sa. Com 
base nis so, luta para es ta be le cer a igual da -
de de opor tu ni da des, com o ob je ti vo de eli -
mi nar os dois ex tre mos: a opu lên cia e a pe -
nú ria;

2º – os des ti nos eco nô mi cos do povo
não po dem ser di ta dos por uma mi no ria pri -
vi le gi a da;

3º – am pli a ção do po der pro du ti vo da
na ção para ven cer o de sem pre go e me lho -
rar a qua li da de de vida do povo;

4º – cri a ção e cul ti vo de uma de mo cra -
cia flo res cen te, sen sí vel e for te, para pre ser -
var a dig ni da de hu ma na e a li ber da de in di vi -
du al.

No Bra sil, as con quis tas dos ope rá ri os eu ro pe -
us ins pi ra ram o sa u do so Pre si den te Ge tú lio Var gas.
Inver sa men te ao que ocor reu em ou tros pa í ses, aqui 
a cri a ção e a con ces são de leis so ci a is fo ram li de ra -
das pelo Esta do, an te ci pan do-se às re i vin di ca ções
do ope ra ri a do. 

São co nhe ci das por to dos e acre di to que imor -
re dou ras as con quis tas do PTB com Ge tú lio Var gas: 

• sa lá rio mí ni mo;
• in de ni za ção por de mis são sem jus ta

ca u sa;
• es ta bi li da de no em pre go;
• car te i ra de tra ba lho;
• fi xa ção da jor na da de tra ba lho;
• fé ri as re mu ne ra das;
• cri a ção dos sin di ca tos;
• 13º sa lá rio;
• avi so-pré vio;
• cri a ção da Jus ti ça do Tra ba lho e
• Pre vi dên cia So ci al.

O sur gi men to do PTB, se gui do em pou co tem -
po pela Cons ti tu i ção de 1946, ca rac te ri zou-se por
es tar vo ca ci o nal men te ori en ta do para a va lo ri za ção
do tra ba lha dor. Esta vo ca ção per ma ne ce como di re -
triz pri me i ra nas re la ções ca pi tal-tra ba lho. 

Sr. Pre si den te, abro um pa rên te se para enal te cer
a as ser ti va que faço nes te exa to mo men to: o PTB, hoje,
con ta com a par ti ci pa ção do Se na dor Fer nan do Be zer -
ra, Pre si den te da CNI e do nos so que ri do vice-Pre si -
den te Na ci o nal do Par ti do, o Pa u li nho, da For ça Sin di -
cal. É este o re la ci o na men to que pre ga o PTB.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Com mu i ta hon ra, emi nen te Se na dor e com pa nhe i ro
de Par ti do, Fer nan do Be zer ra.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, sa ú do, com mu i ta sa tis fa ção, a
che ga da de V. Exª ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro,
que re cen te men te tam bém me abri gou. Tra ta-se de
um par ti do que teve, nes ta Casa, sua ban de i ra sus -
ten ta da, de for ma com pe ten te e por um pe río do lon -



go, pelo Se na dor Arlin do Por to. Este bri lhan te Se na -
dor, em bo ra so zi nho, li de rou o Par ti do e a ca u sa tra -
ba lhis ta no Se na do. Cum pri men to ain da o Se na dor
Arlin do Por to, por que é fru to do seu tra ba lho o cres ci -
men to do Par ti do no ce ná rio na ci o nal, so bre tu do aqui
no Se na do. Agra de ço a S. Exª por ter-nos aco lhi do – a 
mim, a V. Exª e ao Se na dor Car los Wil son. V. Exª mu i -
to bem abor dou a im por tân cia de re co me çar. Re co -
me çar é, so bre tu do, um ato de co ra gem, e V. Exª o
pra ti cou quan do op tou pelo PTB, re co me çan do o bri -
lhan te tra ba lho fe i to em seu Esta do, o To can tins, e re -
no van do-se como a águia. V. Exª po de ria até ser cha -
ma do de ”A Águia do To can tins“, que se re no va nes te
ins tan te. O PTB, efe ti va men te, é um Par ti do plu ral
por que abri ga em pre sá ri os, como V. Exª aqui ci tou,
além de abri gar tam bém o lí der dos tra ba lha do res, o
Sr. Pa u lo Pe re i ra da Sil va, o Pa u li nho, da For ça Sin di -
cal. Re lem bro que a his tó ria do PTB está as so ci a da
ao de sen vol vi men to do nos so País. Estão aí a Pe tro -
brás e a CSN, que fi ze ram com que o País fos se, se -
não o ma i or, o mais com pe ti ti vo da in dús tria do aço no 
mun do. Por tan to, to dos es ta mos em um par ti do plu ral
que quer dar a sua con tri bu i ção ao de sen vol vi men to
na ci o nal e que car re ga con si go toda a his tó ria do tra -
ba lhis mo des de à épo ca do gran de lí der Ge tú lio Var -
gas. Por tan to, fico mu i to con ten te por ver o Par ti do
cres cer com a che ga da de V. Exª, que tam bém as su -
me a li de ran ça do Par ti do. Isso me pro por ci o na mu i ta
sa tis fa ção. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra, agra de ço, co -
mo vi do, a V. Exª pe las pa la vras, V. Exª que tam bém
ves tiu a ca mi sa do PTB. V. Exª que, além de in dus tri al, 
é um ho mem do tra ba lho e sabe que a par ti ci pa ção
do tra ba lha dor em nos so País é fa tor fun da men tal e
pri me i ro para o de sen vol vi men to da nos sa que ri da
Na ção.

Agra de ço a V. Exª pe las pa la vras.

E, des ta tri bu na, re a fir mo a mi nha sa tis fa ção e o 
meu or gu lho em par ti ci par de um Par ti do com pos to
por V. Exª e pelo emi nen te Se na dor Arlin do Por to.

Mu i to obri ga do pelo cog no me de ”Águia do To -
can tins“.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB –– TO) –
Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao emi nen te 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) –
Emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, não tive o pri vi -
lé gio de in te grar a mes ma si gla par ti dá ria que V. Exª.
Mas, mes mo em Par ti dos di fe ren tes, com pu se mos
uma co li ga ção, de no mi na da ”União do To can tins“,
que pôde co me mo rar inú me ros fe i tos sig ni fi ca ti vos,
tais como a cri a ção do mais novo Esta do da Fe de ra -
ção e o es for ço para a im plan ta ção de obras de in -
fra-es tru tu ra, as sim como a im plan ta ção de ações
que pro mo ves sem a ele va ção so ci al de nos sa gen te.
Fo mos com pa nhe i ros di u tur nos, in ti mo ra tos numa
jor na da que já trans cen de 12 anos. Por tan to, sou tes -
te mu nha do Par la men tar aguer ri do, de ter mi na do e
com pe ten te que é V. Exª. Se hon rou o Par ti do da
Fren te Li be ral du ran te o pe río do em que o re pre sen -
tou nes ta Casa, cer ta men te mu i to or gu lho dará ao
novo Par ti do que V. Exª abra ça, o Par ti do Tra ba lhis ta
Bra si le i ro. Por que pela es tru tu ra, pela sua cons ti tu i -
ção mo ral, pela sua his tó ria, pelo seu com por ta men -
to, se gu ra men te te mos a con vic ção de que V. Exª or -
gu lha rá, ele va rá e en gran de ce rá qual quer Par ti do ao
qual re sol ver fi li ar-se. Sou tes te mu nha, des de há mu i -
tos anos, os qua is trans cen dem in clu si ve o man da to
de V. Exª nes ta Casa, do ho mem pro bo, cor re to, de di -
ca do e bas tan te pre o cu pa do com a con di ção de vida
da gen te bra si le i ra e com o fu tu ro do nos so Esta do e
do nos so País. De se jo a V. Exª um fu tu ro aus pi ci o so,
com mu i ta sor te, com mu i tas opor tu ni da des de, no
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, po der tam bém de -
mons trar sua ca pa ci da de e o seu ape go no tra to da
co i sa pú bli ca. E mais, Se na dor Car los Pa tro cí nio: al -
me jar que con ti nu e mos – mes mo es tan do V. Exª,
hoje, fora do PFL – com esta luta enor me e com a qual 
te mos al can ça do ex tra or di ná ri as vi tó ri as con tra o
atra so, con tra a po bre za, con tra o iso la men to do Esta -
do do To can tins. Boa sor te a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço-o, sen si bi li za do, emi nen te Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha. Sei que tudo o que V. Exª diz, nes te
mo men to, é de co ra ção por que já vi e mos de mu i to
lon ge nos em ba tes po lí ti cos, sem pre em prol de uma
mes ma ca u sa. Ini ci al men te lu ta mos pela di vi são ter ri -
to ri al do Esta do de Go iás e pela cri a ção do Esta do do
To can tins. Mas, an tes dis so, lu ta mos pelo de sen vol vi -
men to de nos sa ci da de, Ara gua í na, en tão nor te go i a -
no, des de 1976, quan do V. Exª foi can di da to a Pre fe i -
to. Por tan to, sei que V. Exª fala com o co ra ção. 

Enva i de ce-me e or gu lha-me re ce ber um apar te
des sa na tu re za por par te de V. Exª. Aliás, não po de ria
ser de ma ne i ra di fe ren te. 



Emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, gran de
com pa nhe i ro e ami go, a nos sa ami za de con ti nu a rá
para que pos sa mos, mais uma vez, lu tar pe los mes -
mos ide a is, mes mo es tan do em cor ren tes par ti dá ri as
di ver sas. Por tan to, es pe ro que a nos sa luta, no pas -
sa do, para fun dar um gran de e novo Esta do da Fe de -
ra ção pos sa con ti nu ar, por ser este o nos so com pro -
mis so. 

Agra de ço, sen si bi li za do, a V. Exª pelo lú ci do
apar te. 

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do um apar te ao emi nen te Lí der Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, ini ci al men te, que ro dar as boas-vin das
a V. Exª por es tar, de ma ne i ra ofi ci al, hoje, par ti ci pan -
do do nos so PTB, va lo ri zan do a nos sa si gla e o nos so 
Par ti do, lem bran do, como V. Exª fez no iní cio do dis -
cur so, a his tó ri ca par ti ci pa ção do nos so fun da dor Ge -
tú lio Var gas, a fi lo so fia e a ban de i ra do PTB: da for ça
do tra ba lho, da va lo ri za ção do tra ba lha dor e do tra ba -
lhis mo, em pri me i ro lu gar. E o nos so slo gan ma i or é
”a me lhor po lí ti ca so ci al é o tra ba lho“. É por meio do
tra ba lho que o ci da dão con se gue ad qui rir dig ni da de,
par ti ci par da cons tru ção de um país, va lo ri zar a so ci e -
da de em que vive e par ti ci par do pro ces so de de sen -
vol vi men to. Seja bem-vin do ao PTB. E, nes sa sa u da -
ção de boas-vin das, nós nos or gu lha mos mu i to de re -
ce ber o pre za do ami go e Se na dor. Mi ne i ro como eu –
V. Exª é mi ne i ro de Mon tes Cla ros, uma re gião so fri da
de Mi nas Ge ra is, mas que, gra ças à pu jan ça e à for ça
de seu povo, con se gue se de sen vol ver, ele var o ní vel
cul tu ral, onde há uma gran de Uni ver si da de, que é a
Uni mon tes. V. Exª, du ran te gran de par te de sua vida,
lá vi veu. Cum pri men to V. Exª, na con di ção de ci da dão
mi ne i ro, como gran de mé di co de vo ta do, aten ci o so,
com pe ten te, sé rio, que bus cou na Me di ci na a con tri -
bu i ção do ci da dão em prol da de fe sa da vida e dos
me nos fa vo re ci dos. Como exem plar es po so e pai,
con se guiu cons ti tu ir uma fa mí lia se di men ta da na
hon ra dez, na dig ni da de e na for ça do tra ba lho. Esses
pon tos, para não le van tar ou tros, para não me alon gar 
em meu apar te, na tu ral men te, co lo ca ram V. Exª como 
o gran de Se na dor pelo Esta do do To can tins. Aqui, du -
ran te anos, dig ni fi cou o To can tins, hon rou a si gla que
deu opor tu ni da de à sua ele i ção, bus can do, ao lado de 
seus Pa res, de fen der os in te res ses ma i o res da que le
Esta do, o que, se gu ra men te, con ti nu a rá fa zen do, com 
mais for ça ain da ago ra, den tro do PTB. Nós nos or gu -

lha mos mu i to da par ti ci pa ção de V. Exª. Fi ca mos en -
va i de ci dos, ao lado dos Se na do res Car los Wil son e
Fer nan do Be zer ra, pela opor tu ni da de que te mos ago -
ra de cons ti tu ir uma Ban ca da de qua tro Se na do res. E
isso para mim é gra ti fi can te, por que te re mos a opor tu -
ni da de de di a lo gar mais, de ba ter pro pos tas e pro je -
tos, to mar de ci sões em con jun to, for ta le cen do o pro -
ces so de mo crá ti co e ten do uma par ti ci pa ção ain da
mais for te, aqui, no Se na do da Re pu bli ca. Que V. Exª
seja bem-vin do, que pos sa, com essa to ma da de de -
ci são – na si mi la ri da de com a águia já le van ta da pelo
Se na dor Fer nan do Be zer ra –, a águia de To can tins
con ti nu ar vo an do cada vez mais alto, bus can do no vas 
al ter na ti vas, mas sem pre no prin cí pio da éti ca, da mo -
ral, da de fe sa dos in te res ses do povo de To can tins e,
as sim sen do, do povo bra si le i ro. Fico or gu lho so de re -
ce bê-lo na con di ção de Se na dor do PTB e or gu lho so,
ain da, de, em con jun to com os Se na do res Ca los Wil -
son e Fer nan do Be zer ra, tê-lo es co lhi do como o nos -
so Lí der. A par tir de hoje, V. Exª as su me a Li de ran ça
do nos so Par ti do. E é com ale gria que as sim fa ze mos, 
com en tu si as mo que as sim atu a mos, por que se re -
mos li de ra dos por al guém que tem ex pe riên cia, vi -
vên cia, que tem pas sa do e que pode aju dar a cons -
tru ir o fu tu ro do PTB e o fu tu ro do País. Seja bem-vin -
do ao nos so PTB. Que a li de ran ça de V. Exª pre va le ça
não ape nas den tro do Par ti do, mas tam bém den tro
des ta Casa, onde à gran de ma i o ria na tu ral men te in te -
res sa o bem do País. E é nes sa vi são que sa ú do,
cum pri men to V. Exª e co lo co-me na con di ção de seu
li de ra do. Pa ra béns pela ini ci a ti va, seja bem-vin do e
que seja fe liz!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Mu i to obri ga do, de co ra ção, emi nen te Se na dor Arlin -
do Por to, gran de lu mi nar da po lí ti ca das al te ro sas. V.
Exª, que foi Mi nis tro da Agri cul tu ra, um dos me lho res
que o Bra sil teve nos úl ti mos tem pos, que foi um gran -
de Vice-Go ver na dor de Mi nas Ge ra is – e pos so afir -
mar que até foi mais go ver na dor do que vice-go ver na -
dor, por que tive a opor tu ni da de de en con trar com V.
Exª em vá ri as mis sões res pon den do pelo Esta do de
Mi nas Ge ra is. V. Exª, que já é meu ami go de lon ga
data, da nos sa que ri da Pa tos de Mi nas – onde mora
um per cen tu al pe que no da mi nha fa mí lia, mais pre ci -
sa men te da fa mí lia da mi nha mu lher –, é uma sa tis fa -
ção es tar no Par ti do que V. Exª tão bem sus ten tou
nes ta Casa, com tan ta ga lhar dia. Pos so afir mar, com
ab so lu ta con vic ção, que foi a pre sen ça de V. Exª nes -
te ple ná rio que me fez, de cer ta ma ne i ra, pro cu rar in -
gres sar hoje nas fi le i ras do nos so que ri do PTB, Par ti -



do pelo qual ob ti ve meu pri me i ro man da to, oca sião
em que o es tru tu rei no Esta do do To can tins.

Sr. Pre si den te, en cer ra rei em bre ve.

O PTB sus ten ta a pre va lên cia do tra ba lho so bre
o ca pi tal, bus can do con vi vên cia har mô ni ca, bem
como a su pe ra ção das di fe ren ças de clas se, sem vi o -
lên cia, por meio da me lhor dis tri bu i ção da ri que za e
da pro mo ção da jus ti ça so ci al.

Mes mo no mo men to atu al, em que o Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro re es tru tu ra suas fun ções pro gra má -
ti cas, ain da per ma ne cem os en si na men tos es cla re ci -
dos dos gran des ideó lo gos Alber to Pas qua li ni, que o
no bre Se na dor Pe dro Si mon tan to ad mi ra, Lú cio Bit -
ten court, San Thi a go Dan tas. Per se gui do, mais do que
to das as de ma is agre mi a ções, após a de po si ção do
Pre si den te João Gou lart, o PTB es te ve pre sen te em
to dos os gran des mo men tos da vida bra si le i ra.

Sen do um par ti do re for mis ta e de van guar da, o
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro en con tra sua de fi ni ção
na as ser ti va de Ge tú lio Var gas: ”O PTB é uma re vo lu -
ção em mar cha“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao co nhe -
cer mais de per to a evo lu ção his tó ri ca, as di re tri zes e
as 14 me tas do PTB, sen ti-me mo ti va do a in te grar
essa fa lan ge. Somo mi nhas ener gi as às des se gru po
de ide a lis tas, em bus ca da ver da de i ra jus ti ça so ci al: a
re du ção das de si gual da des. 

Fiéis aos prin cí pi os his tó ri cos de so li da ri e da de,
fra ter ni da de e igual da de so ci al, em pe nha re mos to -
dos os nos sos re cur sos em de fe sa dos di re i tos da
clas se tra ba lha do ra. 

Peço a per mis são do ilus tre Se na dor Arlin do
Por to para tor nar mi nhas as pa la vras por S. Exª pro fe -
ri das há exa ta men te dois anos – em agos to de 1999: 

A pri o ri da de nº 1 dos tra ba lhis tas (...) é a de bus -
car fór mu las con sis ten tes de re du zir o de sem pre go,
úni ca for ma de res ga tar a dig ni da de de mi lhões de fa -
mí li as de bra si le i ros, hoje de gra da das pela in cer te za,
pela fome, pela im pos si bi li da de de edu car os seus fi -
lhos e sem aces so ao aten di men to à sa ú de.

O Bra sil vive tam bém um novo mo men to po lí ti -
co. As mu dan ças na es fe ra pú bli ca; o eclip se de fi gu -
ras de re no me na ci o nal; o for ta le ci men to dos me i os
de co mu ni ca ção como agen tes ati vos nas gran des
cri ses bra si le i ras; o in te res se po pu lar pela atu a ção
dos três Po de res da Re pú bli ca; o des cré di to das au to -
ri da des e ins ti tu i ções. Cada um des ses ele men tos é
um fa tor de re fle xão, que deve ins pi rar as de ci sões e o 
nor te a men to de todo po lí ti co. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para agra de cer de pú -
bli co àque les que me apo i a ram, e tam bém aos que
me cri ti ca ram. To das as opi niões fo ram im por tan tes
para que eu che gas se a essa de ci são. 

Pen so, como o De pu ta do Fe de ral José Car los
Mar ti nez, pre si den te do nos so Par ti do, que a mis são
his tó ri ca dos atu a is tra ba lhis tas bra si le i ros é, na ver -
da de, mais com ple xa e tal vez mais di fí cil do que a do
pró prio Ge tú lio Var gas.

Hoje, a glo ba li za ção, as im po si ções do FMI, as
imen sas dí vi das na ci o na is, ex ter na e in ter na, o dé fi cit
pú bli co, são obs tá cu los qua se in trans po ní ve is. Entre -
tan to, da mes ma for ma como Gas to ne Rig hi, lí der do
PTB na Cons ti tu in te, co man dou as gran des con quis -
tas dos tra ba lha do res, re gis tra das na Car ta de 88,
che ga re mos a cons tru ir um Esta do Tra ba lhis ta. Nele
es ta rão ga ran ti dos a de mo cra cia, a jus ti ça so ci al e os
di re i tos dos tra ba lha do res, com per fe i ta har mo nia en -
tre o ca pi tal e o tra ba lho. 

Espe ro sin ce ra men te es tar con tri bu in do para
que se atin ja um me lhor ní vel de vida para o povo bra -
si le i ro.

Sr. Pre si den te, para ter mi nar, per mi ta-me agra -
de cer aos meus ex-com pa nhe i ros do PFL pelo tra ta -
men to lha no, pela har mo nia que sem pre im pe rou em
nos so re la ci o na men to nes ta Casa. Peço des cul pas
por não ter ido pes so al men te a cada ga bi ne te, ao do
meu Lí der Hugo Na po leão e ao do meu ex-Pre si den te 
Jor ge Bor nha u sen para dar as mi nhas ex pli ca ções.
Não exis ti am di fe ren ças en tre nós, ape nas al gu mas
di ver gên ci as pon tu a is. Como exem plo, não me po si ci -
o nei fa vo ra vel men te à pro pos ta de fi de li da de par ti dá -
ria do emi nen te Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

Para ter mi nar, já o fiz for mal men te, mas que ro
co mu ni car, com mu i to or gu lho, que as su mo a li de ran -
ça da Ban ca da do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro nes ta
Casa.

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

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS  PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pror ro go a ses são por 10 mi nu tos, a fim de ou -
vir mos os Se na do res Ro ber to Fre i re e Le o mar Qu in -
ta ni lha.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  RS) – Sr. Pre si -
den te, tam bém es tou ins cri to para fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será o pri me i ro ora dor após a Ordem do



Dia e fa rei ques tão de es tar pre sen te para ou vir o dis -
cur so de V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
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, es ta mos vi ven do mo men to de tér mi no de pra zo,
há um cla ro re a li nha men to po lí ti co, mas não par ti ci po
do re du ci o nis mo uti li za do pela im pren sa, que mu i tas
ve zes ta cha de tro ca-tro ca par ti dá rio o que está ocor -
ren do. Pen so que há mu i to mais do que isso. Há es co -
lhas e op ções fe i tas em fun ção de for ma ção de blo -
cos, de in te gra ção em blo cos. Tan to é ver da de que
esse mo vi men to acon te ce em to dos os par ti dos. Por -
tan to, é ne ces sá ria uma com pre en são mais sé ria e
me nos ale gó ri ca do pro ces so, que não se de sen vol ve 
como se fos se tro car de ca mi sas de ti mes de fu te bol.
Tra ta-se da bus ca de blo cos po lí ti cos, que têm ques -
tões lo ca is, mas tam bém na ci o na is.

Tan to é ver da de que, hoje, a Fo lha de S.Pa u lo
pu bli cou uma ma té ria – e este é um dos as sun tos que
eu gos ta ria de tra tar –, di zen do que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so ten ta bar rar o au men to da
si gla de Ciro Go mes, ou seja, ten ta bar rar tan to o au -
men to da ban ca da do PPS quan to o cres ci men to da
li de ran ça.

Dois sen ti men tos atin gem-me nes te mo men to:
o pri me i ro, cer to cons tran gi men to, por que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so sem pre me re ceu
da mi nha par te não só ami za de, como res pe i to. Con -
tu do, não cre io que es te ja sen do tra ta do por Sua
Exce lên cia da mes ma for ma. So mos opo si ção, mas
ti ve mos sem pre um re la ci o na men to fra ter no – eu di ria 
até de ami za de. Por isso, não es pe ra va da par te de
Sua Exce lên cia uma per se gui ção cla ra – que sen ti -
mos em todo o Bra sil  para ten tar de ter o cres ci men to
do PPS, a pon to de fa zer uma op ção que nin guém
ima gi na ria há al gum tem po e nem hoje. O Pre si den te
da Re pú bli ca diz: ”Po dem ir até para o PT“. Ora, o PT
já fez cam pa nha em al guns mo men tos e tem se to res
que que rem vê-lo fora da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
mas Sua Exce lên cia pre fe re esse par ti do ao cres ci -
men to do Ciro. É evi den te que isso me traz, no re la ci -
o na men to pes so al, cer to cons tran gi men to. Não sei o
que Sua Exce lên cia pen sa, não sei se isso aju da ou
não. Acre di to que não aju da in clu si ve à sua bi o gra fia.

Por ou tro lado, tam bém te nho ou tro sen ti men to
meio pa ra do xal quan to ao re co nhe ci men to de Sua
Exce lên cia – e isso nos con for ta  de que é o PPS, é a
can di da tu ra Ciro Go mes que o Pre si den te teme. Fica
evi den ci a do que, mais uma vez, Sua Exce lên cia ima -

gi na que vai re e di tar a tese de 1998, de que o ad ver -
sá rio bom é aque le que pode ser der ro ta do com mais
fa ci li da de  no caso o PT, a can di da tu ra Lula. Por isso,
Sua Exce lên cia ten ta bar rar Ciro Go mes, aque le que
pode fa zer fren te ao seu can di da to, ao seu blo co de
po der. E tal vez o Pre si den te pen se as sim de vi do a de -
cla ra ções como a de Lula, pu bli ca da pelo jor nal O
Glo bo – e esta é a se gun da ma té ria que eu gos ta ria
de tra tar. Acre di to que Lula des men ti rá tal afir ma ção;
não cre io que ele te nha dito isto, mas o Glo bo pu bli -
cou que Lula de fen de a bar re i ra im pos ta pela União
Eu ro péia aos pro du tos bra si le i ros.

Ora, Lula é can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca do Bra sil, não é de re pre sen tan te da União Eu ro -
péia no Bra sil! Isso é abu so, isso é ab sur do nas re la -
ções do co mér cio in ter na ci o nal. Cer tos pa í ses es ta -
be le cem bar re i ras ta ri fá ri as, fi tos sa ni tá ri as e ou tros ti -
pos de bar re i ras con tra os pro du tos bra si le i ros, com
vis tas a ga ran tir aqui lo que não tem com pe ti ti vi da de,
que é atra sa do, pro du zi do pela eco no mia agrí co la de
gran de par te dos pa í ses eu ro pe us. E é de se es tra -
nhar que al guém, can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca do Bra sil, vá à Eu ro pa e re co nhe ça uma re la ção
atra sa da, equi vo ca da, que só so bre vi ve por con ta da
for ça po lí ti ca. Não vou cha mar essa for ça de im pe ri a -
lis mo, por que não é, mas é uma vi são de pre po tên cia, 
de ar ro gân cia, que faz com que eles pro mo vam toda
sor te de pro te ci o nis mo, bar ran do os pro du tos agrí co -
las do Bra sil e, em ge ral, dos pa í ses emer gen tes, do
Ter ce i ro Mun do ou ou tro nome que se que i ra dar, des -
de que não se jam pa í ses cen tra is eu ro pe us.

Enfim, acre di to que Lula terá que des men tir a
afir ma ção pu bli ca da no jor nal, até por que, se con fir -
ma das de cla ra ções como essa, tal vez Fer nan do
Hen ri que Car do so ten te bar rar o cres ci men to da can -
di da tu ra de Ciro Go mes e ten te for ta le cer a can di da -
tu ra do PT, de Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Por úl ti mo, em nome da Pre si dên cia do PPS,
que ro di zer que nos so Par ti do es pe ra que o epi só dio
do Rio Gran de do Sul, que nos gra ti fi ca, não seja mo -
ti vo para que se per ca a dis cus são de um pro je to na -
ci o nal que en can ta va a tan tos  e acre di to en can ta ain -
da  a mu i tos dos que fa zem par te do PDT, seja na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, seja no Se na do. Mu i tos não
con cor dam com o rom pi men to des se diá lo go por uma 
ques tão re gi o nal, por mais im por tan te e sig ni fi ca ti vo
que seja o Rio Gran de do Sul.

Espe ra mos que isso seja su pe ra do e que re to -
me mos o diá lo go, que mu i to nos aju da ria, como por
exem plo sa u dan do o Se na dor Car los Pa tro cí nio pela



sua op ção par ti dá ria pelo PTB. Pen so que se ria viá vel 
uma ali an ça com o PPS, cuja ori gem está li ga da à
ver ten te co mu nis ta do PCB. É pre ci so res ga tar a ali -
an ça his tó ri ca com os tra ba lhis tas, hoje nas duas ver -
ten tes  o PTB e o PDT. Espe ro que isso vol te a acon te -
cer e acre di to que se to res do Se na do Fe de ral, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e Li de ran ças do PDT ad mi tem
que esse, tal vez, seja o ca mi nho a ser re to ma do.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes que se di ri jam ao ple ná -
rio, uma vez que te re mos vo ta ção no mi nal, com efe i to 
ad mi nis tra ti vo.

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha. Em se gui da, pas sa re mos à
Ordem do Dia.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal -
vez cin co mi nu tos se jam mais do que su fi ci en tes para
eu dar uma no tí cia que con si de ro re le van te a esta
Casa.

Hoje, ti ve mos a opor tu ni da de de par ti ci par de
um vôo ini ci al no novo ae ro por to de Pal mas. Está en -
tran do em ope ra ção o novo Ter mi nal Ae ro viá rio de
Pal mas. Tra ta-se de uma obra mo der na, cons tru í da
de acor do com os con ce i tos ar qui te tô ni cos e téc ni cos
mais mo der nos pos sí ve is, que co lo ca a ci da de de
Pal mas e o Esta do do To can tins em sin to nia com a
avi a ção co mer ci al de todo o País.

Sr. Pre si den te, até on tem à no i te, im pro vi sa da -
men te, uma ave ni da da nos sa ca pi tal ser via-nos de
ae ro por to para que pu dés se mos re ce ber téc ni cos,
em pre sá ri os e pes so as dos mais di ver sos seg men tos 
so ci o e co nô mi cos des te País, que acor ri am à ci da de
de Pal mas, nos sa ca pi tal, para co nhe cer de per to a
im plan ta ção da que le que en ten de mos ser o mais
com ple xo, am plo e im por tan te pro je to que está sen do 
im plan ta do no co ra ção do Bra sil, esse pro je to da
cons tru ção des sa nos sa ci da de, des sa nos sa Ca pi tal.

Mas, ain da hoje, pela ma nhã, Sr. Pre si den te, ao
che gar em Pal mas, já no novo ae ro por to, tive a opor -
tu ni da de de so bre vo ar a usi na hi dre lé tri ca Luiz Edu ar -
do Ma ga lhães, que teve as suas com por tas fe cha das. 
É um fato mu i to in te res san te, que pos si vel men te, não
po den do ser ob ser va do ago ra, ja ma is po de re mos
vê-lo no va men te, por que são as ter ras que es tão sen -
do inun da das, no en gros sa men to das águas, no vo lu -
me das águas, no re pre sa men to pro vo ca do pela bar -

ra gem e no re pre sa men to dos seus aflu en tes, en fim,
cons ti tu in do um lago ex tra or di ná rio, que vai ba nhar e
dar sal to de qua li da de à ci da de de Pal mas, cons ti tu in -
do tam bém a con clu são da usi na hi dre lé tri ca do La je -
a do, numa con vo ca ção im por tan te do se tor pri va do
para a par ti ci pa ção da pro du ção de ge ra ção de ener -
gia elé tri ca nes te Bra sil, que, no mo men to, cla ma tan -
to pela mul ti pli ca ção de pro du ção de ge ra ção de
ener gia elé tri ca. 

Sr. Pre si den te, com o fun ci o na men to da usi na
hi dre lé tri ca do La je a do, Luiz Edu ar do Ma ga lhães,
mar ca da para o dia 5, como tam bém será mar ca da
para esse mes mo dia a ina u gu ra ção do Ae ro por to de
Pal mas, que co in ci de com a co me mo ra ção do 13º
ani ver sá rio do nos so Esta do, vai o To can tins sair da
con di ção de im por ta dor de ener gia elé tri ca e em pres -
tar uma con tri bu i ção às re giões onde essa de man da
de ener gia elé tri ca se re ve la mais acen tu a da. Por tan -
to, é mu i ta ale gria e sa tis fa ção que ve nho re gis trar es -
ses dois fa tos para que se jam com par ti lha dos com os
meus Pa res e com to dos os bra si le i ros. 

Era o que eu ti nha que re gis trar, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si -
mon. 

Aten den do a um ape lo do no bre ora dor, que de -
li be rou por si pró prio tro car 50 mi nu tos por cin co, tem
S. Exª a pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. Cre io que este pro nun ci a -
men to é de gran de im por tân cia. 

Nós, aqui, vo ta mos con tra a in di ca ção da Drª Te -
re za Gros si para uma di re to ria do Ban co Cen tral. O
Se na do apro vou a in di ca ção do seu nome; o mes mo
Se na do que ha via apro va do as con clu sões da CPI, in -
cri mi nan do a Srª Di re to ra. As con clu sões fo ram en ca -
mi nha das ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca que, em
um dos ra ros ca sos, ace i tou a de nún cia. Mas, mes mo
as sim, a in di ca ção des sa se nho ra foi apro va da por
esta Casa. 

Por de ci são de on tem:

A Jus ti ça Fe de ral de ter mi nou o afas ta -
men to da di re to ra de Fis ca li za ção do Ban co
Cen tral, Te re za Gros si, por en vol vi men to na
ope ra ção de so cor ro ao Ban co Mar ka em 14 
de ja ne i ro de 1999. A aju da ao ban co te ria
pro vo ca do pre ju í zos aos co fres pú bli cos de
US$1,23 bi lhão. A di re to ra terá de se afas tar 
do car go as sim que o BC for no ti fi ca do da
de ci são ju di ci al, o que deve ocor rer hoje. O



atu al con sul tor da pre si dên cia do Ban co
Cen tral, Ale xan dre Pun dek, tam bém terá de
ser afas ta do.

A sen ten ça para a ação, mo vi da pelo
Mi nis té rio Pú bli co, foi dada on tem pelo juiz
da 22ª vara da Jus ti ça Fe de ral em Bra sí lia,
Ra fa el Pa u lo So a res Pin to, e con si de ra oito
réus en vol vi dos no pro ces so a pa ga rem
10% do va lor da ca u sa, a tí tu lo de ho no rá rio 
ad vo ca tí ci os. 

O Go ver no pode re cor rer ao Tri bu nal Re gi o nal 
Fe de ral para man ter Te re za Gros si no car go. O pe -
di do de afas ta men to da di re to ra aten de à so li ci ta -
ção do MP para as se gu rar o an da men to da ação
prin ci pal.

Sr. Pre si den te, es pe ro que a Srª Te re za Gros si
es te ja, nes te mo men to, sen do afas ta da do Ban co
Cen tral. Se ria um ab sur do o Go ver no re cor rer da de -
ci são, ain da que de Pri me i ra Instân cia. Se qui ser re -
cor rer, re cor ra, mas que o faça com a Dona Te re za
Gros si afas ta da do car go de di re to ra.

Já hou ve a pres são. Nós di zía mos que o fato de
ser no me a da di re to ra era uma pres são em cima da
Jus ti ça. Como a Jus ti ça iria con de nar uma se nho ra
cuja in di ca ção para uma di re to ria do Ban co Cen tral
ha via sido apro va da pelo Se na do? 

Mas o juiz não se as sus tou. 
Mé ri tos e hon ra a esse juiz que la vou a ima gem

do Se na do Fe de ral; mé ri tos e hon ra a esse juiz que
sou be fa zer o que o Se na do não fez, que teve a co ra -
gem de fa zer o que o Se na do não teve. Mé ri tos a ele!
Mas que seja cla ro: se o Se nhor Fer nan do Hen ri que
qui ser de ter mi nar que re cor ra, re cor ra, mas o re cur -
so, por uma ques tão de éti ca, o mí ni mo de éti ca que
ain da res ta, o re cur so tem que ser fe i to com a Srª Te -
re za Gros si afas ta da do car go. Res pon da ao re cur so,
mas não com a Srª Te re za Gros si ocu pan do o car go.
Se o Go ver no re cor rer e a Srª Te re za Gros si fi car no
car go, vou ser mu i to sin ce ro, é por que são to dos da
mes ma pipa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF.GSSM Nº 140/2001

Bra sí lia, 3 ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho a pre sen ça de Vos sa Exce lên cia, co mu -

ni car o meu des li ga men to do Par ti do da So ci al De mo -

cra cia Bra si le i ra – PSDB e o meu in gres so no Par ti do
do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB, a par -
tir des ta data.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Sér -
gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

OF. Nº P-219/2001 _ CMPOPF

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar a al -

te ra ção dos pra zos do cro no gra ma de tra mi ta ção da
Pro pos ta Orça men tá ria para 2002 (Pro je to de Lei nº
32/2001-CN), ela bo ra da pelo Co le gi a do de Re pre -
sen tan tes das Li de ran ças Par ti dá ri as com as sen to na 
Co mis são:

RELATÓRIO PRELIMINAR

Apre sen ta ção na Se cre ta ria
da Co mis são............................................até 3-10-01
Emen das................................................. 4 a 8-10-01
Vo ta ção no Ple ná rio da
Co mis são.......................................... de 9 a 11-10-01

EMENDAS

Apre sen ta ção pe ran te a
Co mis são ....................................... de 15 a 25-10-01
Pu bli ca ção e dis tri bu i ção........................até 28-10-01

RELATÓRIOS SETORIAIS

Apre sen ta ção, pu bli ca ção,
dis tri bu i ção e vo ta ção............................ até 13-11-01

RELATÓRIO FINAL 

Apre sen ta ção, pu bli ca ção,
dis tri bu i ção e vo ta ção na
Co mis são........................................ até até 28-11-01
Enca mi nha men to à Mesa do
Con gres so Na ci o nal.................................até 7-12-01

Na opor tu ni da de, apre sen to a Vos sa Exce lên -
cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra -
ção. _ Car los Be zer ra Pre si den te.





O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 211/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor João Alber to Sou -
za, como mem bro su plen te, em vaga an te ri or men te
ocu pa da pelo Se na dor Agne lo Alves, na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na o Se na dor João Alber to
Sou za para in te grar a CPI das Asso ci a ções Bra si le i -
ras de Fu te bol, de acor do com o ofí cio da li de ran ça do 
PMDB que aca ba de ser lido.

Pas so a pre si dên cia ao Se na dor Ra mez Te bet.
(Pa u sa.)

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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se cre tá -
ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 562, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e ten do em
vis ta de nún cia re cen te do Ban co Cen tral so bre um
erro da or dem de US$30 bi lhões na dí vi da ex ter na
bra si le i ra, re que i ro seja en ca mi nha da ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, a se -
guin te so li ci ta ção de in for ma ções:

1 – O por quê da di fe ren ça di vul ga da de 
US$30,3 bi lhões do va lor da dí vi da ex ter na;

2 – Infor ma ções acer ca da au di to ria
re a li za da que jus ti fi cou a di fe ren ça aci ma
re fe ri da;

3–  As nor mas ado ta das in ter na ci o nal -
men te na de fi ni ção da dí vi da ex ter na que
jus ti fi ca ram essa di fe ren ça;

4 – Base em que foi fe i ta a re clas si fi ca -
ção de em prés ti mos de ma tri zes para fi li a is
como in ves ti men tos di re tos;

5 –  Cri té ri os ado ta dos para a clas si fi -
ca ção da dí vi da ex ter na;

6 – Va lor to tal da dí vi da in ter na, clas si -
fi ca da de acor do com o pe río do para o seu
ven ci men to;

7 – Va lor dos en car gos fi nan ce i ros da
dí vi da, clas si fi ca dos por mês;

8 – O efe i to de 1% da des va lo ri za ção
da mo e da no to tal de nos sa dí vi da;

9 – Pre vi são do va lor da dí vi da para o
fim de 2002.

Jus ti fi ca ção

Não pode res tar dú vi das de que um dos ma i o res 
pro ble mas atu a is de nos sa po lí ti ca eco nô mi ca diz
res pe i to ao fato de que os mon tan tes da dí vi da in ter -
na e ex ter na apre sen tam-se como uma res tri ção efe -
ti va à re to ma da do cres ci men to eco nô mi co.

Den tro des te con tex to, e con si de ran do a com -
pe tên cia cons ti tu ci o nal in de le gá vel do Se na do Fe de -
ral, tor na-se es sen ci al que o Ban co Cen tral do Bra sil
re me ta para esta Casa as in for ma ções aci ma so li ci ta -
das. De fato, exis te mu i to pou ca trans pa rên cia na ges -
tão das dí vi das por par te da equi pe eco nô mi ca, tan to
que há pou cos dias o pró prio Ban co Cen tral re fez o
seu cál cu lo em re la ção à dí vi da ex ter na, re ba i xan -
do-a em mais de 30 bi lhões de dó la res.

Ora, o Se na do Fe de ral deve ter co nhe ci men to
ple no de como ocor rem es tas al te ra ções nos va lo res
das dí vi das, pois, tam bém, é fun ção des te Con gres so
apro var o or ça men to. Não é pos sí vel que os gran des
nú me ros que em ba sam a es tru tu ra do or ça men to pos -
sam ser tão vo lá te is as sim, vis to que as con se qüên ci -
as des tas al te ra ções de va lo res re fle tem di re ta men te
nos re cur sos dis po ní ve is para as áre as so ci a is.

Além do mais, é es sen ci al que te nha mos, tam -
bém, o co nhe ci men to exa to da dí vi da in ter na, pois
esta dí vi da está con su min do a qua se to ta li da de dos
re cur sos or ça men tá ri os de nos so país.

Assim, jus ti fi ca-se que seja en ca mi nha do o
mais bre ve pos sí vel o pre sen te re que ri men to de in for -
ma ções ao Mi nis tro da Fa zen da, até mes mo para que 
esta Casa as su ma a sua res pon sa bi li da de na fis ca li -
za ção da im ple men ta ção da po lí ti ca eco nô mi ca.



Sala das Ses sões, 3 de ou tu bro de 2001. –
Anto nio Car los Va la da res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He -
le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2001

Se nhor Pre si den te:
Re que i ro, nos ter mos do art. 222, que seja en -

ca mi nha do Voto de Apo io e So li da ri e da de ao Dr. Pa u -
lo Ja co bi na, Pro cu ra dor da Re pú bli ca, pa ra be ni zan -
do-o pelo com pe ten te de sem pe nho de suas atri bu i -
ções ins ti tu ci o na is no Esta do de Ser gi pe, em es pe ci al 
pelo seu tra ba lho de in ves ti ga ção de pos sí ve is des vi -
os de di nhe i ro pú bli co para fins ele i to ra is, o que tem
pro vo ca do ame a ças e pres sões vi san do in ti mi dá-lo a
pros se guir nas ave ri gua ções que in te res sam à so ci e -
da de e ao povo ser gi pa nos.

Sala das Ses sões, em 3 de ou tu bro de 2001. –
Anto nio Car los va la da res.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter -
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que -
ri men to será des pa cha do à co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He -
le na.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 85 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, para dis por so bre a im plan ta ção de si -
na li za ção de trân si to des ti na da às pes so -
as por ta do ras de de fi ciên cia vi su al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

      ”Art. 85.  ............ .............................
      Pa rá gra fo úni co. As tra ves si as de

pe des tres si tu a das nas ime di a ções de es ta -
be le ci men tos de as sis tên cia às pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia vi su al, in clu si ve
cen tros de en si no es pe ci al, de ve rão ser si -
na li za das e con tro la das por se má fo ro equi -
pa do com dis po si ti vo emis sor de si nal so no -
ro, de acor do com cri té ri os es ta be le ci dos
pelo Con tran.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Para ter aces so a cu i da dos e ser vi ços ofe re ci -
dos em di ver sos ti pos de es ta be le ci men tos pú bli cos
es pa lha dos pe las ci da des — tais como hos pi ta is,
cen tros de en si no es pe ci al e en ti da des as sis ten ci a is
de modo ge ral —, usuá ri os por ta do res de de fi ciên cia
vi su al en fren tam sé ri as di fi cul da des nos  seus des lo -
ca men tos. Na con di ção de pe des tres, é par ti cu lar -
men te ar ris ca da a dis pu ta com o trá fe go mo to ri za do
nas ime di a ções da que les es ta be le ci men tos.

Mes mo as sim, ne nhum tipo de fa ci li da de ou pro -
te ção es pe ci al foi pre vis to pelo Có di go de Trân si to
Bra si le i ro para as tra ves si as de pe des tres onde é co -
mum ocor rer con cen tra ção de pes so as com esse tipo
de li mi ta ção.

A pro po si ção que apre sen ta mos vem su prir
essa la cu na. A ins ta la ção de si na li za ção de trân si to
ade qua das aos por ta do res de de fi ciên ci as vi su a is
bus ca ofe re cer-lhes mo bi li da de com bi na da com se -
gu ran ça, me di an te in cor po ra ção de re cur so so no ro
aos con jun tos se ma fó ri cos con ven ci o na is que, nas
tra ves si as, anun ci am o di re i to de pas sa gem dos pe -
des tres.

Além de pos si bi li tar aos de fi ci en tes a per cep ção 
di re ta das in di ca ções dos si na is, ad mi te-se que a me -
di da tam bém te ria efi cá cia so bre o com por ta men to
dos mo to ris tas, jus ta men te aque les de quem se es -
pe ra, nes ses lo ca is es pe cí fi cos, aten ção re do bra da,
res pon sa bi li da de e mu i ta dis ci pli na.

Res sal ta mos que, para ga ran tir a vi a bi li da de da
me di da, a obri ga ção de si na li zar obe de ce rá aos cri té -
ri os que o Con tran es ta be le cer, no exer cí cio da com -
pe tên cia pre vis ta no § 2º do art. 90 do Có di go de Trân -
si to Bra si le i ro, e em acór do com os ór gãos exe cu ti vos
de trân si to res pon sá ve is pela im plan ta ção da si na li -
za ção viá ria nas res pec ti vas cir cuns cri ções. Tais cri -
té riôs de ve rão in di car, por exem plo, as con di ções em
que de ter mi na das con cen tra ções de usuá ri os, as so -



ci a das a cer tas ca rac te rís ti cas do trá fe go lo cal, exi gi -
rão a si na li za ção es pe ci al de que tra ta o pro je to.

Pelo ex pos to, con fi a mos no aco lhi men to da pre -
sen te ini ci a ti va pe los ilus tres par la men ta res.

ini ci a ti va pel Sa la das Ses sões, 3 de ou tu bro de
2001. -  Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

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

CAPÍTULO VII
Da Si na li za ção de Trân si to

Art. 85. Os lo ca is des ti na dos pelo ór gão ou en ti -
da de de trân si to com cir cuns cri ção so bre a via à tra -
ves sia de pe des tres de ve rão ser si na li za dos com fa i -
xas pin ta das ou de mar ca das no le i to da via.
....................................................................................

Art. 90. Não se rão apli ca das as san ções pre vis -
tas nes te Có di go por inob ser vân cia à si na li za ção
quan do esta for in su fi ci en te ou in cor re ta.

§ 1º O ór gâo ou en ti da de de trân si to com cir -
cuns cri ção so bre a via é res pon sá vel pela im plan ta -
ção da si na li za ção, res pon den do pela sua fal ta, in su -
fi ciên cia ou in cor re ta co lo ca ção.

§ 2º O Con tran edi ta rá nor mas com ple men ta res
no que se re fe re à in ter pre ta ção, co lo ca ção e uso da
si na li za ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 195, DE 2001

Cria, no âm bi to do Mi nis té rio da Sa -
ú de, o Incen ti vo à Implan ta ção e Ope ra -
ção de Far má ci as Po pu la res de Ma ni pu -
la ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E cri a do, no âm bi to do Mi nis té rio da Sa ú -

de, o Incen ti vo à Implan ta ção e Ope ra ção de Far má -
ci as Po pu la res de Ma ni pu la ção, para pro du ção de
me di ca men tos es sen ci a is, in te gran tes do Pro gra ma

de Assis tên cia Far ma cêu ti ca do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

§ 1º Po de rão qua li fi car-se para o re ce bi men to
do in cen ti vo de que tra ta o ca put mu ni cí pi os, as so ci a -
ções ou con sór ci os mu ni ci pa is e dis tri tos ou re giões
de sa ú de.

§ 2º O in cen ti vo de que tra ta o ca put será fi nan -
ci a do pe los três ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de, 
con di ci o nan do-se as trans fe rên ci as dos re cur sos fe -
de ra is à con tra par ti da dos es ta dos, dos mu ni cí pi os e
do Dis tri to Fe de ral.

§ 3º Te rão pri o ri da de para re ce bi men to de re -
cur sos fe de ra is e es ta du a is as Far má ci as Po pu la res
de Ma ni pu la ção cri a das ou man ti das por con sór ci os
ou as so ci a ções de mu ni cí pi os e aque las exis ten tes
em mu ni cí pi os ou re giões cuja po pu la ção seja in fe ri or 
a cin qüen ta mil ha bi tan tes.

Art. 2º Os re cur sos do or ça men to do Mi nis té rio
da Sa ú de des ti na dos ao Incen ti vo à Implan ta ção e
Ope ra ção de Far má ci as Po pu la res de Ma ni pu la ção
se rão trans fe ri dos com base em va lo res e cri té ri os a
se rem de fi ni dos em re gu la men to pelo Mi nis té rio da
Sa ú de, do Fun do Na ci o nal de Sa ú de para:

I – os fun dos es ta du a is de sa ú de e o Fun do de
Sa ú de do Dis tri to Fe de ral, no caso de a re gião de co -
ber tu ra da far má cia cor res pon der a um dis tri to ou
uma re gião de sa ú de;

III – a as so ci a ção ou o con sór cio mu ni ci pal res -
pon sá vel;

IIII – os fun dos mu ni ci pa is de sa ú de, no caso de
mu ni cí pi os.

Art. 3º O con jun to de for ma li da des a se rem cum -
pri das para es ta dos, mu ni cí pi os e as so ci a ções ou
con sór ci os mu ni ci pa is fa ze rem jus ao in cen ti vo de
que tra ta esta Lei será de ter mi na do pelo Mi nis té rio da 
Sa ú de.

Art. 4º O Mi nis té rio da Sa ú de re a li za rá, pe ri o di -
ca men te, o acom pa nha men to e a ava li a ção dos re -
sul ta dos da im ple men ta ção do in cen ti vo cri a do por
esta Lei.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor em um ano a con -
tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ex pe riên cia de im plan ta ção e ope ra ção de far -
má ci as de ma ni pu la ção, por mu ni cí pi os e as so ci a -
ções de mu ni cí pi os, para a pro du ção de re mé di os es -
sen ci a is tem mos tra do bons re sul ta dos em vá ri as
par tes do País.

Ela tem não ape nas dado aces so a es ses bens
es sen ci a is a um gran de seg men to de nos sa po pu la -



ção que es ta va de les ali ja da, mas tam bém de mons -
tra do sua vi a bi li da de eco nô mi ca e fi nan ce i ra.

É im por tan te res sal tar que os cus tos dos pro du -
tos ma ni pu la dos che gam a ser 90% me no res que os
dos re mé di os ven di dos em far má ci as co mer ci a is.

É igual men te vi to ri o sa a ini ci a ti va do Mi nis té rio
da Sa ú de de ins ti tu ir um Incen ti vo à Assis tên cia Far -
ma cêu ti ca Bá si ca, cu jos re sul ta dos mos tram a am pli -
a ção do aces so ao me di ca men to e uma boa re la ção
be ne fi cio/cus to.

A pre sen te ini ci a ti va ob je ti va con tri bu ir para o
equa ci o na men to do gra ve pro ble ma da as sis tên cia
far ma cêu ti ca em nos so País, pela ins ti tu ci o na li za ção
de duas ex pe riên ci as exi to sas.

Aguar da mos a con si de ra ção e a con tri bu i ção
dos no bres co le gas.

Sala das Ses sões, 3 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is e de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do
à úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

REQUERIMENTO Nº 608, 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 608, de 2000, do Se na dor Tião Vi -
a na, so li ci tan do que o Se na do for mu le voto
de cen su ra jun to ao go ver no fun da men ta lis -
ta do Afe ga nis tão, que se au to de no mi na
Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan -
do a in dig na ção dos bra si le i ros com re la ção
aos acon te ci men tos que vêm ten do lu gar
na que le país, onde é fla gran te o des res pe i to 
às mu lhe res, sub me ti das a toda es pé cie de
maus-tra tos e hu mi lha ções pelo re gi me Ta li -
bã, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.066, 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: Se na dor Lú dio
Co e lho.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para
hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da
re fe ri da ses são.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -

ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao au tor do
re que ri men to, Se na dor Tião Vi a na, por cin co mi nu -
tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, que ro re gis trar a mi nha ale gria ao ver esse re -
que ri men to ser apre ci a do pelo Ple ná rio do Se na do
Fe de ral. De se jo ape nas pres tar aos Srs. Se na do res
um es cla re ci men to ne ces sá rio, ina diá vel e que diz
res pe i to ao in te res se e as mo ti va ções para a sua
apre sen ta ção à Co mis são de Re la ções Exte ri o res do
Se na do Fe de ral. É um re que ri men to do dia 6 de de -
zem bro do ano 2000 e que não tem qual quer vin cu la -
ção com esse im pas se bé li co en vol ven do os Esta dos
Uni dos e o Esta do do Afe ga nis tão. Ele in vo ca de ma -
ne i ra mu i to es pe cí fi ca uma prá ti ca de trans gres são
aos di re i tos hu ma nos pra ti ca da pelo re gi me Ta li bã no
que diz res pe i to às mu lhe res e às cri an ças, ví ti mas de 
um re gi me que tem fe ri do a dig ni da de do Pla ne ta, que 
tem fe ri do aque les que de fen dem os di re i tos hu ma -
nos.

Faço ques tão de fa zer a le i tu ra, por dois mi nu -
tos, da jus ti fi ca ti va des se re que ri men to, para que ele
pos sa en con trar ple na com pre en são do Ple ná rio do
Se na do Fe de ral.

Ante ci po o meu agra de ci men to ao emi nen te Se -
na dor Lú dio Co e lho pelo pa re cer fa vo rá vel, emi ti do na 
Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de -
ral.

A jus ti fi ca ti va des se voto de cen su ra ao Go ver -
no Ta li bã:

O Bra sil não pode, em face das ig no -
mi ni o sas no tí ci as que nos che gam pela im -
pren sa fa la da e es cri ta, fur tar-se a ma ni fes -
tar, em nome de to dos os ci da dãos bra si le i -
ros, o seu re pú dio in con ti nen te àque les que
são, em úl ti ma aná li se, os res pon sá ve is
pelo des res pe i to ab so lu to aos mais ele men -
ta res di re i tos hu ma nos no Afe ga nis tão. Des -
de que to mou o po der na que le País, a Mi lí -
cia Ultra-Fun da men ta lis ta Islâ mi ca Ta li bã
mer gu lhou o país em uma es pé cie de apart -
he id de gê ne ro, que ba niu do mer ca do de



tra ba lho as mu lhe res, vis tas como se res su -
bu ma nos. Os ho mens pos su em o po der de
vida ou mor te so bre suas pa ren tes do sexo
fe mi ni no e sua pa la vra não pode ser con tes -
ta da pe las mu lhe res. Pri va das do di re i to de
ir e vir, do di re i to à edu ca ção, à sa ú de, ao
la zer e à jus ti ça, as mu lhe res vi vem uma si -
tu a ção dra má ti ca. Não bas tas se isso, o Afe -
ga nis tão abri ga ter ro ris tas e res pon de atu al -
men te por 75% da pro du ção mun di al de
ópio, ten do sido iso la do pela co mu ni da de in -
ter na ci o nal que não re co nhe ce o go ver no
dos ta li bãs. O sim ples fato de a Cons ti tu i ção 
Bra si le i ra con sa grar, em seu art. 4º, como
prin cí pi os fun da men ta is, en tre ou tros, a pre -
va lên cia dos di re i tos hu ma nos, a au to de ter -
mi na ção dos po vos (e não dos go ver nos), a
de fe sa da paz, a so lu ção pa cí fi ca dos con fli -
tos, o re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo e
a co o pe ra ção en tre os po vos para o pro -
gres so da hu ma ni da de, já res pal da ria esta
mi nha so li ci ta ção, dado que to dos es ses
prin cí pi os es tão sen do acin to sa men te afron -
ta dos. Vi ve mos o iní cio de uma nova era, de 
um novo sé cu lo, de um novo mi lê nio. Cabe a 
nós a cons tru ção de um fu tu ro di fe ren te.
Para isso, é pre ci so es bo çar o ne ces sá rio
ges to de so li da ri e da de que ga ran ta a todo
ci da dão, in de pen den te de sua na ci o na li da -
de, de seu sexo, de sua cor ou cre do, o di re -
i to à vida, à li ber da de de ex pres são, à dig ni -
da de e à jus ti ça. Qu e si tos es ses fun da men -
ta is para que pos sa mos vi ver em paz e har -
mo nia com o mun do.

Res sal to, ain da, Sr. Pre si den te, que não é pos -
sí vel des vin cu lar um co men tá rio so bre a atu al cri se. E 
nes se co men tá rio so bre a atu al cri se, de i xo cla ra a
mi nha po si ção con tra qual quer ato de ter ro ris mo ou
de vi o lên cia à in te gri da de fí si ca de qual quer pes soa,
em qual quer lu gar do mun do.

Mas vale re gis trar que o go ver no ame ri ca no pa -
tro ci nou a guer ra que en vol veu o ter ro ris mo do Afe ga -
nis tão con tra o go ver no da União So vié ti ca, ain da nos 
anos 80, já pre ven do com aqui lo a der ru ba da, como
um com po nen te for te, do Muro de Ber lim e da ali an ça
das re pú bli cas que com pu nham a União So vié ti ca.

Não que ro en trar nes sa po lê mi ca, por que não
era o ob je to do meu re que ri men to.

Mas, sem dú vi da al gu ma, a ame a ça de Osa ma
Bin La den hoje é fru to de uma re la ção po lí ti ca e de

con fron to com a União So vié ti ca, pa tro ci na da pelo
go ver no ame ri ca no tam bém nos anos 80.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Peço a pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra à emi nen -
te Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O emi nen te Re la tor, Se na dor Lú dio Co e lho,
será o úl ti mo a se pro nun ci ar.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta -
mos di an te de um re que ri men to que che ga a esta
Casa num mo men to um tan to de li ca do.

É im por tan te que se es ta be le ça, de for ma cla ra,
que não es ta mos to man do par ti do em re la ção aos
aten ta dos re cen te men te ocor ri dos nos Esta dos Uni -
dos. Por ou tro lado, não po de mos con fun dir o povo
afe gão com esse mo vi men to ter ro ris ta. Tam bém não
ace i ta mos o com ba te à vi o lên cia com a vi o lên cia.
Des sa for ma, que re mos di zer que es ta mos pro fun da -
men te pre o cu pa dos com a po lí ti ca que está sen do
mos tra da ao mun do pe los Esta dos Uni dos e com a
pos si bi li da de, in clu si ve, da que la po de ro sa na ção de -
fi ni ti va men te aca bar com o que ain da res ta do Afe ga -
nis tão.

Esta mos aqui di an te de uma pro pos ta do Se na -
dor Tião Vi a na que lem bra uma luta e um tema que já
faz par te de vá ri os es pa ços de dis cus são na ci o nal e
in ter na ci o nal, que é a for ma como as mu lhe res do
Afe ga nis tão são tra ta das. Esta mos di an te de um dos
ca sos tal vez mais ter rí ve is de dis cri mi na ção, de ex -
plo ra ção e de opres são das mu lhe res que se pode
cons ta tar ain da exis ten te em nos so pla ne ta. Esta mos
fa lan do de um país que, além de fa zer esse apart he -
id de gê ne ro, faz com que as mu lhe res so fram todo
tipo de dis cri mi na ção, sen do que os ho mens têm o
po der de vida ou mor te, in clu si ve em re la ção as suas
pa ren tes do sexo fe mi ni no.

Eu que ro di zer e res sal tar que te mos, no Con se -
lho Mu ni ci pal dos Di re i tos da Mu lher de João Pes soa,
na Pa ra í ba, um pro je to que foi de no mi na do
SHARI-AS, que tra ta da so li da ri e da de e do hu ma nis -
mo para as mu lhe res do Afe ga nis tão. Então, que re -
mos re gis trar esse pro je to. Cre io que o Con se lho não
tem par ti do po lí ti co, mas acre di ta mos que se tra ta de



pes so as com pro me ti das com o cum pri men to das
Con ven ções Inter na ci o na is, prin ci pal men te do que foi 
de fi ni do na Pla ta for ma de Ação Mun di al de Be i jing,
em 1995 – IV Con fe rên cia Mun di al So bre a Mu lher –
ONU, em que os pa í ses par ti ci pan tes, in clu si ve o Bra -
sil, com pro me te ram-se a com ba ter toda for ma de dis -
cri mi na ção. Entre tan to, até hoje, de uma for ma in te -
gra da in ter na ci o nal men te, não se con cre ti zou ne nhu -
ma ação mais po si ti va.

A di re to ra des se pro je to, Drª Lu ci e ne Ara ú jo de
Albu quer que, é uma ad vo ga da que vem de fen den do
es sas idéi as e ten tan do sen si bi li zar o res to do País e
a Ban ca da Fe mi ni na no Con gres so Na ci o nal.

Qu e ro de i xar re gis tra dos al guns tre chos de tex -
tos que re ce bi des sa ad vo ga da da Pa ra í ba. Tra ta-se
de re pro du ções de do cu men tos re ce bi dos de mu lhe -
res da re sis tên cia da que le país. Res sal ta rei al gu mas
ques tões:

O ter ror im plan ta do nos cho ca e in dig -
na pelo san gui ná rio grau de in to le rân cia e
per ver si da de dos Ta li bãs con tra suas com -
pa tri o tas Afe gãs:

Mi lha res de pro fes so ras, mé di cas, en -
ge nhe i ras, ad vo ga das, es cri to ras e ar tis tas
fo ram afas ta das do tra ba lho, tran ca fi a das
em casa, per de ram to dos os seus di re i tos
ci vis; são pro i bi das de es tu dar e só po dem
sair às ruas acom pa nha das por ho mens
que têm o po der de vida e mor te so bre as
mu lhe res;

Apri si o na das den tro dos bur cas, man to 
se me lhan te a uma ten da que são obri ga das 
a usar para sair nas ruas, fi cam co ber tas da 
ca be ça até os pés (...).

Tem uma das mais al tas ta xas de mor -
ta li da de in fan til do mun do (...);

Pro i bi das de exer ce rem suas pro fis -
sões, as pro fes so ras, an tes do re gi me ta li -
bã, eram 90% do ma gis té rio. Mu i tas en si -
nam hoje em es co las clan des ti nas, den tro
de suas ca sas, cor ren do o ris co de se rem
mor tas;

Pa tru lhas do Mi nis té rio da Pro pa ga ção 
da Vir tu de e de Com ba te ao Ví cio per cor -
rem as ruas po li ci an do as mu lhe res (...);

As afe gãs an dam, em ôni bus, se pa ra -
das dos ho mens, com os vi dros pin ta dos
para não se rem vis tas; são obri ga das a usar
sa pa tos si len ci o sos para que nin guém as
ouça e não po dem as sis tir te le vi são, jo gar

car tas, ou vir mú si ca, dan çar, pin tar as unhas
e, se des cum pri rem as re gras, po dem ser
mu ti la das, ape dre ja das ou as sas si na das;

Como elas não po dem tra ba lhar nem
ser aten di das por mé di cos ou en fer me i ros
ho mens, seus fi lhos e ma ri dos pas sam fome 
ou men di gam e mu i tas mu lhe res mor rem
sem as sis tên cia mé di ca;

Em ju lho de 1998 as agên ci as hu ma ni -
tá ri as in ter na ci o na is fo ram ex pul sas do Afe -
ga nis tão por essa mi lí cia fa ná ti ca;

A Sha ria, re gras de com por ta men to
pres cri tas para os mu çul ma nos (se gui do res
do Isla mis mo de Ma o mé), foi trans for ma da
em de tur pa da lei pelo re gi me re li gi o so-fas -
cis ta dos ta li bãs;

Impos sí vel es ta be le cer a taxa de su i cí -
dio de mu lhe res e cri an ças, mas es ti ma mos
seu gra da ti vo au men to (...)

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve mos que é im pos sí vel si len ci ar. Esta mos aqui para
di zer que não con cor da mos com o si lên cio di an te
des sa atro ci da de co me ti da con tra os di re i tos hu ma -
nos.

Sr. Pre si den te, peço que seja re gis tra da na ín te -
gra uma en tre vis ta da afe gã Srª Sa bi ra Ma u te en, pu -
bli ca da no jor nal El Mun do, na Espa nha, em 16 de
agos to de 2001, sob o tí tu lo ”Afe ga nis tão se tem con -
ver ti do em um in fer no“, que se re fe re es pe ci fi ca men te 
ao tra ta men to dis pen sa do às mu lhe res da que le país.

Então, é jus to que ma ni fes te mos, mais uma vez, 
o re pú dio des ta Casa, di zen do que não es ta mos in ter -
fe rin do na po lí ti ca in ter na e ex ter na da que le país e
nem na dos Esta dos Uni dos. 

Em sua en tre vis ta, a pró pria mu lher afe gã diz:
”Os Esta dos Uni dos de ve ri am bus car a ca u sa da nos -
sa po bre za, da nos sa fome, da nos sa mi sé ria, e aí
cons tru i ría mos um país mais dig no, mais jus to, e tal -
vez con se guís se mos a li ber da de das mu lhe res“. 

Esta mos aqui para di zer que não ace i ta mos
essa si tu a ção. Enquan to hou ver uma mu lher dis cri mi -
na da, ex plo ra da, opri mi da, te mos de le van tar a voz. E
não ape nas a voz das mu lhe res, Sr. Pre si den te, mas
a voz de mo crá ti ca de ho mens e de mu lhe res é que fa -
re mos ou vir ago ra nes te Se na do Fe de ral.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.







O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha.

Antes que ro ob ser var ao Se na dor Lú dio Co e lho
que, como S. Exª foi o Re la tor da ma té ria, a Mesa está 
re ser van do a pa la vra para S. Exª como úl ti mo ora dor.

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, com pre en do a in dig na ção do
emi nen te Se na dor Tião Vi a na que, per ce ben do a for -
ma per ver sa de dis cri mi na ção e tra ta men to das mu -
lhe res no Afe ga nis tão, su ge re uma ma ni fes ta ção de
cen su ra por par te do País.

A Se na do ra Emi lia Fer nan des diz bem que, em -
bo ra o re que ri men to seja do ano 2000 e só es te ja
sen do vo ta do ago ra, já no fi nal do ano 2001, em ra zão 
da qua se con fla gra ção da guer ra no Afe ga nis tão tal -
vez o mo men to não fos se o mais opor tu no. Mas en -
ten do, Sr. Pre si den te, que a in ter fe rên cia na eco no -
mia in ter na do Afe ga nis tão, que en vol ve cul tu ras e
tra di ções da que le povo, ain da que não con cor de mos
com elas, tal vez fos se me lhor dis cu ti da e tra ta da
numa ses são da ONU. Se o Bra sil su ge ris se ou apre -
sen tas se uma mo ção à ONU para dis cu tir a ques tão
da dis cri mi na ção da mu lher no Afe ga nis tão, es ta ria
fa zen do algo mais apro pri a do do que apre sen tar aqui, 
den tro do nos so País, um voto de cen su ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
pede a co la bo ra ção do Ple ná rio, pois hoje va mos re -
ce ber o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so La -
fer, e de ve mos en cer rar os nos sos tra ba lhos às 16 ho -
ras e 30 mi nu tos.

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, em que pese a boa ação do emi nen te Se -
na dor Tião Vi a na, pa re ce-me ex tem po râ nea a apre ci -
a ção des se pro je to de lei. Evi den te men te es ta mos vi -
ven do um mo men to es pe ci al. Va mos cen su rar a mi lí -
cia ta li bã pe los maus tra tos dis pen sa dos às mu lhe res
da que la or ga ni za ção e, tal vez, de todo o Afe ga nis tão,
mas não sa be mos, Sr. Pre si den te, se, de po is des sas
ope ra ções de guer ra, essa mi lí cia so bre vi ve rá. Quem
sabe po de ría mos adi ar essa ma té ria para uma ou tra
opor tu ni da de, até por que, quan do o emi nen te Se na -
dor Tião Vi a na a apre sen tou, é cla ro que nin guém
pen sa va que pu des se ha ver um ato de ter ro ris mo
des se por te. Por tan to, pen so que é de sa con se lhá vel

vo tar ou, pelo me nos, apro var uma ma té ria que re pre -
sen ta in ge rên cia na vida, na cul tu ra de po vos que es -
tão vi ven do como vi vem os ir mãos afe gãos. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Re la tor da ma té ria, Se na dor Lú dio Co e lho. 

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS. 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, quan do re la tei o
pro je to do Se na dor Tião Vi a na, ain da não ha via acon -
te ci do o aten ta do ter ro ris ta aos Esta dos Uni dos.
Enten do que a pro pos ta do Se na dor Tião Vi a na é vá li -
da em qual quer mo men to; é vá li da per ma nen te men te.

O tra ta men to dis pen sa do às mu lhe res afe gãs é
uma agres são per ma nen te aos seus mais ele men ta -
res di re i tos e ao res pe i to hu ma no. No Afe ga nis tão, de -
vas ta do por vin te anos de guer ra, a es tru tu ra fa mi li ar
de sa pa re ceu por com ple to; não exis te ne nhum tipo
de res pe i to à mu lher afe gã. De ma ne i ra que eu apóio
e con si de ro im por tan te o pro je to, ra zão pelo qual re la -
tei fa vo ra vel men te, ape sar de en ten der que as mu lhe -
res da que le país não te rão co nhe ci men to des sa ma -
ni fes ta ção de so li da ri e da de do Se na do. 

Só es pe ro em Deus que esse acon te ci men to
que atin giu a hu ma ni da de como um todo seja con du -
zi do de uma ma ne i ra ca u te lo sa, para que as fa mí li as
que vi vem em es ta do de po bre za no Afe ga nis tão não
se jam ví ti mas da per se gui ção aos cri mi no sos ter ro -
ris tas. 

Eram es tas as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 608, de 2000.

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

Apro va do, con tra os vo tos dos Se na do res Bel lo
Par ga e Car los Pa tro cí nio.

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001
(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 516, de 2001, da Se na do ra He lo í -
sa He le na e ou tros Se nho res Se na do res,
so li ci tan do que seja le va da ao co nhe ci men -
to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se na -
do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex -
ter na bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon -
te ci men tos do dia 11 de se tem bro de 2001,



bus que de sen co ra jar as Na ções Ami gas
quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção
con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra -
ves des do bra men tos para a paz mun di al e o 
des ti no da hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para
hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men tal da
re fe ri da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
do re que ri men to em tur no úni co. (Pa u sa.)

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, fa la rei após a Se na do ra He lo í sa He -
le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Obri ga do, Se na dor Artur da Tá vo la. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, au to ra do re -
que ri men to, com a com pre en são do Se na dor Artur da 
Tá vo la.

Mu i to obri ga do, Se na dor.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a li -
cen ça de V. Exª para mais uma vez lem brar ao Ple ná -
rio que te mos um com pro mis so, às 17ho ras e 30mi -
nu tos, com S. Exª Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res.

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, Srs. Se na do res, no dia em que ocor -
reu o ato de ter ro ris mo em Ma nhat tan, este Ple ná rio,
ime di a ta men te, por meio de um re que ri men to dos Se -
na do res Ade mir Andra de e Lú cio Alcân ta ra, apro vou
um voto de so li da ri e da de às ví ti mas. 

No ou tro dia, 12 de se tem bro, após o anún cio do 
Go ver no ame ri ca no so bre o re vi de ar ma do, ti ve mos
opor tu ni da de de apre sen tar um ou tro re que ri men to
no Se na do, so li ci tan do que a po lí ti ca ex ter na bra si le i -
ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do dia 11,
fos se a de de sen co ra jar, por par te das na ções ami -
gas, pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção a po pu la ções ino -
cen tes, en se jan do gra ves des do bra men tos para a
paz mun di al.

O re que ri men to não foi apro va do na Casa. Foi
en ca mi nha do à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, onde, de po is de o Se na dor Jef fer -
son Pé res ter de sig na do o Se na dor Sa tur ni no Re la -
tor, foi apro va do ime di a ta men te. 

De lá para cá, se por um lado hou ve mu i ta ma ni -
pu la ção da in dig na ção, da dor, do so fri men to das fa -
mí li as que per de ram seus en tes que ri dos, por ou tro
lado ge rou-se um dis sen so ex tre ma men te im por tan te 
nos me i os de co mu ni ca ção, nos for ma do res de opi -
nião. Mes mo di an te do con sen so em tor no da ex tra or -
di ná ria cru el da de que foi fo men ta do pela gran de ma i -
o ria dos me i os de co mu ni ca ção que exal ta vam a ne -
ces si da de do re vi de ar ma do, as po pu la ções de vá ri os 
pa í ses do mun do, in clu si ve a do Bra sil, uma par ce la
re pre sen ta ti va da po pu la ção mun di al co me çou a se
po si ci o nar de for ma con trá ria a esse tipo de vin gan ça.

Ti ve mos a opor tu ni da de, de for ma mu i to es pe ci -
al, de vi su a li zar dois ar ti gos ex tre ma men te im por tan -
tes. No dia 17 de se tem bro, o ar ti cu lis ta Fritz Utze ri,
do Jor nal do Bra sil, em seu ar ti go Quem Cria Lo -
bos não Con vi ve com Ove lhas, re lem bra va uma
cena a que as sis tiu na TV fran ce sa. Uma mãe aju da -
va a en fer me i ra, na Cos ta do Mar fim, a fa zer na fi lha o
cu ra ti vo dos co tos que ti nham so bra do da guer ra da
Cos ta do Mar fim. E a me ni na di zia: ”Ma mãe zi nha, mi -
nhas mãos vão cres cer no va men te?“ 

Em ou tra cena mu i to im por tan te de ser lem bra -
da e que foi mos tra da no Cor re io Bra zi li en se, um
dos ar ti cu lis tas di zia que a vi ú va de uma das ví ti mas
do aten ta do ter ro ris ta em Ma nhat tan res pon den do ao
que o jor na lis ta lhe ha via per gun ta do, cer ta men te
con tan do que ela es ta ria com sen ti men to de vin gan -
ça, so bre o que ela pen sa va da re pre sá lia do go ver no
ame ri ca no ao Afe ga nis tão, ela sim ples men te dis se
que era uma idéia ab sur da, uma idéia in fe liz.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so ser 
de fun da men tal im por tân cia to dos nós com ba ter mos
o ter ro ris mo. O ter ro ris mo é re al men te uma ação abo -
mi ná vel. É um ato iso la do, mata ino cen tes, não é um
mo vi men to de mas sas, não for ta le ce a cons ciên cia
so ci al, a cons ciên cia crí ti ca, nada cons trói. Cer ta -
men te, mu i tos de nós não que re mos des tru ir o sim bó -
li co, por que des tru ir a ar qui te tu ra que sim bo li za a ar -
ro gân cia, a tru cu lên cia, o ter ro ris mo de Esta do, pa tro -
ci na do pelo go ver no ame ri ca no, adi an ta pou co, mata
ino cen tes, for ta le ce e es con de o ter ror, a fome e a mi -
sé ria ge ra da pela glo ba li za ção e mui es pe ci al men te
pelo ter ro ris mo de Esta do pa tro ci na do pelo go ver no
ame ri ca no.



É ex tre ma men te im por tan te que re lem bre mos
fa tos para cho rar tam bém. Qu an do cho ra mos pe los
ino cen tes do ter ro ris mo no Oci den te, te mos obri ga ção
de cho rar tam bém pe los ino cen tes do ter ro ris mo no
Ori en te, ví ti mas dos Esta dos Uni dos es pe ci al men te.

Ontem eu dis cu tia com um Se na dor na Casa, o
qual me di zia ser um ab sur do o re que ri men to que eu
tra zia e que eu ti nha de me co lo car no lu gar das ví ti -
mas de Ma nhat tan. Trou xe hoje para ele vá ri as fo tos
que re tra tam as ví ti mas do Afe ga nis tão: cri an ças des -
nu tri das, cri an ças do Afe ga nis tão que não têm nada.
Por isso o go ver no ame ri ca no não tem co ra gem de ir
para uma guer ra con ven ci o nal: não há alvo, não há
ab so lu ta men te nada no Afe ga nis tão. O fun da men ta -
lis mo re li gi o so que lá exis te foi oxi ge na do pelo pró prio 
go ver no ame ri ca no para en fren tar os co mu nis tas so -
vié ti cos. Infe liz men te, os ino cen tes es tão pro van do o
fru to amar go da mal di ta ár vo re do ter ro ris mo de Esta -
do pa tro ci na do pe los Esta dos Uni dos.

Antes de pen sar mos no re vi de ar ma do, pen se -
mos nas cri an ças fa min tas, Sr. Pre si den te. Um mi lhão 
de pes so as, se gun do a ONU, es tão mor ren do de
fome no Afe ga nis tão em fun ção do blo que io eco nô mi -
co e da po lí ti ca per ver sa ca pi ta ne a da pe los Esta dos
Uni dos.

Por tan to, cho re mos a dor não só dos ino cen tes
mor tos pelo ter ro ris mo do Oci den te, mas tam bém dos 
ino cen tes que es tão sen do as sas si na dos e que o se -
rão con ti nu a men te por uma guer ra in fa me, pa tro ci na -
da pelo ter ro ris mo de Esta do ame ri ca no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la, por
cin co mi nu tos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, es ta mos a as -
sis tir uma ses são in te res san te, na qual re que ri men -
tos mu i to ca bí ve is pelo equi lí brio são en ca mi nha dos
por dis cur sos ex tre ma men te ra di ca is. Pa re ce que o
fun da men ta lis mo po lí ti co toma con ta tam bém das
men tes numa hora tão com ple xa para a hu ma ni da de.

Como não es ta mos vo tan do os dis cur sos e, sim, 
os re que ri men tos, a po si ção da Ban ca da do Go ver no
é aber ta, de vez que esta é uma ma té ria de ca rá ter in -
ter na ci o nal. Ape nas po de mos as se gu rar que, se o re -
que ri men to pre ten de que o Go ver no bra si le i ro bus -
que de sen co ra jar as na ções ami gas quan to a pre ci pi -
ta dos atos de re ta li a ção, isso já está a ser fe i to pelo
Go ver no. Den tro de pou co, te re mos aqui a pre sen ça
do Mi nis tro, que viva voz nos dirá da po si ção bra si le i -
ra. Essa é a ra zão pela qual fico com o re que ri men to

pes so al men te – tra ta-se de uma ques tão aber ta; não
é par ti dá ria, mas uma ma té ria in ter na ci o nal –, con fi -
gu ran do a cer te za de que, em mo men to ne nhum, o
Go ver no bra si le i ro en co ra ja ria, como su ben ten de o
tex to – já que pro põe que ele de sen co ra je – pre ci pi ta -
dos atos de re ta li a ção. Não há uma pa la vra, um ges to, 
uma li nha do Go ver no bra si le i ro en co ra jan do me di -
das des sa na tu re za. Há, sim, um dis cur so mu i to in te -
res san te com uma fra se so bre o ata que ter ro ris ta e 40 
fra ses na li nha da ve lha luta con tra o im pe ri a lis mo
nor te-ame ri ca no. Então, 40 a um, so mos 20 a 20, nem 
a fa vor de tudo o que no mun do se faz de vi o lên cia – e
não é pou co, e não é jus to – e nem a fa vor de algo que 
trans tor na a vida da Hu ma ni da de num pon to que
abran ge mu i to além das ví ti mas atin gi das es pe ci fi ca -
men te na que le ato.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, pes so al men te o
Lí der apóia o re que ri men to, por con si de rá-lo ca bí vel,
em bo ra inó cuo, de vez que co in ci de exa ta men te com
a po si ção do Go ver no bra si le i ro; e cum pri men ta a
Opo si ção por ra ti fi car a po si ção que o Go ver no bra si -
le i ro tem as su mi do nes sa ma té ria.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, para en ca -
mi nhar a vo ta ção.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

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, é mu i to im -
por tan te que o Se na dor Artur da Tá vo la te nha aqui
ob ser va do que a po si ção do Go ver no bra si le i ro está
de acor do com o teor des se re que ri men to da Se na do -
ra He lo í sa He le na, que eu e ou tros Srs. Se na do res
as si na mos, no sen ti do de que, di an te dos trá gi cos
acon te ci men tos de 11 de se tem bro de 2001, a po lí ti -
ca ex ter na bra si le i ra bus que en co ra jar as na ções
ami gas de for ma a não ha ver qual quer ação pre ci pi ta -
da de re ta li a ção con tra po pu la ções ino cen tes, que
pos sam en se jar gra ves des do bra men tos para a paz
mun di al e o des ti no da Hu ma ni da de.

Sr. Pre si den te, pas so a ler o ofí cio que 162 ar tis -
tas bra si le i ros, re pre sen tan tes das mais di ver sas áre -
as e or ga ni za ções, es tão en ca mi nhan do ao Exce len -
tís si mo Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, dig nís -
si mo Pre si den te do Bra sil:

Rio de Ja ne i ro, 1 de ou tu bro de 2001.

Assis ti mos há al gu mas se ma nas, com
es tu por e in dig na ção, ao ir rom per da de -
mên cia hu ma na. Não de i xe mos que lhe ca i -



bam tan to a pri me i ra quan to a úl ti ma pa la -
vra.

Após os bru ta is aten ta dos so fri dos pe -
los Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a pa la vra
ma i or e úl ti ma, que cla ma em nós e nos une 
a toda a Hu ma ni da de, in clui a so li da ri e da de
e com pa i xão pe las suas ví ti mas, as sim
como um ape lo em fa vor da paz nas re la -
ções en tre os po vos.

O sen ti men to de jus ti ça faz-nos exi gir
a iden ti fi ca ção e pu ni ção dos cul pa dos, se -
gun do os di ta mes do Di re i to, na ci o nal ou in -
ter na ci o nal.

A sa be do ria dos po vos, a ex pe riên cia
his tó ri ca, a voz de nos so co ra ção tes te mu -
nham: não é ter ro ris mo que ven ce ter ro ris -
mo, não é ódio que ven ce ódio. Na re pres -
são le gí ti ma a ati vi da des cri mi no sas, ne -
nhum Esta do pode se igua lar ao cri mi no so
que per se gue, es que ci do em tal de lí quio, de 
ser cri a tu ra e guar dião da lei.

O pri me i ro de ver dos go ver nan tes e
dos po vos é a bus ca e ma nu ten ção da paz,
com a qual está com pro me ti da a Na ção bra -
si le i ra.

Como ci da dãos bra si le i ros, par ce la
des ta Na ção, ex ter na mos es ses sen ti men -
tos a Vos sa Exce lên cia, cer tos de que eles
se rão sem pre re a fir ma dos pelo Go ver no do
Bra sil.

Entre as 162 per so na li da des que as si nam, es -
tão o Frei Le o nar do Boff, o Frei Bet to, Adri a na Mota, 
Ada ir Ro cha, Alci o ne Ara ú jo, Ali ce Ba e ta, Ali ce
Pougy, Ama ril do Go mes Pe re i ra, Fla via Vir gi nia,
Fran cis co Edu ar do de Sou za, Ga bri e la Pam plo na
Amo rim, Gas ton Gaal, Ge ne ro sa de Oli ve i ra Sil va,
Gil ber to Mi ran da (Ator/Cia Ensa io Aber to), He lo i sa
Ra ma jo, Her man Ba e ta, Inéz Gon ti jo, Ila na Sa la ma,
Isa bel Cris ti na Di nis, Isa bel Cris ti na Pe re i ra Cam -
pos, Isa bel Gou vêa, Isa bel Men des Tor res, Isi do ra
Re vers, Jel son Oli ve i ra, Le tí cia Sa ba tel la, Lou i se
Car do so, Ser gio Mam ber ti, Íta la Nan di e ou tros que
so li ci tam se jam re gis tra dos, Sr. Pre si den te. To dos no 
mes mo sen ti do do re que ri men to que ago ra o Se na -
do Fe de ral ava lia e que por con sen so apro va rá.

Sr. Pre si den te, as sim es ta re mos ca mi nhan do
na di re ção de fa zer com que as tra gé di as, tais como
as que in fe liz men te ocor re ram em Nova Ior que e em
Was hing ton, em 11 de se tem bro, sir vam para uma
ma i or re fle xão, para cons tru ir mos con di ções de re la -
ções en tre os po vos no pla ne ta Ter ra que se jam de

ma i or res pe i to en tre to dos, de ma i or ca ri nho e aten -
ção para com cada um dos se res hu ma nos.

Obri ga do.

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

Rio de Ja ne i ro, 1º de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so
DD Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil
Assis ti mos há al gu mas se ma nas, com es tu por e in dig na -

ção, ao ir rom per da de mên cia hu ma na. Não de i xe mos que lhe ca -
i bam tan to a pri me i ra quan to a úl ti ma pa la vra.

Após os bru ta is aten ta dos so fri dos pe los Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, a pa la vra ma i or e úl ti ma, que cla ma em nós e nos
une a toda a hu ma ni da de, in clui a so li da ri e da de e com pa i xão pe -
las suas ví ti mas, as sim como um ape lo em fa vor da paz nas re la -
ções en tre os po vos.

O sen ti men to de jus ti ça faz-nos exi gir a iden ti fi ca ção e pu -
ni ção dos cul pa dos se gun do os di ta mes do Di re i to, na ci o nal ou
in ter na ci o nal.

A sa be do ria dos po vos, a ex pe riên cia his tó ri ca, a voz de
nos so co ra ção tes te mu nham: não é ter ro ris mo que ven ce ter ro ris -
mo, não é ódio que ven ce ódio. Na re pres são le gí ti ma as ati vi da -
des cri mi no sas, ne nhum Esta do pode se igua lar ao cri mi no so que 
per se gue, es que ci do, em tal de lí quio, de ser cri a tu ra e guar dião
da lei.

O pri me i ro de ver dos go ver nan tes e dos po vos é a bus ca e 
ma nu ten ção da paz, com a qual está com pro me ti da a na ção bra -
si le i ra.

Como ci da dãos bra si le i ros, par ce la des sa Na ção, ex ter na -
mos es ses sen ti men tos a V. Exª, cer tos de que eles se rão sem -
pre re a fir ma dos pelo go ver no do Bra sil.

Adri a na Mota - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;
Ada ir Ro cha — dou tor em co mu ni ca ção, pro fes sor da PUC e
UERJ;
Alci o ne Ara ú jo — es cri tor;
Ali ce Ba e ta — pro du to ra; 
Ali ce Pougy — Gru po Rio Ma ria no Rio de Ja ne i ro;
Ama ril do Go mes Pe re i ra — Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT),
Tu cu mã, PA;
Amo ra Pêra — can to ra, atriz;
André Tri gue i ro Men des — jor na lis ta e apre sen ta dor de TV;
Ange lo Antô nio — ator;
Ani ta Man tu a no — pro du to ra;
Antô nio Amân cio — di re tor de te a tro e te le vi são;
Antô nio Ca nu to - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Antô nio Car los de Oli ve i ra - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu -
ca ção, RJ;
Antô nio Go mes La cer da — fra de do mi ni ca no;
Bel Kut ner — atriz;
Bet to — fra de do mi ni ca no, es cri tor;
Bru no Pal ma, fra de do mi ni ca no;
Cás sia Kiss — atriz;
Car la Ma cha do de Cas tro — psi có lo ga, MG;



Car la de Oli ve i ra Tri gue i ro — jor na lis ta;
Car los Alber to Mu nhoz de Mou ra - fra de do mi ni ca no, CPT/Tu cu -
mã, PA;
Car mem Alve al — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Car mem Apa re ci da Mi ran da - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ca roly na Agui ar — atriz;
Cas sia Re gi na da Sil va Luz - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Cis sa Gu i ma rães — atriz e apre sen ta do ra;
Cla u dia Ju re ma Ma ce do - Asso ci a ção Pro je to Roda Viva;
Cla u dia Alen car — atriz e es cri to ra;
Cla u dia Nó bre ga — FAU, UFRJ;
Cris ti a na Ma ria P. N. Pas sos - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Cris ti na Pe re i ra - atriz;
Dal mo Dal la ri — ju ris ta,
Da ni el Sou za - Co or de na dor/Cia. Ensa io Aber to, Co or de na dor do 
Co mi te Rio da Ação da Ci da da nia Con tra a Fome, a Mi sé ria e
pela Vida;
Del cio da Fon se ca So bri nho — pro fes sor de me di ci na UFMG;
Dir ceu Aguir re - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Edu ar do Mos co vis — ator;
Elga Bal dez - Assis ten te de Di re ção e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Eli Ro que Di niz — ci en tis ta po lí ti co UFRJ;
Eros Grau — ju ris ta;
Ervi no Schmidt — pas tor, se cre tá rio exe cu ti vo do Con se lho Na ci -
o nal de Igre jas Cris tãs do Bra sil;
Evan dro Lins e Sil va — ad vo ga do, pre si den te da Asso ci a ção
Inter na ci o nal de Di re i to Pe nal, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de 
Le tras;
Fa bio Con der Com pa ra to — pro fes sor de di re i to;
Fa bio Gu i ma rães Ro dri gues — mú si co;
Fer nan do Ei ras — ator;
Fa bio Erber — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Fer nan da Fa ria - as sis ten te de di re ção e atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Fer nan da Lima - apre sen ta do ra de TV;
Fla via Vir gi nia — can to ra;
Fran cis co Edu ar do de Sou za — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Ga bri e la Pam plo na Amo rim — pro du to ra;
Gas ton Gaal — en ge nhe i ro;
Ge ne ro sa de Oli ve ra Sil va — edu ca do ra po pu lar;
53Gi Gil ber to Mi ran da - ator/Cia. Ensa io Aber to;
He lo i sa Mo ro zet ti Ra ma jo — ad vo ga da;
Her man Ba e ta — ad vo ga do, ex-pre si den te da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil;
Inéz Ethi e ne Gon ti jo - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ilha na Sa la ma - jor na lis ta;
58.IsIsa bel Cris ti na Di nis - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Isa bel Cris ti na Pe re i ra Cam pos — ad vo ga da;
Isa bel Gou vêa — pro du to ra de arte;
Isa bel Men des Tor res — Gru po Rio Ma ria da ci da de do Rio de
Ja ne i ro;
62Isi do ra Re vers - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Jel son Oli ve i ra -  po e ta, se cre tá rio exe cu ti vo da CPT/PR, Co or de -
na dor Na ci o nal da Co mis são de Jus ti ça e Paz da Fa mí lia Do mi ni -
ca na no Bra sil;
Jo an na Berk man -  jor na lis ta, Was hing ton-DC;
Jo a na Po let to - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
66João Au gus to For tes — em pre sá rio;
João Alber to Fer re i ra — pro fes sor na UERJ;

José Edu ar do Cas si o la to — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
José Fer nan des Alves — fra de pro vin ci al dos do mi ni ca nos do
Bra sil;
José Ma u ri cio Do min gues - so ció lo go, IUPERJ;
João Li zar do de Ara u jo — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
José Mar ce lo da Luz - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
José Ro ber to No va es - Eco no mis ta, pro fes sor FEA/UFRJ;
José Sér gio Le i te Lo pes - an tro pó lo go;
Jor ge Edu ar do Sa a ve dra Du rão — Di re tor Exe cu ti vo da Fe de ra -
ção de Órgãos para a Assis tên cia So ci al e Edu ca ci o nal (FASE);
Jor ge Vi cen te Mu nõz - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca -
ção, RJ;
Ju li a na Pam plo na Mat Hi as — es tu dan te;
Ju ran dir Fre i re - psi ca na lis ta;
Le i la Mo re no - pro du to ra exe cu ti va e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Le o nar do Boff — teó lo go e es cri tor;
Le tí cia Sa ba tel la — atriz;
Lia Ha sen cle ver — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Li li an Con tre i ra — Se cre tá ria Exe cu ti va;
Lino José Ma ria de Oli ve i ra — do mi ni ca no;
Lou i se Car do so — atriz;
Lour des Tura — mé di ca, pro fes so ra na UERJ;
Lu cas Pam plo na Amo rim — mú si co;
Lu ci a na Pa o loz zi — as sis ten te de di re ção e vice-pres. da Asso ci -
a ção Re vi var te;
Lu i sa Be a triz Pa che co Fer re i ra — es tu dan te;
Lu ci a no André Wohlfv- Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Lu cío la Vi le la — pro du to ra de fil mes;
Lud mi la Rosa — atriz;
Luis Car los Tou ri nho — ator;
Luís Fe man des — bis po emé ri to de Cam pi na Gran de;
Luiz Fer nan do Lobo - di re tor de te a tro/Com pa nhia Ensa io Aber to;
Luís Fer nan do Tura — mé di co, pro fes sor na UFRJ;
Luís Sa lem — ator;
Luiz Tho maz Zat tom — ad vo ga do;
Lygia Pe re i ra Cam pos — es tu dan te;
Ma i ra Gottsfritz - mo de lo;
Mar cio Tho maz Bas tos — ad vo ga do;
Mar ce lo Ca ba nas - as sis ten te de di re ção e Web Más ter/Cia.
Ensa io Aber to;
Mar ce lo Tas - apre sen ta dor de te le vi são;
Mar cos Arru da - co or de na dor de Po lí ti cas Alter na ti vas para o
Cone Sul;
Mar cos Men des de Fa ria — fra de do mi ni ca no, pá ro co no Rio de
Ja ne i ro;
Mar cos Pal me i ra - ator;
Mar cos Win ter — ator;
Mar cos Pa o loz zi — con sul tor fi nan ce i ro;
Mar cus Vi ni ci us de Oli ve i ra - di re tor téc ni co do ESPLAR;
Ma ria Cla ra Bu e no Fis cher — pro fes so ra;
Ma ria Fer nan da Cor rea da Cos ta — ad vo ga da;
Ma ria Lú cia Ma ra nhão - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ma ria Pa di lha — atriz e pro du to ra;
Ma ri a na Pa o loz zi - pro fes so ra fi lo so fia PUC — SP;
Ma ri a na Xi me nes — atriz;
Ma u ro Mo rel li — bis po ca tó li co de Du que de Ca xi as, RJ;
Ma u ro Pe re i ra Ju ni or — fí si co, Tech nis che Uni ver si tae Ber lin;
May ra Jung — mo de lo, em pre sá ria;



Mo zart No ro nha — vice-pas tor Si no dal da Igre ja de Con fis são
Lu te ra na;
Mú ria Vi a na - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ney Mot ta - di re tor de im pren sa e ator/Cia. Ensa io Aber to;
Oded Gra jew - pre si den te do Insti tu to Ethos e pe si den te do Con -
se lho Admi nis tra ti vo da Fun da ção Abrinq;
Pa u lo Ernes to Diaz Ro cha - ci en tis ta am bi en tal;
Pa u lo Ser gio Pi nhe i ro — pro fes sor USP e mem bro da sub co mis -
são de pro mo cão e pro te ção de di re i tos hu ma nos da ONU — Ge -
ne bra;
Pa u lo Tor res - mé di co e pro fes sor apo sen ta do da UFJF;
Pe dro de Assis Ri be i ro de Oli ve i ra - so ció lo go, pro fes sor da Uni -
ver si da de Ca tó li ca de Bra í lia;
Ra fa el José Sil ve i ra — fra de do mi ni ca no;
Ra fa el So a res de Oli ve i ra — se cre tá rio-exe cu ti vo de Ko i no nia;
Ri car do Dias - can tor, com po si tor e ad vo ga do;
Ri car do Re zen de Fi gue i ra — pa dre, Pre si den te do Con se lho De -
li be ra ti vo da Jus ti ça Glo bal;
Rob son Ca e ta no — atle ta;
Ro dri go Eldens te in — ator;
Ro nal do Go mes Dan tas — en ge nhe i ro;
Rolf Schü ne mann — pas tor Si no dal da Igre ja de Con fis são Lu te -
ra na no Bra sil;
Ro si le ne Alvim - an tro pó lo ga;
San dra Go mes - NOVA Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;
San dro Eccard - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;
Ser gio Hen ri que Fer re i ra da Cu nha — Gru po Rio Ma ria no Rio de 
Ja ne i ro;
Ser gio Luiz Fer nan dez Cruz — co mer ci an te;
Sér gio Lobo — fra de do mi ni ca no, pri or do con ven to do Leme, RJ;
Ser gio Mam ber ti — ator;
Ser gio Ser vu lo da Cu nha — ju ris ta;
So li da de de Ai me ni da de - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Soma Mo ro zet ti — ad vo ga da;
Stel la Fre i tas — atriz;
Te re si nha Ma ria Man sur;
Te re sa Se i blitz — atriz;
To más Bal du í no - bis po ca tó li co e pre si den te da CPT;
Tuca Mo ra es - Pro du to ra de Te a tro e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Wâ nia Mara Pi e tra fe sa - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Yona Ma ga lhães — atriz;
Vera Holtz — atriz;
Vi tor Pa o loz zi — jor na lis ta;
Vi tó ria Lu cia Pam plo na Mon te i ro — psi có lo ga, Gru po Rio Ma ria
do RJ;
Vic tor Edu ar do Pa che co Fer re i ra — es tu dan te;
Zil da Ro dri gues - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Íta la Nan di - atriz.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na, pelo pra zo re gi men tal 
de cin co mi nu tos para en ca mi nhar vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, que ro fa zer re fe rên cia
ao re que ri men to apre sen ta do pela emi nen te Se na do -
ra He lo í sa He le na e pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, o

qual te nho a hon ra de com par ti lhar. Ele é de uma cla -
re za es pe ci al, por que con se qüen te de um pri me i ro
ato de so li da ri e da de ao povo ame ri ca no quan do foi
atin gi do por uma vi o len ta ação ter ro ris ta, ina ce i tá vel
aos olhos de to dos os que de fen dem os di re i tos hu -
ma nos e a paz.

Con tu do, te mos o de ver ab so lu to de de fen der a
co e rên cia e a in te li gên cia do Esta do bra si le i ro no sen -
ti do de to mar a me lhor das po si ções. La men to que o
emi nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, 
não es ti ves se ain da pre sen te na Casa, por que se en -
con tra va em mis são no bre no Rio de Ja ne i ro em de fe -
sa da cul tu ra, quan do ti ve mos uma re u nião dos Lí de -
res do Con gres so Na ci o nal com o Pre si den te da Re -
pú bli ca. Ti ve mos uma re u nião de gran de im por tân cia, 
de ba ten do a cri se en tre os Esta dos Uni dos e o Afe ga -
nis tão, com uma nova or dem in ter na ci o nal que es ta va 
pos ta, e Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca foi 
cla ro, re pi to, ao afir mar que o en ten di men to do Go ver -
no é úni co em de fen der que qual quer na ção que se
opo nha a um Esta do que te nha ação ter ro ris ta es ta -
be le ci da em seu ter ri tó rio terá o apo io do Go ver no
bra si le i ro.

Assim, en ten de per fe i ta men te na tu ral o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca que uma ação de guer ra
con tra o Afe ga nis tão en con tre o am pa ro e a so li da ri e -
da de do povo bra si le i ro.

E essa de ci são to ma da po li ti ca men te pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca – evi den te men te, nós com pre -
en de mos –, à luz da Cons ti tu i ção, de um Con se lho de 
De fe sa Na ci o nal que ele terá a con se qüên cia e a res -
pon sa bi li da de de di vi dir em uma si tu a ção que ve nha
a ocor rer, foi to ma da em uma opi nião pró pria, em uma 
aná li se de uma con jun tu ra in ter na ci o nal e tem seus
mé ri tos: a de fe sa do Esta do de Di re i to e o com ba te
per ma nen te ao ter ro ris mo, que é a opi nião de to dos
nós.

A po si ção que o Par ti do dos Tra ba lha do res tem
ado ta do é úni ca, de de fen der, to da via, a todo mo men -
to, pelo ca mi nho da Di plo ma cia e pela ação pa cí fi ca
de seus re pre sen tan tes. Não po de mos ace i tar ou tra
ma ne i ra.

Que con ce i to de jus ti ça es ta ria sen do afir ma do,
de re pen te, de se ma ta rem ino cen tes por que exis te
um gru po ter ro ris ta den tro do Afe ga nis tão? Esse não
é um con ce i to atu al; é do Ve lho Tes ta men to, do
olho-por-olho. Esse não é, ver da de i ra men te, um con -
ce i to que a Hu ma ni da de es te ja a de fen der hoje. Jus ti -
ça se faz com jus ti ça, não se faz com as sas si na to de
ino cen tes.

Esse é o mé ri to do re que ri men to da no bre Se -
na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Su plicy, que



acre di to não me re cer qual quer ní vel de crí ti ca por
par te de quem quer que seja.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos, igual men te pelo
pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce-me que
aqui, hoje, duas po si ções se con fron tam para de i xar
bem cla ro que exis te uma ca be ça ra ci o nal, fria, con -
ge la da que es te ri li za as emo ções, teme as emo ções
e cria um fan tas ma cha ma do homo eco no mi cus em
uma dita ciên cia, a ne o li be ral, ou um ou tro fan tas ma
qual quer em que o ho mem se trans for mou, an dra jo -
so, sem emo ção e, por tan to, de su ma no.

Eu já op tei, há mu i to tem po, pela emo ção. Acho
que, sem a emo ção, não te ría mos con se gui do en xer -
gar nada, de tec tar pro ble mas e su pe rá-los. A ci vi li za -
ção está sen ta da na emo ção hu ma na.

Se eu ti ves se fri e za su fi ci en te, eu iria re cor dar
que aqui lo que acon te ceu no dia 11 de se tem bro em
Nova Ior que, la men tá vel fato, teve como con se qüên -
cia a mor te de seis se res hu ma nos, nove bra si le i ros.
Mas em Na ga sa ki e Hi ros hi ma mor re ram 200 mil se -
res hu ma nos. E eu gos ta ria de sa ber se da qui do Con -
gres so Na ci o nal par tiu al gum ato de so li da ri e da de
para com es ses 200 mil se res hu ma nos.

Pois bem, se ti ves se aber to, en tão, eu gos ta ria
de pes so as que são tão in sen sí ve is, tão equi li bra das,
que iri am se so li da ri zar com os ama re los, por que
tam bém com eles não se so li da ri za ram quan do fo ram 
pre sos em cam pos de con cen tra ção fe i tos nos Esta -
dos Uni dos para pren der ni pô ni cos.

Por tan to, eu tam bém gos ta ria, de sa ber se te ría -
mos nos so li da ri za do com os ín di os es cal pe la dos. A
sé ria, ho nes ta e de mo crá ti ca Assem bléia de Fi la dél -
fia ofe re ceu, por lei, um prê mio de US$100 para aque -
les que trou xes sem o es cal po de um ín dio bran co;
US$50 pelo es cal po de uma ín dia bran ca e US$20
pelo es cal pi nho de um in di o zi nho bran co. Assim pro -
ce dem os cris tãos, bran cos, fri os, di an te do fato com
o qual eles não con se guem se iden ti fi car. Eles não sa -
bem que nós so mos o fato, nós so mos a na tu re za mo -
di fi ca da e al te ra da e que, di an te des sa uni da de en tre
su je i to e ob je to, te mos de nos in cen di ar quan do o ob -
je to se in cen de ia. Te mos de pro cu rar trans por esse
ob je to e cap tá-lo, com a nos sa emo ção, para a nos sa
ca be ça.

Lu tei mi nha vida in te i ra para que não se con ti nu -
as se a re pe tir as 366 guer ras, que não fo ram pro vo ca -
das pe los ta li bãs, pe los ín di os, pe los ne gros, ar ran ca -

dos da Áfri ca cer ca de dez mil por ano e tra zi dos para
a Amé ri ca. Só na Ilha de Anti qua, ma ta ram to dos os
ín di os. Nós, os bran cos, os ci vi li za dos, ma ta mos to -
dos e trou xe mos os ne gros para que os ex plo rás se -
mos nas plan ta ções de cana na Ilha de Anti qua de -
ser ti fi ca da.

É ób vio que quem já fez 366 guer ras pode fa zer
mais uma. Mo des ta men te, temi e ten tei pro tes tar e
aler tar a res pe i to dis so. Acre di to que, fe liz men te, a
guer ra está che gan do ao fim.

Nos Esta dos Uni dos, o Pre si den te aca ba de di -
zer que Deus não é ne u tro. Se Deus não é ne u tro,
como po de re mos ser? S. Exª, do mi na do por uma sa -
piên cia te o ló gi ca, pe ne trou a es sên cia hu ma na e dis -
se que Deus não é ne u tro. Tal vez Ele te nha até se ins -
cri to no Par ti do Re pu bli ca no dos Esta dos Uni dos,
por que Ele não é ne u tro. Se Ele não é ne u tro, quem
sou eu para ser ne u tro?

A guer ra, nes ta es tru tu ra de uma eco no mia de
guer ra, não di na mi za rá a eco no mia como ocor reu
nos dois con fli tos mun di a is an te ri o res – Pri me i ra e
Se gun da Gu er ras Mun di a is. Será uma des tru i ção inú -
til, um sa cri fí cio es ca to ló gi co em que ape nas a re -
cons tru ção dos es com bros abri rá nos ce mi té ri os da
hu ma ni da de opor tu ni da des de no vos in ves ti men tos.

O Sr. Pre si den te Ge or ge Bush foi à Chi na e à
Rús sia ten tar re a cen der a Gu er ra Fria para que o seu
pro je to de es cu do an ti mís sil pu des se ser apro va do.
Ago ra não se rão ape nas 250 bi lhões ou um tri lhão de
dó la res, pois já se fala de dez a quin ze tri lhões de dó -
la res a se rem gas tos no tal do es cu do an ti mís sil, que,
ob vi a men te, nós, os ci vi li za dos, usa re mos con tra os
sel va gens ta li bãs, ar ma dos de fa cas ce gas.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, fo ram duas mo ções e uma dá sus ten ta -
ção à ou tra. A mo ção do Se na dor Tião Vi a na, fa zen do 
a crí ti ca do pri mi ti vis mo dos ta li bãs, an te ce de à tra gé -
dia ocor ri da no World Tra de Cen ter. Ela é le gí ti ma e
ra zoá vel. No en tan to, não po de mos nos es que cer de
que a nos sa ci vi li za ção oci den tal, no fi nal do séc.
XVIII, ain da sus ten ta va a San ta Inqui si ção. Os cos tu -



mes eram tão ou mais pri mi ti vos que os dos ta li bãs,
pa la vra que, na sua acep ção li te ral, sig ni fi ca es tu dan -
te, os es tu dan tes do Alco rão, do Islã.

É bom lem brar tam bém que o re gi me da an ti ga
Pér sia, o do Xá do Irã, dito mo der ni za dor, foi der ru ba -
do com o apo io dos nor te-ame ri ca nos. O Xá era a mo -
der ni da de, mas, ao mes mo tem po, era o au to ri ta ris -
mo e a opres são. Ele foi der ru ba do pelo xi i tas. Os ta li -
bãs che ga ram ao po der com o apo io da CIA. O fa mo -
so Osa ma bin La den, ir mão do só cio do Pre si den te
Ge or ge Bush em ne gó ci os fi nan ce i ros, era co nhe ci do 
pela im pren sa ame ri ca na como ”guer re i ro da li ber da -
de“, sus ten ta do e par ci al men te fi nan ci a do pela CIA e
ti nha seus ho mens tre i na dos por ela.

É evi den te que se ria uma es tul ti ce ten tar jus ti fi -
car a bru ta li da de do aten ta do aos Esta dos Uni dos. É
ri go ro sa men te in jus ti fi cá vel por to dos os mo ti vos e a
so li da ri e da de ao povo ame ri ca no tem que ser ab so lu -
ta por par te de qual quer pes soa ra ci o nal. No en tan to,
é pre ci so que a mo ção do Se na dor Tião Vi a na ve nha
acom pa nha da da mo ção da Se na do ra He lo í sa He le -
na para des ca rac te ri zar essa crí ti ca à bar bá rie ta li bã
como uma crí ti ca ao is la mis mo, uma crí ti ca ao islã,
essa ji had ao con trá rio. Aliás, ji had tam bém não sig -
ni fi ca o que a im pren sa pre ten de, uma guer ra san ta,
mas uma ação a fa vor do islã.

Não po de mos ca rac te ri zar, en tão, a mo ção do
Se na dor Tião Vi a na como uma ação con tra o islã ou
uma ação con tra o ta li bã. Os jor na is, exa us ti va men te,
têm de mons tra do que, tal vez, o atra so do Afe ga nis tão 
pu des se ser re sol vi do com a in je ção de re cur sos do
ta ma nho dos re cur sos de uma das bom bas que, su -
pos ta men te, se pre ten de lan çar con tra o Afe ga nis tão.

Uma mo ção con ser ta a ou tra. De ve mos re pro -
var a bru ta li da de e o ma chis mo ta li bãs, mas des vin -
cu la dos de uma crí ti ca ao islã. 

A re co men da ção ao Go ver no bra si le i ro para
não en trar na aven tu ra ir re fle ti da de ir ra ci o nal men te
sus ten tar e apo i ar qual quer cam pa nha con tra o Afe -
ga nis tão está, na es sên cia, con ti da na pro pos ta da
Se na do ra He lo í sa He le na. 

Par ti ci pei da pri me i ra vo ta ção ape nas por que
te ria, nes ta mes ma ses são, a opor tu ni da de de vo tar
na se gun da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, como men ci o nou o Se na dor Ro ber to Re -
quião, os re que ri men tos do Se na dor Tião Vi a na e da
Se na do ra He lo í sa He le na com ple tam-se. 

Esta dis cus são é opor tu na por que, ao mes mo
tem po em que se cri ti ca a idéia er rô nea de au to jus ti ça 
do Pre si den te Ge or ge W. Bush e ao que se im põe às
mu lhe res do Afe ga nis tão pelo re gi me Ta li bã, con si de -
ra mos os er ros exis ten tes nas duas mar gens. La men -
ta mos a dis cri mi na ção e a for ma opres so ra a que são
sub me ti das as mu lhe res, e, em bo ra nos so li da ri ze -
mos com o que acon te ceu aos ino cen tes ame ri ca nos, 
que ti ve ram seus en tes que ri dos mor tos na que le la -
men tá vel epi só dio, um erro não jus ti fi ca ou tro em hi -
pó te se ne nhu ma.

A vi são que o Pre si den te Ge or ge W. Bush en sa i -
ou é com ple ta men te equi vo ca da em ter mos de jus ti -
ça. Qu an do a vi o lên cia é pra ti ca da pe los ame ri ca nos,
logo é des ca rac te ri za da como vi o lên cia e pas sa a ser
con si de ra da jus ti ça, res pe i to e ten ta ti va de ma nu ten -
ção da de mo cra cia. Essa vi são de au to jus ti ça é in jus -
ta, ina de qua da, por que sa cra li za as ações dos ame ri -
ca nos e sa ta ni za as ações da que les que con tra ri am
os seus in te res ses. E a jus ti ça pas sa a ser o ato de
de fe sa dos in te res ses do go ver no ame ri ca no, em
qual quer cir cuns tân cia.

Des tar te, tan to a ini ci a ti va do Se na dor Tião Vi a -
na quan to a da Se na do ra He lo í sa He le na são opor tu -
nas e le vam-nos a uma re fle xão so bre os pro ble mas
que exis tem nes ses dois pó los.

A cul tu ra oci den tal cri ou uma sé rie de dis tor -
ções re fe ren tes às re la ções hu ma nas que nos le vam
a ver da de i ras for mas de mas sa cre e de des tru i ção
das pes so as. A di zi ma ção dos ín di os no Bra sil é la -
men tá vel. Não po de mos uti li zar esse fato para jus ti fi -
car ou tros er ros. Mas, quan do o eu ro peu bran co che -
gou ao Bra sil, ha via cin co mi lhões de ín di os. Hoje,
exis tem ape nas 250 mil. Nos pri me i ros três sé cu los
de ocu pa ção, um mi lhão de ín di os eram di zi ma dos
por sé cu lo – uma cha ci na ter rí vel. Pre ci sa mos lu tar
para re pa rar esse erro atroz pra ti ca do pe los bran cos
eu ro pe us.

Sr. Pre si den te, de ve mos fa zer um de ba te sem
nos in ti tu lar mos guar diões da ver da de, mas sem pre
em sua bus ca da ver da de, en ten den do essa bus ca
como um mo vi men to es pi ral, par ci al e ao mes mo tem -
po cu mu la ti vo. Nun ca de ve mos de i xar de per se guir
esse ide al.

Fico apre en si va quan do aque les que têm uma
po si ção po lí ti ca mais ar ro ja da ou que a ex pres sem
com mais ve e mên cia – a exem plo da mi nha co le ga
He lo í sa He le na – se jam cha ma dos de fun da men ta lis -
tas po lí ti cos. Tra ta-se de pes so as que de fen dem a
sua po si ção, dan do ex pres são, face e ros to ao que
pen sam e sen tem. Ne ces sa ri a men te, elas têm de ser



cha ma das de fun da men ta lis tas po lí ti cos? Esse tal vez 
seja um ter mo por de ma is agres si vo. 

Con si de ro este de ba te res pe i to so por se re fe rir
a idéi as e a fa tos que me re cem a ação de to dos os hu -
ma nis tas do mun do no sen ti do de fa zer com que a
opres são pra ti ca da con tra as mu lhe res no Ori en te
tam bém não en con tre o seu equi va len te na opres são
de to dos os po vos – ho mens e mu lhe res, bran cos e
ín di os –, en fim, de to dos os ex clu í dos do Oci den te. 

De i xo a mi nha so li da ri e da de e o meu res pe i to
às duas ini ci a ti vas, e que esta Casa pos sa con tri bu ir
para que a hu ma ni da de en con tre o seu ca mi nho e, di -
an te da vi o lên cia e do des res pe i to, pos sa com pre en -
der que o con trá rio de in jus ti ça não é jus ti ça, mas
amor; por que a jus ti ça que não é pra ti ca da por um
ges to de amor não é jus ti ça, é vin gan ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

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, sou fa vo rá vel
aos dois re que ri men tos. É im por tan te apro var o re -
que ri men to do Se na dor Tião Vi a na, em bo ra tar di a -
men te, con si de ran do a si tu a ção de es cra vi dão em
que vi vem as mu lhe res no Afe ga nis tão, para que pos -
sa mos ex ter nar o nos so des con ten ta men to e a nos sa
de sa pro va ção em re la ção a tal si tu a ção.

Con cor do tam bém com o re que ri men to da Se -
na do ra He lo í sa He le na, in clu si ve com a sua po si ção
po lí ti ca ex ter na da nes ta Casa. É ver da de que os
Esta dos Uni dos so fre ram um ata que ter ro ris ta que
me re ce o nos so re pú dio, mas, em com pen sa ção, é
pre ci so cho rar os mor tos do ou tro lado. Os Esta dos
Uni dos es tão ha bi tu a dos a co me ter agres sões con tra
pa í ses. Não po de mos ter me mó ria cur ta e es que cer,
por exem plo, a Gu er ra da Co réia, a Gu er ra do Vi et nã,
a Gu er ra do Ira que, a Gu er ra de Ko so vo, dos Bál cãs,
os gol pes mi li ta res apo i a dos por eles na Amé ri ca La ti -
na, in clu si ve com a des tru i ção de um pe que no país
do Ca ri be, Gra na da. Por ter um go ver no que se di zia
so ci a lis ta, os fu zi le i ros ame ri ca nos ocu pa ram esse
país, im pon do um mas sa cre ao seu povo.

Os Esta dos Uni dos es tão acos tu ma dos a pro -
mo ver con fli tos, por que os seus fa bri can tes de ar mas, 
os cha ma dos fal cões ame ri ca nos da in dús tria de ar -
mas, pre ci sam ven der. Os Esta dos Uni dos são obri -
ga dos a fo men tar a guer ra para que pos sam fa bri car,
ven der e, in clu si ve, tes tar no vos ar ma men tos. É mu i to 
co mum isso ocor rer nos Esta dos Uni dos por for ça da
in dús tria bé li ca.

E a im pren sa ame ri ca na, por sua vez, tem ma ni -
pu la do as in for ma ções. Por exem plo, no dia do aten ta -
do ter ro ris ta, en quan to as tor res eram atin gi das pe los
aviões, eles mos tra vam uma ma ni fes ta ção que ocor -
ria na Pa les ti na com pes so as co me mo ran do, o que
era men ti ra. Tra ta va-se de ima gens an ti gas que eles
usa vam para jus ti fi car pe ran te a hu ma ni da de um ata -
que ame ri ca no para mas sa crar os po vos pa les ti nos
ou mu çul ma nos.

Ima gi nem como eles ma ni pu lam as in for ma -
ções! Eles di zi am que, numa pes qui sa ame ri ca na,
91% da po pu la ção apo i a va o Pre si den te Ge or ge W.
Bush, o que é men ti ra. Na se ma na pas sa da, as sis ti -
mos a uma ma ni fes ta ção do povo de Was hing ton de -
fen den do a paz. Como 90% apro vam o go ver no se a
po pu la ção vai às ruas, aos mi lha res, de fen der a paz?

Os Esta dos Uni dos, para aten der os seus pro -
du to res de ar mas, os fal cões da in dús tria ar ma men -
tis ta, pro vo cam a guer ra e o mas sa cre às po pu la ções. 
Está aí o re sul ta do.

La men ta vel men te, a po pu la ção ame ri ca na ino -
cen te paga com a vida, paga um pre ço por algo que
não lhe diz res pe i to, mas que de cor re da ação de
seus di ri gen tes, pela for ça do im pe ri a lis mo ame ri ca -
no.

Por tan to, o re que ri men to da Se na do ra He lo í sa
He le na me re ce todo o nos so apo io. Esta mos aqui
para de fen der a paz e não a guer ra.

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 Se na dor Ade mir Andra -
de.

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, tal vez eu seja
uma voz dis cor dan te nes ta tar de.

Vo tei a fa vor do re que ri men to do Se na dor Tião
Vi a na. Enten do que é cor re tís si mo con de nar os
maus-tra tos so fri dos pe las mu lhe res do Afe ga nis tão,
as que vi vem sob o do mí nio do Go ver no Ta li bã.

Com re la ção ao re que ri men to da Se na do ra He -
lo í sa He le na, não voto a fa vor. Sou con tra e ex pli co o
por quê. O re que ri men to da Se na do ra He lo í sa He le na 
pres su põe que não os Esta dos Uni dos – não po de -
mos fa lar iso la da men te dos Esta dos Uni dos –, mas
aque le país, o con ti nen te eu ro peu, a Orga ni za ção do
Tra ta do do Atlân ti co Nor te, to dos es tão ana li san do a
for ma, a ma ne i ra e o meio de pu nir os ter ro ris tas. No
caso es pe cí fi co, o Sr. Osa ma bin La den, que co man -
da um gru po que es pa lha o ter ror pelo mun do em



nome de uma fé e que tem, evi den te men te, o to tal e
ab so lu to apo io do Go ver no Ta li bã.

Cre io que nem os Esta dos Uni dos, nem as na -
ções da OTAN, nem ne nhu ma na ção do mun do es te ja 
agin do de ma ne i ra pre ci pi ta da ou pen san do em ma -
tar ino cen tes. O mun do in te i ro está agin do com ex tre -
ma ca u te la, prin ci pal men te os Esta dos Uni dos, na
bus ca dos cul pa dos.

E não é pos sí vel, nem aos Esta dos Uni dos, nem 
aos pa í ses eu ro pe us, nem a país al gum do mun do,
ace i tar que um ci da dão, es con di do no Afe ga nis tão,
fa zen do uma in ter pre ta ção er ra da do Alco rão, in cen ti -
ve pes so as a co me ter o su i cí dio, pes so as que acre di -
tam que, ao mor rer, vão di re to para o céu, sem o es tá -
gio pro ba tó rio, e que lá te rão le i tos dou ra dos, ba nha -
dos de ouro, e se rão ser vi dos por 100 mu lhe res vir -
gens, cada um, com fru tas e ali men tos. Não pos so
ad mi tir que se pro te jam pes so as que se uti li zam ou
que ma ni pu lam pes so as com esse tipo de fé!

Os Esta dos Uni dos, a OTAN e to dos os pa í ses
do mun do es tão pe din do ao Afe ga nis tão, ao Go ver no
Ta li bã, que en tre gue o Sr. Osa ma bin La den. O que
tem ocor ri do? Uma re sis tên cia, uma in tran si gên cia
da que le go ver no. ”Não va mos en tre gar! Qu e re mos
pro vas de cul pa! Qu e re mos isso, que re mos aqui lo!“ E
aí? As na ções do mun do vão cru zar os bra ços di an te
des sa bar ba ri da de? E, aliás, não é a pri me i ra, a quar -
ta, a quin ta, a sex ta vez que ele pre pa ra aten ta dos
des sa es pé cie. Que os Esta dos Uni dos te nham seus
er ros, vá lá! Mas por que o mun do, por que nós, Bra sil, 
Argen ti na, os pa í ses de sen vol vi dos e sub de sen vol vi -
dos, te mos que pa gar por isso? Não te mos go ver nos
que se im põem, que se unam para mu dar a po lí ti ca
im pe ri a lis ta dos Esta dos Uni dos.

Essa ques tão não é ape nas dos Esta dos Uni -
dos. É uma ques tão do mun do ci vi li za do, da Eu ro pa,
da Amé ri ca do Nor te, é uma ques tão nos sa. O Sr.
Osa ma bin La den não pode, em hi pó te se al gu ma,
per ma ne cer im pu ne. E se o Ta li bã não o en tre ga, o
mun do tem que in ter vir no Afe ga nis tão. Um go ver no
que di na mi tou es tá tu as mi le na res que per ten ci am à
hu ma ni da de, a to dos, não ape nas ao Ta li bã, um go -
ver no que pren deu há pou co tem po onze pes so as
por que pre ga vam, na que le país, a re li gião ca tó li ca,
um go ver no que pos sui ini mi gos den tro de seu pró -
prio go ver no – e hoje há uma luta en tre eles –, um go -
ver no do qual o povo foge por não apo iá-lo, do con trá -
rio, não ha ve ria re fu gi a dos. O en gra ça do é que a co -
mi da for ne ci da aos re fu gi a dos pela ONU é pro du zi da
pe los Esta dos Uni dos.

Não es tou de fen den do os Esta dos Uni dos. Con -
si de ro um país im pe ri a lis ta, um país que im põe sua

von ta de ao mun do. Mas não pos so apo i ar o re que ri -
men to, por que não con si de ro que a ação dos Esta dos 
Uni dos seja pre ci pi ta da, ou que vise mas sa crar ino -
cen tes. Em ab so lu to. Estão sen do ex tre ma men te co -
me di dos e res pon sá ve is no pro ces so de con du ção da 
pu ni ção des se ter ro ris ta, que deve ser pu ni do, pa gar
pe los cri mes que co me teu, não ape nas esse, mas
tam bém os que co me teu an te ri or men te.

Essa ques tão não é ape nas dos Esta dos Uni -
dos, mas do mun do, da OTAN, do Ca na dá, do Ja pão,
do Bra sil. Não po de mos ace i tar o bár ba ro cri me ocor -
ri do no dia 11 de se tem bro.

Con si de ro que as ações es tão sen do ca u te lo -
sas e não ob je ti vam pu nir ne nhum ino cen te. A di fi cul -
da de do Pla ne ta in te i ro é o pro ble ma de fal ta de uni -
da de dos po vos mais po bres, de fal ta de uni da de do
Con ti nen te La ti no-Ame ri ca no, do Con ti nen te Afri ca -
no, do Con ti nen te Asiá ti co, para se im por di an te da
po lí ti ca im pe ri a lis ta ou de im po si ção dos pa í ses mais
de sen vol vi dos do mun do. Mas não é a essa po si ção
que es ta mos as sis tin do ago ra.

Não con si de ro que es te jam sen do pre ci pi ta dos.
As na ções têm que se unir para pren der esse ci da -
dão, para pu nir esse ci da dão e a sua gan gue de ma -
ne i ra exem plar. Por isso, não apro vo o re que ri men to
da Se na do ra He lo í sa He le na.

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 Se na -
dor Ger son Ca ma ta por cin co mi nu tos.

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, di an te das pa la -
vras do Se na dor Ade mir Andra de, tal vez eu nem de -
ves se fa lar, mas era exa ta men te so bre o tema que S.
Exª en fo cou que eu gos ta ria de te cer al guns co men -
tá ri os.

Quem acom pa nhou os no ti ciá ri os viu a pri me i ra
de cla ra ção do Pre si den te nor te-ame ri ca no: ”Te mos
que pren der os res pon sá ve is por esse ato e levá-los à 
Jus ti ça“. Ele não dis se que ma ta ria nin guém, que ata -
ca ria nin guém, que ma ta ria ino cen tes. ”Te mos que
pren dê-los e levá-los à Jus ti ça“. Esta va cal mo na que -
la hora.

Ora, não é pos sí vel que haja al guém que não
que i ra que se pren dam as sas si nos des ta na tu re za e
não se leve essa gen te à Jus ti ça. É um mo vi men to so -
li dá rio do mun do. A cons ciên cia hu ma na quer que
eles se jam le va dos à Jus ti ça. Ago ra, um go ver no que



abri ga gen te des sa es pé cie pra ti ca ter ro ris mo de es -
ta do tem que ser res pon sa bi li za do. E não é gen te ino -
cen te. Tem que ape ar essa gen te do go ver no, para
que o mes mo não acon te ça em ou tros lu ga res do
mun do.

Os ame ri ca nos es tão lá ali men tan do os po bres
que eles de i xam mor rer de fome. Os ame ri ca nos es -
tão lá le van do me di ca men tos e man dan do mé di cos
para so cor rer os que eles não de i xam ser as sis ti dos
nem por mé di cos. É a di ta du ra mais cru el da his tó ria
da hu ma ni da de. Dis se bem o Se na dor Re quião: as se -
me lha-se às di ta du ras cris tãs dos anos 400, du ran te a 
Ida de Mé dia. Mas mu da mos, e acho que o mun do
mu çul ma no tam bém quer mu dar.

Ago ra, de ve mos fa zer com que a bus ca dos res -
pon sá ve is – que é apo i a da pelo mun do in te i ro, di an te
das pro vas que fo ram apre sen ta das – con ti nue. Os
go ver nos que apói am es ses ter ro ris tas têm que ser
cas ti ga dos e de vem en tre gar es ses cri mi no sos à Jus -
ti ça, não para se rem exe cu ta dos, mas jul ga dos.

Lá, trin ta e dois bra si le i ros es tão de sa pa re ci dos
até hoje, pos si vel men te mor tos. Ino cen tes, bra si le i -
ros, que não têm nada a ver com essa luta. Qu a tro mil
ou cin co mil bra si le i ros já per de ram o em pre go em
con se qüên cia da que le ato. Di zem os eco no mis tas
que cin qüen ta mil per de rão o em pre go e ou tros cin -
qüen ta mil, nes ses pró xi mos qua tro anos, de i xa rão
de ter aces so ao mer ca do de tra ba lho. E eles fo ram os 
res pon sá ve is, es ses ho mens do Ta li bã e do Osa ma
bin La den. Não so mos pa ci fis tas? Cri e mos uma de le -
ga ção para pro cu rar esse tal Mo ha mad Omar. Pren -
de mos o bin La den, e ele in de ni za as fa mí li as dos bra -
si le i ros, os bra si le i ros que per de ram o em pre go, e o
mun do vai ser cur var ante o Bra sil. Vo cês acre di tam
nis so? Se não fi ze rem, eles de vem ser sub me ti dos à
que da do go ver no ou a en tre gar o cri mi no so para jul -
ga men to da hu ma ni da de. A alma e o san gue da que -
les seis mil e tan tos ino cen tes cla mam jus ti ça, mas se
não hou ver jus ti ça vão aca bar cla man do por vin gan -
ça. Isso é um prin cí pio bí bli co.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ger son Ca -
ma ta, 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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Lem bro
ao Ple ná rio que S. Exª, o Mi nis tro Cel so La fer, já se

en con tra no Ga bi ne te da Pre si dên cia, e a ses são en -
cer rar-se-á às 17ho ras e 30 mi nu tos.

Com a pa la vra o 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, que ro ser bre ve.
Aliás, eu nem ia usar da pa la vra. Fui o Re la tor des te
re que ri men to na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, dei meu pa re cer fa vo rá vel e jul ga va
des ne ces sá rio usar da pa la vra aqui, por que no pa re -
cer já ha via ex pos to meu pen sa men to so bre o as sun -
to. Mas, di an te de pro nun ci a men tos do Se na dor Ade -
mir Andra de, meu com pa nhe i ro de Par ti do, e do Se -
na dor Ca ma ta, sin to-me obri ga do a re for çar as ra -
zões do meu pa re cer fa vo rá vel.

Sr. Pre si den te, em se gui da ao aten ta do, so li da -
ri za mo-nos in con di ci o nal men te com o povo, o Go ver -
no e o Esta do nor te-ame ri ca no pelo bár ba ro aten ta do 
que so fre ram. Con de na mos o ter ro ris mo tam bém da
for ma mais in con di ci o nal; so mos con tra ter ro ris tas,
não da mos apo io ne nhum, que re mos que seja eli mi -
na do da face da Ter ra. Con de na mos hoje, aqui, o re gi -
me ta li bã tam bém, por meio do re que ri men to do Se -
na dor Tião Vi a na. Não im pu se mos ne nhu ma con di -
ção. 

Ago ra, este re que ri men to é ab so lu ta men te ca u -
te lo so, ele não con de na ne nhu ma ati tu de: ele pede ao 
Go ver no bra si le i ro – é pre ci so ler as pa la vras – que,
na sua po lí ti ca ex ter na, de sen co ra je pos sí ve is atos
pre ci pi ta dos de re ta li a ção. Não es ta mos apon tan do
ne nhu ma na ção. O re que ri men to é di ri gi do às na ções
ami gas, não es ta mos con de nan do ne nhu ma ação
que ain da não foi pra ti ca da...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Então, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, va mos emen dar o re que ri -
men to, co lo can do a pa la vra ”pos sí ve is“. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, a Pre si dên cia lem bra que no mo -
men to não são per mi ti dos apar tes. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Espe ra mos que não se jam per pe tra dos es ses atos,
mas es ta mos in di can do ao Go ver no bra si le i ro que, no 
seu re la ci o na men to, de sen co ra je qual quer tipo de
ação que ve nha a se ca rac te ri zar como pre ci pi ta da de 
re ta li a ção con tra po vos ino cen tes. 

O Go ver no ame ri ca no, num pri me i ro mo men to,
pa re cia mu i to le va do pela emo ção, o que é na tu ral,
mas ul ti ma men te já co me ço a acre di tar que é pos sí -
vel que ele não tome as ini ci a ti vas que de vam ser
con de na das con for me o re que ri men to in di ca ao Go -
ver no bra si le i ro. É pos sí vel que haja o bom sen so e



que não se acres cen te mais um elo à ca de ia de in -
sen sa tez que pa re ce vai pelo mun do. Os Esta dos Uni -
dos, na sua po lí ti ca e na sua ação, têm uma his tó ria
tam bém de in sen sa tez que está na me mó ria da hu -
ma ni da de, e es tes fa tos são ci ta dos aqui: a Gu er ra do
Vi et nã, a bom ba atô mi ca em Hi ros hi ma e Na ga za ki, o 
apo io es ti mu lan te a Isra el em vez de bus car um acor -
do que se ria ob ti do fa cil men te se os Esta dos Uni dos
usas sem a sua pos tu ra, a ca pa ci da de de pres são que 
têm so bre o Esta do de Isra el etc. Há, tam bém, um
cer to des pre zo, uma cer ta mar gi na li za ção da ONU;
os Esta dos Uni dos pre fe rem bus car a Otan. Em vez
de le var o as sun to ter ro ris mo para a ONU, eles vão
bus car a Otan, que é uma or ga ni za ção dos pa í ses ri -
cos, exa ta men te para ações de com ba te. O na tu ral
se ria bus car a Orga ni za ção das Na ções Uni das por -
que se tra ta de um pro ble ma da hu ma ni da de, não
ape nas do Oci den te, in clui tam bém o Ori en te, as na -
ções ori en ta is, e a Orga ni za ção das Na ções Uni das
exis te para isso. 

Va mos to dos co la bo rar, é ób vio que to dos que -
re mos a pu ni ção, a jus ti ça dos res pon sá ve is. Nin -
guém aqui está de fen den do o Sr. Bin La den nem o re -
gi me ta li bã. O que nós que re mos é ca u te la para evi tar 
ações que pos sam ain da au men tar um cer to sen ti -
men to an ti a me ri ca no que exis te pelo mun do afo ra e
que acha mos não ser bom para o de sen vol vi men to
da hu ma ni da de, para a his tó ria da hu ma ni da de. Che -
ga de cul ti var, por meio de ações, um sen ti men to an ti -
a me ri ca no que nós bra si le i ros não cul ti va mos, mas
que ob ser va mos pelo mun do afo ra. Tan to exis te que
es ses atos aca ba ram atin gin do a na ção ame ri ca na.

Esta mos pe di mos ca u te la, re fle xão e a re a ti va -
ção da ONU, o cha ma men to da hu ma ni da de. Qual é a 
or ga ni za ção que pode re pre sen tar a hu ma ni da de po -
li ti ca men te? A ONU, não a Otan nem ou tra en ti da de
ar ma da.

Vo ta rei a fa vor des te re que ri men to, dei o meu
pa re cer fa vo rá vel, por que ele pede ca u te la para se
evi ta rem ações pre ci pi ta das que po de rão pu nir as po -
pu la ções ino cen tes, mi se rá ve is e fa min tas que es tão
ao de sa bri go exa ta men te por im po si ção des se re gi -
me que aca ba mos de con de nar aqui no re que ri men to 
apre sen ta do pelo Se na dor Tião Vi a na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs. 
Se na do res, mu i to em bo ra haja ain da as ins cri ções
dos Se na do res José Edu ar do Du tra e Ma gui to Vi le la
para fa la rem so bre a ma té ria em de ba te, con si de -
ro-os ins cri tos para ama nhã, uma vez que a Pre si dên -
cia en cer ra rá a ses são em ra zão de já en con trar-se

no Ga bi ne te da Pre si dên cia, por tan to no Se na do da
Re pú bli ca, o Sr. Mi nis tro Cel so Laf fer.

A Pre si dên cia de cla ra que os itens re ma nes -
cen tes da pa u ta da Ordem do Dia de hoje fi cam
trans fe ri dos para a ses são de ama nhã, com vo ta -
ções no mi na is.

São os se guin tes os itens adi a dos:

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001

(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
516, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na e ou tros
Se nho res Se na do res, so li ci tan do que seja le va da ao
co nhe ci men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se -
na do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do
dia 11 de se tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as
Na ções Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a -
ção con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves
des do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da
hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 12, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los Va la da -
res, que dis põe so bre o Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi men to do Nor -
des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, 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 Jef fer son Pé res.

– 4 –
MENSAGEM Nº 192, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon, so bre a Men -
sa gem nº 192, de 2001 (nº 849/2001, na ori gem), pela 
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Car los Alber to



Fer re i ra Gu i ma rães, Mi nis tro de Se gun da Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni -
gé ria.

– 5 –
MENSAGEM Nº 198, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Agri pi no, so bre a Men sa gem
nº 198, de 2001 (nº 946/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Cel so Luiz Nu nes Amo -
rim, 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 a fun -
ção 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.

– 6 –
MENSAGEM Nº 199, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, so bre a Men sa gem 
nº 199, de 2001 (nº 945/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Luiz 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 a
fun ção de Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil em Ge ne bra.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 84, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 147, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, 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, ten do

Pa re cer sob nº 978, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, fa vo rá -
vel, com Emen da nº 1-CE, que apre sen ta.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 190, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 190, de 2001 (nº 784/2000, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 979, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.



– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 195, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 980, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 203, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 981, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Fer nan do Ma tu sa lém, Car los Be zer ra,
Mo re i ra Men des, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio
Alcân ta ra, Ro meu Tuma e Sér gio Ma cha 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. FERNANDO MATUSALÉM (Blo co/PPB
– RO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral tem pres ta do re le van tes ser vi -
ços à so ci e da de bra si le i ra, no ta da men te no que con -
cer ne à ques tão da mo ra dia.

Há mu i tos anos a po pu la ção iden ti fi ca na ação
da Ca i xa uma har mo ni o sa con vi vên cia en tre os in te -
res ses fi nan ce i ros, de cor ren tes de sua ca rac te rís ti ca
pró pria, e os in te res ses e ações so ci a is des se es ta -
be le ci men to.

No de cor rer dos anos no vas ta re fas e fun ções
fo ram as si mi la das pelo es ta be le ci men to, com a so ci -
e da de bra si le i ra, além de suas ca rac te rís ti cas ope ra -
ções fi nan ce i ras e de fi nan ci a men to da casa pró pria.

Nes se par ti cu lar con vém des ta car as atri bu i -
ções de le ga das pelo po der pú bli co fe de ral, em es pe -
ci al no que tan ge ao re pas se de re cur sos fi nan ce i ros
fe de ra is e a con se qüen te ges tão ad mi nis tra ti va dos
mes mos.

O cres ci men to des sa ati vi da de, con tu do, aca -
bou por cri ar di fi cul da des ope ra ci o na is. Até crí ti cas
iso la das sur gi ram. Tor na va-se im pe ri o sa uma pro vi -
dên cia que trou xes se efe ti va trans pa rên cia de todo o
pro ces so.

O Pre si den te da CEF, Dr. Emí lio Ca raz zai, ob je -
ti van do não só agi li zar o pro ces so como vi a bi li zar um
aten di men to mais rá pi do, op tou pela cri a ção da Su -
pe rin ten dên cia Na ci o nal de Pro du tos de Re pas se,
que tem como fun ção prin ci pal a ges tão des ses re -
pas ses e ação po lí ti ca de cor ren te dos mes mos.

Essa ini ci a ti va da ad mi nis tra ção cen tral en con -
trou jun to a clas se po lí ti ca e ao se tor em pre sa ri al am -
pla res pos ta po si ti va, eis que vi a bi li zou ime di a ta e rá -
pi da res pos ta aos ple i tos vin cu la dos aos re pas ses.

Ade ma is, a fe liz es co lha do seu Su pe rin ten den -
te, na pes soa do Dou tor Flá vio Pin, mos tra o quan to
en con tram-se afi na das as ações ad mi nis tra ti vas e as
po lí ti cas go ver na men ta is, pos si bi li tan do um me lhor e
mais bem di re ci o na do aten di men to dos ple i tos do
povo e da gen te dos mais di fe ren tes re can tos de nos -
sa ter ra.

Ma ni fes to, pois, da tri bu na do Se na do Fe de ral,
como re pre sen tan te do Esta do de Ron dô nia, o meu
apo io e o meu en tu si as mo pela cri a ção da Su pe rin -
ten dên cia Na ci o nal de Pro du tos de Re pas se, já que a 
pro vi dên cia aten de aos mais le gí ti mos in te res ses do
ci da dão bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mês de agos to
úl ti mo, de ze nas de ca te go ri as li ga das ao se tor pú bli -
co bra si le i ro de fla gra ram es ta do de gre ve por tem po
in de ter mi na do. O Go ver no Fe de ral, em vez de pro por
ro da das de ne go ci a ções que im pe dis sem o cru za -
men to de bra ços, tem in fe liz men te op ta do pela via da
pro vo ca ção, ofe re cen do um per cen tu al in sig ni fi ca ti vo
de re a jus te, como com pen sa ção das per das sa la ri a is
ocor ri das des de a ins ta la ção do Pla no Real. Ora, o re -
sul ta do não po de ria ser ou tro se não o pro lon ga men to 
de uma gre ve que se ar ras ta in de fi ni da men te, agre -
gan do, aos pou cos, di ver sos se to res do Esta do, pa ra -
li sa do pela inér cia de nos sos go ver nan tes.

Pois bem, os ser vi do res pú bli cos li ga dos ao se -
tor de en si no, mais es pe ci fi ca men te às uni ver si da des
bra si le i ras, não es con dem a mais do lo ro sa de cep ção
com nos sas au to ri da des go ver na men ta is quan do o
as sun to con ver ge para o do mí nio da po lí ti ca sa la ri al.
A Fe de ra ção dos Sin di ca tos de Tra ba lha do res das
Uni ver si da des Bra si le i ras – a Fa su bra – di vul ga que
hoje nada me nos que 36 Insti tu i ções Fe de ra is de



Ensi no se en con tram em gre ve, com ín di ces ex tre ma -
men te ex pres si vos de ade são. Tra ta-se de um mo vi -
men to am plo, cu jas re i vin di ca ções se con cen tram
mor men te na re po si ção sa la ri al, au to no mia com de -
mo cra cia, pla no úni co de car re i ra e sa lá ri os, de fe sa
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os e con tra a re gu la men ta -
ção do em pre go pú bli co.

Na ver da de, se gun do seus di ri gen tes sin di ca is,
a cons tru ção do mo vi men to pa re dis ta re sul tou da
iden ti fi ca ção de uma pa u ta his tó ri ca de re i vin di ca -
ções, para o aten di men to da qual a ca te go ria so men -
te tem acu mu la do pro mes sas e frus tra ções nos úl ti -
mos anos. No caso dos ser vi do res téc ni co-ad mi nis -
tra ti vos do sis te ma fe de ral de en si no, além da imo ral
con ta bi li da de dos sete anos sem re a jus te, o Go ver no
Fe de ral lhes im pôs uma dra co ni a na me di da pro vi só -
ria, que ata ca fron tal men te di re i tos ad qui ri dos, agra -
van do ain da mais a já com ba li da qua li da de de vida.

A tal Me di da Pro vi só ria nº 2.150-39, de
30/05/01, pre vê cor tes abrup tos na ren da do tra ba lha -
dor vin cu la do às uni ver si da des fe de ra is e se me lhan -
tes. Em pri me i ro lu gar, de ci de por ex tin guir de vez a
Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va – GAE – para to -
dos os ser vi do res en qua dra dos como téc ni co-ad mi -
nis tra ti vos. Insti tu í da em 92, com a fi na li da de de re -
com po si ção sa la ri al, re pre sen ta va um ter ço do sa lá -
rio in te gral, pois tal gra ti fi ca ção cor res pon dia a 160%
so bre o ven ci men to bá si co.

Ou tra gra ve con se qüên cia da me di da foi a ins ti -
tu i ção de uma nova ta be la sa la ri al que apli ca um re a -
jus te di fe ren ci a do para os três ní ve is de ser vi dor. De -
no mi na da de re es tru tu ra ção de ta be la, ela pre vê para 
o ní vel de apo io re a jus te de 6%, ao pas so que para o
ní vel su pe ri or um ín di ce de 23%. Ao que brar a iso no -
mia de tra ta men to in ter no na mes ma ca te go ria, a
nova le gis la ção fere prin cí pi os mí ni mos de igual da de
e jus ti ça, so bre os qua is es ta va fun da da a po lí ti ca an -
te ri or.

Não me nos gro tes ca foi a cri a ção da Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis -
tra ti va Edu ca ci o nal, por meio da qual se es ta be le ce -
rão gra ti fi ca ções com per cen tu a is que va ri am de 0 a
200%. Isso, evi den te men te, sus ci ta for tes des con fi -
an ças quan to aos cri té ri os que se ado ta rão para sua
de vi da im ple men ta ção. Até o mo men to, não se ace na
com qual quer pro je to que se des ti ne a re gu la men tar
tal gra ti fi ca ção. Como se não bas tas se, li mi tou-se ain -
da mais o nú me ro de va gas para fins de pro mo ção e
pro gres são. Pa ra le la men te, ex tin guiu-se qual quer
pos si bi li da de de pro gres são por in ter mé dio de ti tu la -
ção ou por tem po de ser vi ço.

Di an te des sas gra ves dis tor ções, os ser vi do res
pú bli cos do se tor edu ca ci o nal su pe ri or cum prem, em
es ta do de gre ve, um pa pel es sen ci al men te es cla re ce -
dor para a cons ciên cia do povo bra si le i ro. Em vez de
in gres sa rem numa cam pa nha de su ca te a men to e
des mon te das uni ver si da des pú bli cas, pro põem uma
de fe sa in con di ci o nal do en si no su pe ri or gra tu i to e de
qua li da de, com hos pi ta is uni ver si tá ri os de vi da men te
equi pa dos. E mais, con tes tam a que bra do prin cí pio
da iso no mia, bus can do res ga tar o sig ni fi ca do da for ça 
co le ti va nos mo men tos de ne go ci a ção da ca te go ria.

Como se nota, a si tu a ção dos ser vi do res das
uni ver si da des pú bli cas, se jam fun ci o ná ri os ad mi nis -
tra ti vos, se jam pro fes so res, não é de for ma al gu ma
con for tá vel. Se o Go ver no Fe de ral tem di fi cul da de em 
en con trar uma fór mu la jus ta e rá pi da para su pe rar o
im pas se, gos ta ria de, mais uma vez, in sis tir na tese
da ven da dos imó ve is de pro pri e da de da União como
fon te de re cur sos para hon rar com pro mis sos pre té ri -
tos com o fun ci o na lis mo.

Na ver da de, se gun do le van ta men to não-ofi ci al,
a União dis põe de uma quan ti da de ra zoá vel de imó -
ve is, oci o sos, ou qua se oci o sos, sem apre sen tar ne -
nhu ma uti li da de di re ta para o Esta do. Nes se con tex to, 
in da go-vos: por que o Go ver no Fe de ral não de ci de
pela en tre ga des ses bens à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral, com o pro pó si to de, as sim, ven dê-los em nome da 
União e re for çar os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal?

De acor do com os cál cu los da Se cre ta ria de
Admi nis tra ção do Go ver no Fe de ral, re a li za dos em 99, 
há três mi lhões de imó ve is ”inú te is“ sob a guar da do
Esta do, cujo va lor de mer ca do che ga no to tal à gi gan -
tes ca soma de 400 bi lhões de re a is. Tra ta-se de um
au tên ti co ”pa tri mô nio imo bi liá rio inú til“, de cuja ad mi -
nis tra ção o mes mo Esta do não con se gue ex tra ir se -
quer 120 mi lhões de re a is anu a is na for ma de alu guel
e ou tras ren das. Ora, por que não trans for mar es ses
imó ve is inú te is em re cur sos úte is para o pa ga men to
do re a jus te sa la ri al do fun ci o na lis mo?

Por fim, o ar ti cu lis ta Ja nio de Fre i tas, da Fo lha
de S. Pa u lo, re gis tra em sua co lu na algo de mu i to in te -
res san te. Se gun do ele, a re to ma da re cen te da ação
sin di ca lis ta no se tor pú bli co re sul ta da cons ciên cia de
que é a úni ca sa í da que res ta aos tra ba lha do res para
re ver ter a de ter mi na ção do FMI de di tar o que pode
ou não pode ser pago a mi li ta res e ao fun ci o na lis mo
ci vil. O mo vi men to tem se mos tra do tão ro bus to que,
já na fo lha de pa ga men to de se tem bro, 180 mil ser vi -
do res re ce be rão de vol ta o des con to ile gal de con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria, que lhes foi im pos ta em 99 e,
re cen te men te, der ru ba do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral. 



Igual men te, re i te ra o ar ti cu lis ta, ”tam bém em
de cor rên cia da gre ve, apo sen ta dos por in va li dez e
ser vi do res com do en ças gra ves vão re ce ber os
28,8% de re a jus te de vi do e tam bém ca í do na em bro -
ma ção do Go ver no“. Ora, mes mo que pos sam ser
ten den ci o sas as de cla ra ções do es pí ri to sem pre crí ti -
co de Ja nio de Fre i tas, não há como lhes re cu sar os
cré di tos pela opor tu na, con ci sa e sen sa ta for ma com
que ex pres sam o re co nhe ci men to da for ça do mo vi -
men to do fun ci o na lis mo pe las au to ri da des do Go ver -
no. Que as sim o seja!

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ul ti ma men te a
Impren sa Bra si le i ra tem sido pró di ga em no ti ci ar as ir -
re gu la ri da des que en vol vem o Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho, em es pe ci al o TRT do meu Esta do de Ron -
dô nia, onde re cai sus pe i ta de des vio de mi lha res de
re a is, em ges tões an te ri o res, se gun do o Jor nal do
Bra sil de 25-9-1, o Glo bo de 20-9-1 etc. 

Ora, essa é uma dis cus são an ti ga, e não adi an -
ta fi car ba ten do na mes ma te cla, ain da por que as pro -
vi dên ci as a esse res pe i to já fo ram to ma das pelo Mi -
nis té rio Pú bli co, e ações cor rem na Jus ti ça para se
apu rar de vi da men te os cul pa dos.

Po rém, toda vez que o as sun to vem à tona,
fala-se logo na ex tin ção dos Tri bu na is Re gi o na is do
Tra ba lho. Não cre io ser esse o ca mi nho cor re to. Pre ci -
sa mos to mar me di das mais sen sa tas. Extin guir os
TRTs não será a me lhor so lu ção, a ins ti tu i ção não
pode ser pu ni da por atos de seus di ri gen tes, nem
tam pou co a po pu la ção que tem se ser vi do di a ri a men -
te des ses Tri bu na is do Tra ba lho. Não se pode ma tar o
do en te e sim de tec tar o mal e apli car o re mé dio cor re -
to para eli mi nar, de uma vez por to das, a do en ça que
o cor rói sem dó nem pi e da de.

A Jus ti ça do Tra ba lho, cri a da na Cons ti tu i ção de
1934, tem sido um ver da de i ro am pa ro para o tra ba -
lha dor bra si le i ro. Por isso mes mo pre ci sa ser for ta le ci -
da e não de ses ti mu la da com o fe cha men to de tri bu -
na is como pre ten dem al guns.

A ação fis ca li za do ra do TCU já foi con clu í da,
ten do aque la Cor te de Con tas ado ta do as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as à com ple ta elu ci da ção dos fa tos ocor -
ri dos com a cons tru ção da Sede do TRT da 14ª Re -
gião, em Por to Ve lho.

Enten do que, com tra ba lho sé rio e ho nes to ain -
da é pos sí vel re ver ter a si tu a ção dos ”Pe que nos Re gi -
o na is“, e o me lhor exem plo é a atu al ad mi nis tra ção do 
TRT da 14ª Re gião, com ju ris di ção nos Esta dos de
Ron dô nia e Acre, que sob a ba tu ta do Dr. Vul mar de

Ara ú jo Co e lho Jú ni or ado tou me di das aus te ras com a 
fi na li da de de sa ne ar e ga ran tir o fun ci o na men to do
Tri bu nal, como for ma de al can çar os ob je ti vos pre ten -
di dos, e ci en te das di fi cul da des fi nan ce i ras dos ór -
gãos fe de ra is, em ra zão da gra du al re du ção or ça -
men tá ria, im ple men tou vá ri as ações, tais como: 

• a cri a ção do Co mi tê Exter no de Con -
tro le da Ges tão Orça men tá ria-COEX, para
au xi li ar a Pre si dên cia quan to à re a li za ção
de to das as des pe sas e pa ga men tos ne ces -
sá ri os para a ges tão or ça men tá ria do TRT;

• a de vo lu ção de ser vi do res re qui si ta -
dos e exo ne ra ção dos ser vi do res co mis si o -
na dos sem vín cu lo;

• re ma ne jou ser vi do res ar tí fi ces para
aten der em subs ti tu i ção de con tra tos de
pres ta ção de ser vi ço (ma nu ten ção de rede
elé tri ca e tra ba lhos de mar ce na ria);

• res trin giu o uso de ener gia elé tri ca;
• res trin giu o pa ga men to de diá ri as,

res trin gin do-se as vi a gens ao es tri ta men te
ne ces sá rio; res trin giu o uso de te le fo ne; 

• res trin giu o pa ga men to de aju da de
cus to;

• cri ou-se a ou vi do ria em 17 de abril
úl ti mo pas sa do;

• efe tu ou a dis pen sa de fun ções co -
mis si o na das de ser vi do res pa ren tes de ju í -
zes, além de dis pen sa de fun ções de ser vi -
do res do qua dro efe ti vo.

Assim, Sr. Pre si den te, pa re ce-me, nes te mo -
men to, que o mais sen sa to, o mais co e ren te e o
mais jus to para as po pu la ções dos Esta dos sob a ju -
ris di ção dos cha ma dos ”Pe que nos Re gi o na is“ é for -
ta le cê-los e não pre gar a ex tin ção dos mes mos.

O fato de ter ha vi do, no pas sa do, even tu a is ir re -
gu la ri da des no nos so TRT da 14ª Re gião, não sig ni fi -
ca que de ve mos ex tin guí-lo, daí por que uso hoje des -
ta Tri bu na para fa zer um ape lo ao Egré gio Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho para que não se tome me di da
al gu ma que pos sa le var à ex tin ção de qua is quer dos
cha ma dos ”Pe que nos Tri bu na is Re gi o na is“.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
prin ci pa is de sa fi os do mun do con tem po râ neo é o de -
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co sin to ni za do com a
pre ser va ção am bi en tal.

Em ver da de, fru to da ação pre da tó ria hu ma na
por sé cu los, o equi lí brio eco ló gi co em todo o Pla ne ta,



en con tra-se ame a ça do. São os re cur sos na tu ra is que
es tão se exa u rin do ex plo ra dos, não raro, sem cri té rio;
é a de gra da ção am bi en tal de sen ca de a da pela po lu i -
ção das águas, do solo e do ar, por re sí du os quí mi cos
de mais va ri a da na tu re za; é a des tru i ção da ca ma da
de ozô nio por ga ses po lu en tes.

Os re sul ta dos to dos, sem ex ce ção, sen ti mos:
mu dan ças cli má ti cas brus cas, ex ter mí nio de es pé ci -
es ani ma is e ve ge ta is, o ”efe i to-es tu fa“, o de sa pa re ci -
men to de cur sos d’água de cor ren te do des ma ta men -
to, o ar ir res pi rá vel nas gran des me tró po les, a de ser ti -
fi ca ção de imen sas re giões, en fim, todo um pa no ra -
ma no mí ni mo apo ca líp ti co.

Urge se jam ado ta das pro vi dên ci as por to dos os
pa í ses, como as de ci di das no de no mi na do Pro to co lo
de Kyo to, que os Esta dos Uni dos, in fe liz men te, anun -
ci a ram que não vão cum prir.

Em todo esse con tex to, o nos so Esta do do To -
can tins ain da con fi gu ra uma imen sa re gião onde im -
pe ram a bi o di ver si da de e o res pe i to à Na tu re za.

A mais nova uni da de fe de ra da, Sr. Pre si den te,
com seus mais de du zen tos e se ten ta e oito mil qui lô -
me tros qua dra dos, dis põe de flo ra e fa u na exu be ran -
tes, de um enor me pa tri mô nio hí dri co, com gran de ex -
ten são de pra i as flu vi a is, in clu si ve com a ma i or ilha
flu vi al do mun do, que é a Ilha do Ba na nal.

O To can tins vem en vi dan do o má xi mo de seus
es for ços para pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi -
co, mas esse em pre en di men to não é fe i to às pres sas, 
a qual quer cus to. Tan to isso é ver da de que to dos os
pro je tos eco nô mi cos são pre vi a men te sub me ti dos ao
exa me de im pac to am bi en tal, só sen do apro va dos os
que su pram os re qui si tos de res pe i to aos re cur sos
na tu ra is.

Aliás, nos so Esta do está in ves tin do ma ci ça men -
te em pro gra mas que pro mo vam o de sen vol vi men to
sus ten tá vel do eco tu ris mo, a fim de que exa ta men te a 
pre ser va ção do am bi en te im pli que num pro ces so ca -
paz de as se gu rar qua li da de de vida às atu a is e fu tu -
ras ge ra ções.

Por in ter mé dio da Na tu ra tins – Insti tu to Na tu re -
za do To can tins, o Esta do vem pro mo ven do a cri a ção
de par ques es ta du a is como uni da des de con ser va -
ção, ob je ti van do re du zir as prá ti cas de des ma ta men -
to, que i ma das, pes ca pre da tó ria e caça de ani ma is
sil ves tres. Uma das suas ini ci a ti vas mais re cen tes é a
cri a ção do Par que do Encon tro das Águas, no lo te a -
men to de no mi na do Pra si Cha ta, de do mí nio da
União, lo ca li za da na re gião do Bico do Pa pa ga io.
Essa área, de gran de po ten ci al tu rís ti co, con ta com
ecos sis te ma di fe ren ci a do, que vem so fren do cons -

tan tes agres sões am bi en ta is em de cor rên cia de as -
sen ta men tos pro mo vi dos pelo INCRA. 

Ges tões es tão sen do fe i tas jun to ao INCRA, ob -
je ti van do a cons ci en ti za ção dos as sen ta dos para a
ne ces si da de de apro ve i ta men to da ter ra com pre ser -
va ção dos re cur sos na tu ra is. Esse novo par que es ta -
du al de ve rá ter seu pro ces so de im plan ta ção im ple -
men ta do até o fi nal do pró xi mo ano.

Gos ta ría mos de re gis trar, nes ta opor tu ni da de,
que o Go ver no Fe de ral vem co la bo ran do de ci si va -
men te com o Esta do no To can tins em suas ini ci a ti vas
de res ga te e pre ser va ção do meio am bi en te.

Em 27 de se tem bro, o Sr. Pre si den te da Re pú -
bli ca as si na rá de cre to cri an do a Esta ção Eco ló gi ca
da Ser ra Ge ral, numa ex ten são de se te cen tos e de -
zes se is mil hec ta res, na re gião do Ja la pão, uma das
mais be las de nos so Esta do, onde se en con tram as
prin ci pa is nas cen tes de aflu en tes do rio To can tins.

Embo ra a área es te ja atra ves san do um pro ces -
so na tu ral de de ser ti fi ca ção, a cri a ção da Esta ção
Eco ló gi ca per mi ti rá a de sa ce le ra ção des se pro ces so, 
res guar dan do, in clu si ve, vá ri as es pé ci es ani ma is
ame a ça das de ex tin ção.

Com essa ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral, que
de cor re de ple i to apre sen ta do pelo To can tins, uma
das mais im por tan tes áre as de con ser va ção do cer ra -
do, em nos so País, es ta rá pre ser va da, con fi gu ran do
um au tên ti co re fú gio eco ló gi co.

São me di das como essa, Sr. Pre si den te, que
de no tam a sin to nia en tre os in te res ses pre ser va ci o -
nis tas do To can tins e da União, que, se gu ra men te,
con tri bu i rão para a ma nu ten ção do equi lí brio eco ló gi -
co no ter ri tó rio bra si le i ro, e que são me re ce do res de
nos sos en cô mi os.

Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fru to de nos -
sa ju ven tu de como País e Na ção, nós bra si le i ros te -
mos, como pers pec ti va do mun do, aque le que ain da
virá, aque le que ain da não al can ça mos. Mu i to pou ca
im por tân cia da mos ao mun do que pas sou, à his tó ria
que já vi ve mos. Pen sa mos algo como o ado les cen te
re bel de que se re cu sa a ou vir a voz da sa be do ria dos
mais ve lhos, ple no de con fi an ça em sua ener gia jo -
vem e in tré pi da, mu i tas ve zes te me rá ria.

To da via, Sr. Pre si den te, nós, que já vi mos o
quan to a fal ta de me mó ria do pas sa do pode ser pre ju -
di ci al para os in di ví du os e para os gru pos so ci a is, sa -
be mos a im por tân cia de cul tu ar os exem plos que nos -
sa gen te de i xou ao lon go da cons tru ção des te nos so
Bra sil.



Nes sa li nha de pen sa men to, Sras. e Srs. Se na -
do res, eu gos ta ria de lem brar, hoje, uma fi gu ra da His -
tó ria da Re pú bli ca bra si le i ra – José Mar tins Ro dri -
gues, ce a ren se de Qu i xa dá, que, se vivo fos se, te ria
com ple ta do cem anos de ida de no úl ti mo dia 2 de se -
tem bro.

Não sei se a me mó ria do povo bra si le i ro ha ve rá
de, em fu tu ro mais lon gín quo, con fi nar a lem bran ça
de Mar tins Ro dri gues aos com pên di os de his tó ria e
aos Ana is do Par la men to bra si le i ro. Con tu do, qual -
quer que seja o lu gar que lhe será re ser va do, im por -
tan te hoje é re gis trar que ele foi um dos de fen so res da 
de mo cra cia nos anos 60 e que hoje po de mos res pi rar 
e pra ti car.

Ba cha rel, em 1922, pela Fa cul da de de Di re i to
do Ce a rá, logo in gres sou na po lí ti ca, tor nan do-se De -
pu ta do Esta du al, em 1925. Em 1930, per de o man da -
to, só re tor nan do em 1935, quan do ocu pa as fun ções
de Se cre tá rio do Inte ri or e da Fa zen da do Esta do do
Ce a rá, no pe río do até 1943.

Em 1945, fi lia-se ao PSD, mas vai para o Rio de
Ja ne i ro ad vo gar, não se can di da tan do a car go ele ti vo.
De 1947 a 1955, ocu pa as fun ções de mem bro do
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção e de con sul tor ju rí di -
co do Con se lho Na ci o nal de Águas e Ener gia Elé tri ca.

Em 1955 ini cia sua bri lhan te tra je tó ria no Par la -
men to Na ci o nal, ele gen do-se De pu ta do Fe de ral pelo
Ce a rá. Des de logo de mons tra sua vo ca ção para a li -
de ran ça, to man do par te ati va na cam pa nha pre si den -
ci al de JK e tor nan do-se se cre tá rio-ge ral do PSD, car -
go que ocu pa de 1958 a 1961, quan do ir rom pe a cri se 
ins ti tu ci o nal com a re nún cia de Jâ nio Qu a dros.

Em meio à for te ins ta bi li da de que se cri ou, Mar -
tins Ro dri gues, no me a do Mi nis tro da Jus ti ça pelo
Pre si den te in te ri no Ra ni e ri Ma zil li, foi um dos prin ci -
pa is ar ti cu la do res do PSD jun to aos Mi nis tros mi li ta -
res e den tro do Con gres so Na ci o nal para que a sa í da
par la men ta ris ta vi a bi li zas se a pos se de João Gou lart, 
evi tan do uma rup tu ra ins ti tu ci o nal, que, to da via, aca -
ba ria acon te cen do três anos após.

Assu min do João Gou lart, Mar tins Ro dri gues re -
tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde aca ba ria por
en trar em cho que com o Pre si den te da Re pú bli ca.
Após a que da do Pre si den te, em 1964, Mar tins Ro dri -
gues tor na-se o lí der do PSD na Câ ma ra, en tão, o
par ti do ma jo ri tá rio na duas Ca sas do Con gres so Na -
ci o nal.

Arti cu la dor re fi na do, ho mem de prin cí pi os, não
teme in ves tir-se de mis sões di fí ce is ou de li ca das,
como a de fe sa do man da to do en tão Se na dor Jus ce li -
no Ku bits chek. Con su ma da a cas sa ção do ex-Pre si -
den te, a 3 de ju nho de 1965, Mar tins Ro dri gues po si -
ci o na-se pelo afas ta men to do PSD da base de sus -
ten ta ção do Go ver no.

Com a cri se cri a da pela ex tin ção dos par ti dos
po lí ti cos do re gi me de 46, Mar tins Ro dri gues tor na-se 
lí der do Blo co So ci al De mo crá ti co e se cre tá rio-ge ral
do MDB, par ti do que sur gi ria do Blo co em de zem bro
de 1965.

Na luta pela pre ser va ção do exer cí cio de mo crá -
ti co, Mar tins Ro dri gues de fen de que en quan to hou ver 
uma por ta aber ta para a mo bi li za ção da opi nião pú bli -
ca, todo es for ço de ve ria ser ten ta do.

Tor na-se um crí ti co do Go ver no Cos ta e Sil va e,
em 1967, é um dos re da to res do Ma ni fes to da Fren te
Ampla. Com o en du re ci men to do re gi me, Mar tins Ro -
dri gues as su me po si ções que se cho cam cada vez
mais com os se to res ra di ca is do go ver no, ten do seu
man da to cas sa do a 16 de ja ne i ro de 1969. Encer ra-se 
ali a car re i ra po lí ti ca de um dos mais bem equi pa dos
ho mens pú bli cos que o Bra sil co nhe ceu nas dé ca das
de 30 a 60.

Por mais de trin ta anos Mar tins Ro dri gues foi
um dos mais com ba ti vos po lí ti cos na de fe sa da de -
mo cra cia e das li ber da des pú bli cas. Seu nome se ria
por mu i to tem po re fe rên cia obri ga tó ria da fa mo sís si -
ma Co lu na do Cas tel lo, no Jor nal do Bra sil.

Per so na gem vo lun ta ri o so, par ti lhou a mes ma
cela com Car los Cas tel lo Bran co e So bral Pin to, ao fi -
nal de 1968. Não cede à ten ta ção da aco mo da ção
para pre ser var po si ções de des ta que, de i xan do a
vida pú bli ca e re tor nan do à de fe sa do Di re i to em sua
ban ca de ad vo ga do no Rio de Ja ne i ro.

Foi Cas tel lo que, no dia se guin te ao en ter ro do
ve lho ami go, es cre veu em sua co lu na a fra se que uti li -
zo para con clu ir este re gis tro em me mó ria de um de
nos sos ma i o res vul tos da his tó ria re cen te da de mo -
cra cia bra si le i ra.

Dis se, pois, Cas tel lo, a res pe i to de Mar tins Ro -
dri gues: Po bre, ín te gro, com o dom de aper fe i ço ar-se
na ad ver si da de e no so fri men to, cum priu José Mar -
tins (Ro dri gues) um des ti no dig no de ser cul tu a do pe -
los que in sis tem em de di car-se à vida pú bli ca des te
País.

Eram es sas as mi nhas pa la vras de sa u da ção à
me mó ria de Mar tins Ro dri gues. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, con vi da do pelo Dr.
Clé sio Andra de, pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o -
nal dos Trans por tes – CNT, par ti ci pei on tem do lan -
ça men to da Pes qui sa Ro do viá ria 2001. Tra ta-se de
uma ra di o gra fia do es ta do ge ral de con ser va ção das 
es tra das bra si le i ras. 45.294 qui lô me tros de es tra das
fe de ra is e es ta du a is fo ram ava li a dos de 02 a 27 de
ju lho des te ano, a par tir das prin ci pa is ca rac te rís ti -
cas fí si cas do sis te ma viá rio: pa vi men to, si na li za ção
e en ge nha ria, e, com ple men tar men te, os ti pos de
trá fe go e a in fra-es tru tu ra de apo io das ro do vi as.



A exem plo das pes qui sas an te ri o res, todo o ma -
te ri al foi le van ta do por du pla de pro fis si o na is que re -
gis trou em tre chos de 50 em 50 qui lô me tros as ca rac -
te rís ti cas pre do mi nan tes das nos sas prin ci pa is ro do -
vi as. Os da dos da Pes qui sa Ro do viá ria CNT 2001,
com pa ra dos com os do ano pas sa do, mos tram que
hou ve um ga nho no es ta do ge ral de con ser va ção da
ma lha ro do viá ria em con se qüên cia de me lho ri as no
pa vi men to e na si na li za ção.

Se em 2000, o nú me ro de es tra das clas si fi ca -
das como de fi ci en tes, ru ins e pés si mas cor res pon dia
a 80% da ex ten são ava li a da, nes te ano, hou ve um de -
crés ci mo de qua se 12 pon tos per cen tu a is nos tre chos 
com essa clas si fi ca ção, que to ta li za ram 68%. Con se -
quen te men te, o es ta do de con ser va ção ge ral sa tis fa -
tó rio su biu de 19%, em 2000, para 31%, em 2001.

Isso mos tra que os ga nhos em pa vi men ta ção
são uma ten ta ti va de re cu pe ra ção das con di ções
apre sen ta das an te ri or men te. Com pa ra dos os da dos
te mos que, em 2000, 66,% do pa vi men to es ta vam em 
si tu a ção pre cá ria con tra os 52% afe ri dos ago ra. Em
1999, esse nú me ro era qua se 38%.

Ou tro des ta que po si ti vo é o da cres cen te me lho -
ria das con di ções de si na li za ção das es tra das nos úl -
ti mos três anos. Em 2001, a pes qui sa re ve la que a si -
na li za ção al can çou 61% de ava li a ções po si ti vas, en -
quan to 38% apre sen ta ram si na li za ção pre cá ria. Di fe -
ren te men te de 1999, quan do as clas si fi ca ções bom e
óti mo nes se que si to so ma vam 39% e as clas si fi ca -
ções de fi ci en tes, ruim e pés si ma, 61%, e de 2000,
que teve 54% de ní ve is sa tis fa tó ri os con tra os 45%
que re ce be ram ava li a ção ne ga ti va. 

Em con tra pon to, as con di ções de en ge nha ria
apre sen ta das pe las ro do vi as fe de ra is bra si le i ras per -
ma ne ce ram pra ti ca men te inal te ra das em re la ção a
2000 e vem a ser um dos itens que al can ça ram a pior
ava li a ção. Por ser uma ca rac te rís ti ca que de man da
gran de es for ço fi nan ce i ro e de tem po para im ple men -
ta ção de qual quer me lho ria, sua si tu a ção de con ser -
va ção qua se não vem sen do al te ra da ao lon go dos úl -
ti mos três anos.

Em seu dis cur so o Dr. Clé sio Andra de, sa li en tou
que “num país ro do vi a ris ta como o Bra sil, que trans -
por ta 62% de sua car ga e 96% de seus pas sa ge i ros
por es tra das, a me lho ria do sis te ma viá rio é ur gen te
não ape nas para quem exer ce a ati vi da de do trans -
por te, mas para to dos os se to res da eco no mia e da
so ci e da de em ge ral, que dela de pen dem para al can -
çar ní ve is sa tis fa tó ri os de de sen vol vi men to“.

Res sal tou ain da que o Bra sil pre ci sa in ves tir
prin ci pal men te na con ser va ção do pa vi men to, in clu in -
do-se, aí, os acos ta men tos e as ade qua ções de ca pa -
ci da de, ou seja, as du pli ca ções. Nos so par que ro do -
viá rio é es ti ma do em 200 bi lhões que não pode se de -
te ri o rar por fal ta de in ves ti men tos. Embo ra, no ba lan -
ço ge ral, nos sas es tra das con tem ain da com ín di ces
in sa tis fa tó ri os de con ser va ção, es ta mos hoje me lhor

do que es tá va mos no pas sa do, mes mo con ta tan -
do-se que no ano 2000 hou ve gran de de te ri o ra ção da
ma lha. 

Des de que o de sen vol vi men to do país não pode 
pres cin dir de um trans por te ro do viá rio efi ci en te, os
de ba tes com a so ci e da de bra si le i ra so bre as con di -
ções de nos sas es tra das deve ser am pli a do e cor res -
pon di do com ma i o res in ves ti men tos do go ver no no
se tor, que ain da ca re ce de 10 bi lhões de re a is e de 1
bi lhão anu al men te para co lo car as es tra das em con -
di ções de uso.

O SR. SERGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te,
que ro agra de cer a pre sen ça de to dos que aqui es -
tão para com par ti lhar co mi go este mo men to es pe ci -
al de mi nha vida po lí ti ca. Ao tem po em que in gres so 
no PMDB, re a fir mo mi nhas con vic ções de mo crá ti -
cas e, aci ma de tudo, meu com pro mis so com o povo 
da mi nha ter ra.

Apren di, ao lon go de mi nha car re i ra pú bli ca, que 
o pa tri mô nio ma i or de um po lí ti co é a sua co e rên cia, a 
fi de li da de a prin cí pi os e va lo res. As idéi as po dem mu -
dar – e, fre qüen te men te, é até sa lu tar que mu dem,
evo lu am, acom pa nhem o pro gres so e as trans for ma -
ções da vida, mas os prin cí pi os éti cos e mo ra is não.

Esses são per ma nen tes e não po dem ser pro fa -
na dos.

No cur so de mi nha car re i ra po lí ti ca, que me
trou xe ao Se na do Fe de ral, te nho sido fiel a al guns
fun da men tos bá si cos: à de mo cra cia, em pri me i ro lu -
gar – e, den tro dela, aos di re i tos hu ma nos e so ci a is,
que lhe dão con te ú do e sig ni fi ca do.

Para mim, po lí ti ca é, an tes de tudo, pa i xão. Não
é pos sí vel en xer gá-la de ou tra for ma. Po lí ti ca tra ta
das pes so as, da eter na bus ca da boa con vi vên cia,
ain da que com idéi as e con vic ções di fe ren tes. Po lí ti ca 
é a arte de pro mo ver a paz e a con cór dia na so ci e da -
de. E não há como fazê-lo se não de co ra ção e bra ços
aber tos como pro va de amor à hu ma ni da de. 

Apren di isso mu i to cedo, ain da de cal ça cur ta,
na mi nha casa, ou vin do, aten ta men te, até al tas ho ras
da no i te, as con ver sas do meu pai com os po lí ti cos da
mi nha ter ra. Con vi vi, des de sem pre, com pes so as
que ti nham in te res se pú bli co. Eram, de fato, par ti dá ri -
os, so li dá ri os e ami gos. Ami gos não dos car gos, mas
das pes so as. Não das pes so as ju rí di cas, mas das
pes so as fí si cas. Ti nham um pro je to co le ti vo, um so -
nho, uma uto pia e lu ta vam sem tré guas por isso.

Foi esse o meu jar dim da in fân cia da po lí ti ca, na
casa do meu pai.

De po is, como dis se o po e ta Fil gue i ras Lima,
”veio o mau des ti no“ e me fez co nhe cer o so fri men to,
ou me lhor,: me fez apren der ain da mais. Fo ram du ras, 
mas sá bi as as li ções que re ce bi so bre a vida e os ho -
mens, no exí lio com o meu pai e com di ver sos ou tros
bra si le i ros, ide a lis tas e pa tri o tas, ví ti mas do au to ri ta -



ris mo e da in to le rân cia. Áspe ros tem pos aque les. Não 
se sa bia se o di nhe i ro ia dar até o fi nal do mês. Pior:
não se ti nha se quer idéia de quan do se po de ria vol tar
para casa.

Mas foi lá, tam bém, que co nhe ci uma fi gu ra ex -
tra or di ná ria, que tem mar ca do e pa u ta do mi nha tra je -
tó ria po lí ti ca. Dele re ce bi, nas lon gas tar des do exí lio,
as au las mais pro fun das, mais co mo ven tes e mais
che i as de amor às pes so as e ao Bra sil. 

A mais ines que cí vel ocor reu no dia 18 de de -
zem bro de 1964. Nela, ele não dis se pa la vra al gu ma;
ape nas cho rou. E, na que le cho ro, re su miu todo o sen -
ti men to de um povo di an te dos de sen con tros da his tó -
ria. Esta va ao lado dele, no ae ro por to de Orly, em Pa -
ris, no em bar que de suas fi lhas para o Bra sil, a nos sa
pá tria que ri da, cujo solo lhe fora pro i bi do pi sar. Era
Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra.

Cum pri, por tan to, mais uma eta pa do meu
apren di za do po lí ti co.

Vol tei ao Bra sil, res ta be le ci con ta to mais di re to
com uma nova re a li da de bra si le i ra. !E vi e sen ti quan -
to afas ta ram ain da mais o País dos va lo res de mo crá -
ti cos! Mas ha via a re sis tên cia! E nela logo me en ga jei. 
Fiz par te do mo vi men to es tu dan til, em 1968. !Par ti ci -
pei da pas se a ta dos 100 mil! Des se tem po, nun ca me
es que ci da cena em que os gran des lí de res do en tão
MDB – a trin che i ra de mo crá ti ca do País – eram per se -
gui dos no cam pus da UnB pe los cães da di ta du ra. 

E, aqui, per mi tam-me bre ve pa u sa para ho me -
na ge ar dois gran des bra si le i ros, duas le gen das po lí ti -
cas do PMDB: o ce a ren se José Mar tins Ro dri gues,
pelo seu cen te ná rio, co me mo ra do quin ta-fe i ra úl ti ma,
e Ulysses Gu i ma rães, o es tra te gis ta e co man dan te
da re de mo cra ti za ção.

Aos dois, de ve mos mu i to da li ber da de que hoje
des fru ta mos na po lí ti ca bra si le i ra.

Re to mo o re la to aos idos de 68. Vol tei para o Ce -
a rá. Vivi um mo men to em que as pes so as eram do mi -
na das pelo medo. As re u niões só acon te ci am de po is
da meia-no i te, quan do as lu zes se apa ga vam e a ci -
da de dor mia.

Con ti nu ei fir me na luta pela de mo cra cia. Lem -
bro-me bem, nas Di re tas-Já, que es te ve aqui co nos co 
– co mi go e com os com pa nhe i ros do Cen tro Indus tri al 
do Ce a rá, o CIC – Tan cre do Ne ves, que foi a pri me i ra
pes soa que me su ge riu algo que ain da não me pas sa -
ra pela ca be ça: en trar na po lí ti ca par ti dá ria.

As Di re tas-Já e, logo de po is, o mo vi men to
pró-Tan cre do fo ram meu ba tis mo ofi ci al na po lí ti ca.
Veio, en tão, 1986 e me en tre guei de cor po e alma ao
pro je to de mu dar o Ce a rá. De fa zer po lí ti ca com ”P“
ma i ús cu lo. Sem fi si o lo gis mo. Sem cli en te lis mo. Para
tor nar o Ce a rá me lhor, fo mos obri ga dos a de sa gra dar 
in te res ses e, pela ab ne ga ção ao pro je to, fui não ra ras
ve zes in com pre en di do. Mas nada como o tem po para
mos trar a ver da de. 

De po is, vi e ram as di ver gên ci as, os de sen con -
tros, por que não po día mos pa ra li sar o so nho. Mas em 
mo men to al gum per mi ti que as di ver gên ci as in ter fe -
ris sem no de sem pe nho do meu man da to. Con ti nu ei
tra ba lhan do com o mes mo em pe nho como co or de na -
dor da ban ca da ce a ren se e como lí der do par ti do no
Se na do Fe de ral, na luta por re cur sos para o Esta do,
por que o povo não pode pa gar pe los even tu a is an ta -
go nis mos en tre seus re pre sen tan tes.

De tudo, pos so di zer com tran qüi li da de: ao lon -
go de mi nha vida, nun ca fugi dos prin ci pa is acon te ci -
men tos do meu Esta do e do meu País. De to dos, par -
ti ci pei; em to dos, to mei par ti do e ati tu de. Em mo men -
tos de ci si vos, fiz sem pre op ção pelo que me pa re ceu
mais em con so nân cia com a éti ca e a jus ti ça so ci al,
mu i tas ve zes em de tri men to de in te res ses po lí ti cos
ime di a tos.

Por isso, por uma ques tão de co e rên cia, nas
ele i ções pre si den ci a is de 1989, apo i ei o pa u lis ta Má -
rio Co vas, numa cam pa nha di fí cil, em de tri men to do
nor des ti no Fer nan do Col lor, qua se vi to ri o sa. Por isso,
con ti nuo lu tan do até hoje, na mes ma trin che i ra, pen -
san do no meu país e no Ce a rá.

Não pos so de i xar de re gis trar o quan to ama du -
re ci no exer cí cio dos meus man da tos nas duas Ca sas 
Le gis la ti vas do Con gres so Na ci o nal. Foi ne las que
con so li dei as li ções da plu ra li da de, de di ver gir sem
hos ti li zar, de es tar cons ci en te, en fim, como nos en si -
na Adol fo Pe rez Esqui vel, de que ”não se pode se me -
ar de pu nhos cer ra dos“.

Com pa nhe i ros do PMDB:
Todo o es for ço que em pre en di ao lon go da mi -

nha vida po lí ti ca não foi em vão. Como di ria Ma cha do
de Assis, ”al gu ma cou sa es ca pa do na u frá gio das ilu -
sões“. Estou de novo na mes ma luta por um Ce a rá
mais jus to. Por um Ce a rá em que o jo vem te nha pers -
pec ti vas, o ido so viva a ve lhi ce com dig ni da de e em
que haja se gu ran ça e bem-es tar ge ral.

A pro pó si to, ca lou-me pro fun da men te o de po i -
men to, dias atrás, de uma jo vem ce a ren se. Dis se-me
ela: ”Se na dor, hoje, como es tu dan te, sou o fu tu ro do
País; ama nhã, já for ma da, vou de i xar de ser o fu tu ro
para vi rar um pro ble ma so ci al“. 

Da mes ma for ma, ouvi de um apo sen ta do, em
Mo ra da Nova: ”Dou tor, re ce bo meu apo sen to, mas é
mes mo que nada. Todo mês te nho de re par tir o di nhe -
i ro com os fi lhos e ne tos, que vi vem sem tra ba lho.
Aca bo fi can do até sem os meus re mé di os“.

E, como se não bas tas se, um rico em pre sá rio
cer ta vez me con fes sou: ”Se na dor, como o se nhor
sabe, sou bem su ce di do nos ne gó ci os, pago re gu lar -
men te os im pos tos, te nho o res pe i to da so ci e da de.
Mas, de que vale tudo isso, se não es tou se gu ro, nem
em casa nem na em pre sa? Se, a qual quer mo men to,
pode acon te cer o pior co mi go e com a mi nha fa mí lia?“

E por que não há fu tu ro para o jo vem, mes mo
que te nha a fe li ci da de de ter mi nar uma fa cul da de?



Ima gi nem quem nun ca apren deu a ler — e são tan tos
ain da no Ce a rá – o 4º lu gar no Bra sil em anal fa be tis -
mo de 15 anos e mais? E por que, de po is de tan to pe -
nar, a pes soa ido sa não pode ter al gu ma re com pen sa 
em vida? E por que há tan ta in se gu ran ça, não im por -
ta se rico ou po bre? Qu an do o es ta do, nes te cam po,
não cum pre seu pa pel, o rico se pro te ge com pran do
se gu ran ça e o po bre paga com a vida.

Isso tem, pelo me nos, dois no mes: po bre za e
fal ta de pers pec ti vas. Com ba ter es ses ma les, eis aí o
bom com ba te, eis aí o meu com pro mis so de fé que
so le ne men te faço aqui e ago ra, di an te de to dos. Va -
mos der ro tar es ses dois ma les onde quer que es te -
jam. A po bre za está em todo o Esta do, mas prin ci pal -
men te na zona ru ral e nos pe que nos mu ni cí pi os. Está
no Inte ri or. E isso acon te ce por que a agro pe cuá ria foi
des man te la da, por que o Inte ri or foi aban do na do.

Que fa zer? Te mos de en fren tar a pre ca ri e da de
de uma po lí ti ca fun diá ria im pro du ti va. ?O que es pe rar
de uma agro pe cuá ria em que qua se 70% dos es ta be -
le ci men tos têm me nos de 10 hec ta res e área mé dia
de 2,6 hec ta res, num Esta do onde 73% do seu ter ri tó -
rio si tu am-se no semi-ári do, às vol tas com as se cas
pe rió di cas?

Te mos de dar um bas ta no des per dí cio! Nada
pode fi car pa ra do. O di nhe i ro pú bli co tem de ren der
para a so ci e da de. Por exem plo: a água do açu de é
para o con su mo hu ma no e para a pro du ção. É fon te
de sa ú de e ri que za. A que tem ser vi do o Orós, con clu -
í do há 40 anos e que se ria a re den ção do Ce a rá? 

O aces so ple no à sa ú de, um dos di re i tos de ci -
da da nia bá si cos do mun do mo der no, tem de ser ga -
ran ti do. O in ves ti men to em sa ne a men to, pre ven ção e
aten di men to deve ser en ca ra do como pri o ri da de.

As tec no lo gi as, que hoje es tão nas pra te le i ras
das Uni ver si da des e dos ins ti tu tos de pes qui sa, são
as ar mas mais po de ro sas nes se com ba te pelo de -
sen vol vi men to. É com elas, em boa me di da, que va -
mos trans for mar em em pre go, ren da e qua li da de de
vida o po ten ci al que o Esta do pos sui na ir ri ga ção,
na fru ti cul tu ra, na flo ri cul tu ra, na ca ju cul tu ra, na co -
to ni cul tu ra, na ma mo na, no sor go; no pe i xe e no ca -
ma rão; na avi cul tu ra, na bo vi no cul tu ra de le i te, na
ovi no ca pri no cul tu ra. De igual modo, no tu ris mo ru ral, 
eco ló gi co, ar que o ló gi co e, en fim, nas ati vi da des não 
agrí co las que po dem tra zer pros pe ri da de ao meio
ru ral.

Não po de mos, ob vi a men te, es que cer o meio
ur ba no onde re si dem 72% da po pu la ção do es ta do.
Assim, de ve mos con ti nu ar in cen ti van do a in dús tria.
Mas não so men te ela. É in con ce bí vel ex clu ir jus ta -
men te os ma i o res ge ra do res de em pre go e ren da,
que são o co mér cio, a pres ta ção de ser vi ços e o tu -
ris mo.

Pre ci sa mos pri o ri zar as mi cro e pe que nas em -
pre sas, in clu si ve com a ade são do es ta do ao Sim ples. 
O Ce a rá deve ser trans for ma do num gran de pólo de
atra ção de em pre sas pro du to ras de co nhe ci men to.
Para isto, o in ves ti men to em edu ca ção, ciên cia e tec -
no lo gia é fun da men tal.

Tudo isso deve com por um pro je to. E esse pro je -
to não pode ser fe i to de cima para ba i xo, sem ou vir o
seu prin ci pal in te res sa do, o povo. Para fa zer gran des
co i sas, já nos en si na va o cé le bre au tor de O es pí ri to
das leis, não se deve es tar aci ma dos ho mens, mas –
isto sim — jun to com eles.

Hoje, es tou mu dan do de par ti do, mas não es tou
mu dan do de ob je ti vos ou ide a is. Quem mu dou, na
ver da de, não fui eu, mas as pes so as que con ti nu am
no PSDB no Ce a rá, que pre gam a de mo cra cia, mas
não a pra ti cam in ter na men te. O PSDB na ci o nal cul ti -
va a de mo cra cia in ter na, mas o ce a ren se não: vê na
di ver gên cia um pro ble ma e não um es tí mu lo ao de ba -
te e ao apri mo ra men to das idéi as.

Ao en trar para o PMDB, re gis tro mi nha li ga ção
um bi li cal com esse par ti do, do qual meu pai é há
anos fi li a do. Mas não é esse o úni co elo. O es pí ri to
de luta, a his tó ria de re sis tên cia e bra vu ra são re fe -
ren ci a is per ma nen tes. !Não se pode es que cer o pa -
pel do PMDB na le gen dá ria cam pa nha das Di re tas
Já, que em pol gou mul ti dões, Bra sil afo ra!

É hora de mu dar. Mudo de par ti do, mas não de 
com pro mis sos ou de ide a is. No PMDB, es tou cer to,
po de rei con tri bu ir para es cre ver um novo ca pí tu lo da 
his tó ria do Ce a rá – mais jus ta e em con so nân cia
com suas mais al tas tra di ções. O Ce a rá mu dou mu i -
to, mas ain da há mu i to por fa zer, e não há tem po a
per der.

Mu i to obri ga do !

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se ama -
nhã, dia 4 de ou tu bro, às 14 ho ras, no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de
pro je tos de lei do Con gres so e de pro je tos de de cre -
to le gis la ti vo do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o Se na do Fe de ral
está con vo ca do para ses são ex tra or di ná ria, a re a li -
zar-se hoje, às 17ho ras e 30 mi nu tos, des ti na da ao
com pa re ci men to do Mi nis tro de Esta do das Re la -
ções Exte ri o res, Sr. Cel so La fer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

















O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 28 mi nu tos.)



Ata da 127ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 3 de outubro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência do Sr. Ramez Tebet

ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias
– Amir Lando – An to nio Carlos Júnior – Antônio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – 
Bello Parga – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio –
Carlos Wil son – Casildo Maldaner – Ed i son Lobão – 
Edu ar do Siqueira Cam pos – Edu ar do Suplicy –
Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando
Matusalém – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata
– Gilvam Borges – Heloísa Hel ena – Hugo
Napoleão – Iris Rezende – Jef fer son Peres – Jonas
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Alencar – José Coelho – José Edu ar do Dutra – 
José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Cam -
pos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz
Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Ma rina Silva – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo 
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Si mon
– Ramez Tebet – Ricardo Santos – Roberto Freire –
Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.

O SR. PRES I DENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs.
Senadores. Havendo número reg i men tal, declaro aberta
a sessão.

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

So bre a mesa, ofí cio do Mi nis tro de Esta do da De -
fe sa que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los 
Wil son.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 5.586/MD

Bra sí lia, DF, 3 de ou tu bro de 2001

Se nhor Se na dor,
Cumprimento o ilustre Senador e me reporto ao

honroso convite para minha participação na Sessão
Deliberativa Extraordinária do Senado, nesta data,
quando será abordada a posição oficial brasileira em
face da crise internacional provocada pelos ataques
terroristas aos Estados Unidos da América.

Impossibilitado de comparecer, em razão de
compromissos anteriormente agendados, agradeço a 
deferência e formulo votos de sucesso no evento, ao
tempo em que mantenho esta Pasta à disposição do
Senado Fed eral.

Atenciosamente, _ Geraldo Magela da Cruz
Quintão, Ministro de Estado da Defesa.

O SR. PRES I DENTE (Ramez Tebet) – O ofício
lido vai à publicação.

O SR. PRES I DENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e
Srs. Senadores, encontra-se na Casa o Exmº. Sr.
Celso Lafer, Ministro de Estado das Relações
Exteriores, convocado nos termos do Requerimento
nº 555, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, para prestar esclarecimentos
sobre a posição oficial brasileira em face da crise
internacional provocada pelos ataques terroristas aos 
Estados Unidos da América, no dia 11 de setembro
de 2001.

Para conduzi-lo ao plenário, a Presidência
designa Comissão formada pelo. Senador Jef fer son
Péres, Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional; Senador Pedro Piva; Senador Jorge
Bornhausen; Senador Romeu Tuma; Senador Artur da
Távola e Senador Juvêncio da Fonseca. (Pausa.)

Srªs. e Srs. Senadores, encontra-se em plenário 
S. Exª o Ministro de Estado das Relações Exteriores,
Celso Lafer.

Nos termos regimentais, o Ministro disporá de
meia hora para a sua exposição. Para interpelações a
S. Exª serão chamados os Senadores inscritos,
intercalando-se oradores de cada Partido. Cada um
disporá de cinco minutos, sendo assegurado ao
Ministro igual tempo para as respostas. Para
contraditá-lo, os Senadores poderão usar da palavra
por dois minutos, concedendo-se ao Sr. Ministro igual
tempo para a tréplica.

Tem, portanto, a palavra o Ministro Celso Lafer,
a quem a Presidência convida para ocupar a tri buna.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Exmº. Sr.
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fed -
eral; Exmº Sr. Senador Jef fer son Péres, que solicitou,
em nome da Comissão de Relações Exteriores, que
eu viesse a esta Casa para prestar esclarecimentos
sobre a ação diplomática brasileira; Srs. Senadores
membros da Mesa e da Comissão de Relações
Exteriores; Srªs e Srs. Senadores; senhoras e senhores, 
compareço a esta audiência pública a exemplo de



ocasiões anteriores em que tive o privilégio de
dirigir-me aos Membros do Congresso Nacional. 

Re i te ro meu sen ti men to de pro fun do res pe i to
por esta Casa, que é a ver da de i ra ex pres são da so be -
ra nia na ci o nal. O Se na do de mons tra, uma vez mais,
aci ma de fi li a ções par ti dá ri as, seu in te res se no acom -
pa nha men to da re a li da de in ter na ci o nal e, no caso
pre sen te, na po si ção bra si le i ra di an te dos la men tá ve -
is aten ta dos ter ro ris tas per pe tra dos nos Esta dos Uni -
dos.

Estou con ven ci do de que é no Con gres so Na ci -
o nal que são de ba ti das as gran des ques tões na ci o -
na is e in ter na ci o na is. Assim, mi nha pre sen ça aqui,
além de tra du zir mi nhas con vic ções de mo crá ti cas,
cons ti tui o jus to re co nhe ci men to da par ti ci pa ção do
Con gres so na po lí ti ca ex ter na bra si le i ra e na de fi ni -
ção do in te res se pú bli co.

Os de vas ta do res ata ques do dia 11 de se tem -
bro, exe cu ta dos com ex tra or di ná ria bru ta li da de, mas
tam bém com ex pres si vo grau de ri gor ope ra ci o nal,
apre sen ta ram di men sões iné di tas. Além de ater ra do -
res, seus efe i tos fo ram di ver si fi ca dos, com por tan do
seja uma di men são real, na me di da em que co bra ram 
mi lha res de vi das hu ma nas, seja uma di men são sim -
bó li ca, na me di da em que atin gi ram vér ti ces eco nô mi -
cos e mi li ta res do po der nor te-ame ri ca no.

Em res pos ta a um fe nô me no com ple xo e ame a -
ça dor, é nor mal que se cons ti tu am pa drões de re a -
ções igual men te mul ti di men si o na is.

Eu gos ta ria de ini ci ar, as sim, a mi nha ex po si ção, 
as si na lan do que o re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis -
mo, con for me dis pos to no art. 4º, in ci so VIII, da Cons -
ti tu i ção de 1988, cons ti tui um dos prin cí pi os fun da -
men ta is que re gem as re la ções in ter na ci o na is do Bra -
sil.

Esses prin cí pi os cons ti tu ci o na is, ao es ta be le ce -
rem pa drões de com por ta men to, es tí mu los e li mi tes,
fun da men tam a con du ta ex ter na do Esta do e pro pi ci -
am, no pla no in ter no, a ne ces sá ria trans pa rên cia para 
que a ci da da nia con tro le a ação do Go ver no no sis te -
ma in ter na ci o nal. A exis tên cia de prin cí pi os cons ti tu -
ci o na is a re ger as re la ções in ter na ci o na is do Bra sil
ina u gu ra-se com a Cons ti tu i ção de 1891, que es ta be -
le cia uma pro i bi ção, a de guer ra de con quis ta, e um
es tí mu lo à ar bi tra gem como uma vi são so bre a po si -
ção que uma re pú bli ca deve ter na so lu ção pa cí fi ca
de con tro vér si as.

A apli ca ção do prin cí pio de re pú dio ao ter ro ris -
mo como di re triz de po lí ti ca ex ter na tem sido as sim
uma cons tan te. Assim acon te ceu, por exem plo, com a 
in ter na li za ção, em 15 de abril de 1992, por meio do
De cre to nº 494, da Re so lu ção nº 748 do Con se lho de

Se gu ran ça das Na ções Uni das. Men ci o no, adi ci o nal -
men te – e com par ti cu lar per ti nên cia para o ob je to
des ta mi nha ex po si ção –, a pu bli ca ção do De cre to nº
3.755, de 19 de fe ve re i ro de 2001, que in ter na li za a
Re so lu ção nº 1.333 (2000) do Con se lho de Se gu ran -
ça das Na ções Uni das, que de ter mi na, en tre ou tras
san ções, o blo que io dos re cur sos fi nan ce i ros em
nome de Osa ma Bin La den e de pes so as e em pre sas
a ele as so ci a dos, bem como pro í be a ven da de ar ma -
men tos ao Ta li bã e a en tra da de al tos fun ci o ná ri os da -
que le re gi me em ter ri tó rio na ci o nal.

Está sen do pre pa ra do de cre to des ti na do a in ter -
na li zar as dis po si ções da Re so lu ção nº 1.373 (2001),
ado ta da no dia 28 de se tem bro, pela qual o Con se lho
de Se gu ran ça, in vo can do o ca pí tu lo VII da Car ta da
ONU, de ter mi nou me di das adi ci o na is man da tó ri as de 
com ba te ao ter ro ris mo e ao seu fi nan ci a men to.

A ação di plo má ti ca que o Go ver no bra si le i ro
vem con du zin do des de os aten ta dos está so li da men -
te an co ra da, por tan to, na apli ca ção de um prin cí pio
cons ti tu ci o nal. Prin cí pio que está, por sua vez, em
con so nân cia com um va lor con sa gra do na or dem in -
ter na. Re fi ro-me aos di re i tos e de ve res in di vi du a is e
co le ti vos pre vis tos na Cons ti tu i ção bra si le i ra, e em
es pe ci al ao art. 5º, in ci so XLIII, que con si de ra o ter ro -
ris mo cri me ina fi an çá vel e in sus ce tí vel de gra ça ou
anis tia, por ele res pon den do os man dan tes, os exe -
cu to res e os que, po den do evi tá-lo, se omi ti rem.

O re pú dio ao ter ro ris mo, va lor con sa gra do em
nos sa or dem in ter na e pro je ta do em nos sa ação ex -
ter na, é, aci ma de tudo, fru to da au to no mia. Aqui, a li -
ber da de co in ci de com a es fe ra do obri ga tó rio, sen do
exer ci da com obe diên cia à pró pria lei. Não há, por tan -
to, na ação di plo má ti ca bra si le i ra, que pas so a ex por,
ali nha men tos pro ve ni en tes da he te ro no mia de uma
nor ma im pos ta por ou tros.

Insis to nes te pon to: o re pú dio ao ter ro ris mo é o
prin cí pio cons ti tu ci o nal que rege as re la ções in ter na -
ci o na is do Bra sil. O ter ro ris mo é cri me ina fi an çá vel,
nos ter mos do que dis põe a Cons ti tu i ção Fe de ral, e
por ele de vem res pon der os man dan tes, os exe cu to -
res e os que, po den do evi tá-lo, se omi ti rem. Isso cons -
ta do tex to da Cons ti tu i ção. Por tan to, a ação di plo má -
ti ca bra si le i ra que pas so a ex por é fru to da qui lo que
nós mes mos nos es ti pu la mos como nor ma no pla no
in ter no e no pla no in ter na ci o nal. Assim, é fru to da au -
to no mia e da obe diên cia à nos sa pró pria lei, e não
pro vém da he te ro no mia de uma nor ma im pos ta por
ou tros.

Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no bra si le i ro não
tar dou em ma ni fes tar o sen ti men to de in dig na ção da
so ci e da de bra si le i ra com a cru el da de dos aten ta dos e 



ex pres sar sua so li da ri e da de com a Na ção nor te-ame -
ri ca na. Não vou re i te rar aqui lo que é do co nhe ci men to 
de to dos. Esse foi o sen ti do da car ta que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so en vi ou ao Pre si den te
Ge or ge Bush, das de cla ra ções que fiz como Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res: de cre ta ção de luto e inú me -
ras ou tras ma ni fes ta ções que tam bém ocor re ram no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal e por par te dos di ver -
sos par ti dos po lí ti cos e en ti da des re pre sen ta ti vas da
so ci e da de ci vil.

Em todo o pro ces so, o Bra sil man te ve con sul tas
cons tan tes com os Go ver nos dos pa í ses la ti no-ame ri -
ca nos e dos Esta dos Uni dos. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so es ta be le ceu um diá lo go di re to
com os de ma is Pre si den tes, ao mes mo tem po em
que tive a opor tu ni da de de tro car in for ma ções e idéi -
as com meus co le gas dos ou tros pa í ses de nos sa re -
gião.

Tor nou-se cla ra, des de o pri me i ro mo men to, a
ne ces si da de de uma ação di plo má ti ca fir me e con sis -
ten te de com ba te ao ter ro ris mo, o que re quer uma
cor re ta com pre en são do sig ni fi ca do e das im pli ca -
ções de lon go pra zo dos aten ta dos.

A agres são so fri da pe los Esta dos Uni dos foi ex -
ten sa e de su ma na. Ela po de rá mo di fi car o cur so das
re la ções in ter na ci o na is e ge rar per tur ba ções na di nâ -
mi ca do sis te ma in ter na ci o nal.

Expli co-me: des de o fim da Gu er ra Fria, o sis te -
ma in ter na ci o nal pas sou a mo ver-se de acor do com
duas ló gi cas con tra di tó ri as. Uma de las, ba se a da em
for ças cen trí pe tas, cen tra da na con ver gên cia de ex -
pec ta ti vas e im pul si o na da pela glo ba li za ção. A ou tra,
im pul si o na da por for ças cen trí fu gas, in du to ras de
uma ló gi ca da frag men ta ção, en tre elas a das iden ti -
da des.

A ló gi ca da con ver gên cia foi sim bo li za da, em
par ti cu lar, pe los es for ços da co mu ni da de in ter na ci o -
nal em en con trar so lu ções ne go ci a das em uma sé rie
de áre as te má ti cas de na tu re za glo bal: a Con fe rên cia
do Rio de Ja ne i ro so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi -
men to, em 1992, a Con fe rên cia de Vi e na so bre Di re i -
tos Hu ma nos, em 1993, a Cú pu la de Co pe nha gue
para o De sen vol vi men to So ci al e a pró pria con clu são
da Ro da da Uru guai, que le vou à cri a ção da OMC.

As di ver gên ci as e as as si me tri as ma ni fes ta -
ram-se com a de sa gre ga ção ter ri to ri al ob ser va da na
União So vié ti ca e na Iu gos lá via, en tre ou tros pa í ses.
O co lap so da União So vié ti ca e o fim da Gu er ra Fria,
para re to mar mos uma idéia de Octa vio Paz, en se ja -
ram a ”su ble va ção dos par ti cu la ris mos com a des su e -
tu de da idéia de re vo lu ção“. Daí os fru tos do pró prio
po der frag men ta dor da so ci e da de mo der na, pre sen te 

nas cri ses fi nan ce i ras da se gun da me ta de da dé ca da
de 90, na pro li fe ra ção dos con ten ci o sos co mer ci a is e
nos pro ces sos e pro tes tos an ti glo ba li za ção ocor ri dos
em Se at tle, Was hing ton, Pra ga e Gê no va.

Se hou ve al gum fa tor de con ti nu i da de na po lí ti -
ca in ter na ci o nal ao lon go da dé ca da, esse foi a con fi -
gu ra ção do po der sem ri val dos Esta dos Uni dos, com
ca pa ci da de de atu a ção si mul tâ nea nos cam pos es -
tra té gi co-mi li tar, po lí ti co, eco nô mi co e fi nan ce i ro.

A ação ter ro ris ta que atin giu Nova Ior que e Was -
hing ton re ve lou, no en tan to, que, a des pe i to de seu
po der, os Esta dos Uni dos não es ta vam imu nes a um
ata que vi o len to e bru tal. Inde pen den te men te dos re -
cur sos de po der que lo gra ram acu mu lar, nos sas pró -
pri as so ci e da des per ma ne cem vul ne rá ve is.

Tal li ção com ple men ta-se pela per cep ção de
que a pro pa la da per da de im por tân cia re la ti va do fa tor 
”se gu ran ça“ en tre as áre as te má ti cas que de fi nem o
ob je to das re la ções en tre Esta dos, não pas sa de uma 
con clu são apres sa da e ilu só ria.

O re co nhe ci men to de que a se gu ran ça re to ma
po si ção cen tral na de fi ni ção do in te res se na ci o nal
não im pli ca, no en tan to, a ade são a con cep ções tra di -
ci o na is da po lí ti ca de po der. Uma das ca rac te rís ti cas
do Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co clás si co, o que sur ge
a par tir do Tra ta do de Ves tá lia, de 1648, é a exis tên cia 
das ”nor mas de mú tua abs ten ção“, ba se a das no re -
co nhe ci men to re cí pro co das so be ra ni as e na dis tri bu -
i ção das com pe tên ci as en tre os Esta dos, no âm bi to
da co mu ni da de in ter na ci o nal, es sen ci al men te atra -
vés de re gu la men ta ção da com pe tên cia ter ri to ri al dos 
Esta dos.

A es sas nor mas de mú tua abs ten ção se agre ga -
ram as de ”mú tua co la bo ra ção“, que sur gem a par tir
do sé cu lo XIX. Estas se ex pli cam pela im pos si bi li da de 
do Esta do, com a re vo lu ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca,
aten der às suas ne ces si da des numa base ex clu si va -
men te in di vi du al e ter ri to ri al. As nor mas de mú tua co -
la bo ra ção pro vêm, por con se guin te, das exi gên ci as
de co o pe ra ção, de cor ren tes da cres cen te in ter de pen -
dên cia dos Esta dos, im pul si o na da por avan ços na co -
mu ni ca ção, no trans por te, na in dús tria mo der na e no
co mér cio, e que leva à di lu i ção das fron te i ras e ao es -
tre i ta men to da di fe ren ça en tre o ”in ter no“ e o ”ex ter -
no“.

Tal pro ces so in ten si fi ca-se após a Se gun da Gu -
er ra Mun di al e, sem dú vi da ne nhu ma, hoje, a re du ção 
dos cus tos dos trans por tes e da co mu ni ca ção, os
avan ços na com pu ta ção, na tec no lo gia da in for ma ção 
e na tec no lo gia di gi tal, le vou ao apri mo ra men to das
re des de co mu ni ca ção que vi a bi li zam dois fe nô me -
nos que nos in te res sam di re ta men te. as fron te i ras de -



i xam de ser ”bar re i ras na tu ra is“ e ten dem a de sa pa re -
cer os li mi tes ter ri to ri a is na trans mis são da in for ma -
ção.

A ex pres si va di lu i ção en tre o ”in ter no“ e o ”ex ter -
no“ al te rou a di nâ mi ca das re la ções in ter na ci o na is.
Po de mos cons ta tar a for ma ção de com ple xas re des
de in te ra ção go ver na men ta is e não-go ver na men ta is,
que es tru tu ram o es pa ço do pla ne ta e a go ver nan ça
do mun do. Nes te con tex to, as re la ções in ter na ci o na is
pas sam a en vol ver uma mul ti pli ci da de de ato res, en -
tre os qua is em pre sas trans na ci o na is, or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e a mí dia, en tre ou tros.

Ao lon go dos anos 90, ob ser va mos a pre va lên -
cia da de mo cra cia e a au to no mia da so ci e da de ci vil.
Daí o novo pa pel das or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is, que, em rede, atu am no es pa ço pú bli co na de fe -
sa de cer tos va lo res, como o meio am bi en te e os di re -
i tos hu ma nos. Cons ta ta mos, no en tan to, a pre sen ça
de ou tros ti pos de re des tran sa ci o na is, como a da la -
va gem do di nhe i ro, a da cri mi na li da de or ga ni za da, a
do trá fi co clan des ti no de ar ma men tos, a da pro du ção
e dis tri bu i ção de dro gas e a do ter ro ris mo. A com bi na -
ção des ses ti pos de re des, que ope ram clan des ti na -
men te, e de ou tras, que atu am pu bli ca men te, ten de a
es ca par ao con tro le dos Esta dos e das or ga ni za ções
in ter na ci o na is.

Nes te novo ce ná rio, os Esta dos man têm-se
como in dis pen sá ve is ins tân ci as pú bli cas de in ter me -
di a ção. Instân cia in ter na de in ter me di a ção do Esta do
com o país; e ins tân cia ex ter na de in ter me di a ção com 
o mun do.

Não te nho dú vi das de que a cons ti tu i ção de ver -
da de i ras re des tran sa ci o na is de cri mi na li da de or ga ni -
za da di mi nui a efi cá cia de es tra té gi cas iso la das e
não-co or de na das. Estou con ven ci do de que a luta
con tra o ter ro ris mo, seus res pon sá ve is e aque les que
os abri gam e pa tro ci nam re quer uma ação efe ti va no
âm bi to mul ti la te ral. Os Esta dos têm, as sim, um pa pel
cen tral na cri a ção de nor mas de mú tua co la bo ra ção
para li dar com as re des de cri me or ga ni za do.

Por sua vez, a ação do Bra sil na cri a ção de re -
des de so li da ri e da de é con du zi da em fun ção de nos -
sa iden ti da de, ou seja, do con jun to de cir cuns tân ci as
e pre di ca dos que sin gu la ri zam a vi são que te mos do
mun do e dos nos sos in te res ses, como ator no sis te -
ma in ter na ci o nal, in te res ses que são os que ca rac te -
ri zam cada país na sua es pe ci fi ci da de. Den tre os fa to -
res que con tri bu em para a con for ma ção da iden ti da -
de in ter na ci o nal do Bra sil, men ci o no al guns dos prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is que re gem as re la ções do país:
a in de pen dên cia na ci o nal; a pre va lên cia dos di re i tos

hu ma nos; e a co o pe ra ção en tre os po vos para o pro -
gres so da hu ma ni da de.

No caso do ter ro ris mo, é nes se sen ti do que têm
atu a do as au to ri da des bra si le i ras, pro cu ran do não
ape nas vin cu lar o país à to ta li da de dos ins tru men tos
in ter na ci o na is so bre o as sun to, mas tam bém par ti ci -
par do pro ces so de ci só rio que so bre ele se de sen vol -
ve nos di fe ren tes or ga nis mos in ter na ci o na is de que o
Bra sil é mem bro.

Emi nen tes Se na do res, não se pode per der de
vis ta que a tra gé dia ocor ri da no dia 11 de se tem bro vi -
ti mou um país ami go per ten cen te à co mu ni da de
ame ri ca na.

A no ção de que os pa í ses ame ri ca nos cons ti tu -
em uma co mu ni da de ou um Sis te ma so men te se con -
cre ti za, por sua vez, com a pos si bi li da de de ação co -
le ti va em de fe sa de va lo res e in te res ses co muns.

Em al gu mas áre as, o Sis te ma Inte ra me ri ca no
tem efe ti va men te ofe re ci do de mons tra ções de vi ta li -
da de. Em tal caso se en con tram a pro mo ção e a de fe -
sa dos prin cí pi os de mo crá ti cos no he mis fé rio, ob ser -
van do-se, em par ti cu lar, a re cen te apro va ção da Car -
ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, por oca sião da Ses -
são Extra or di ná ria da Assem bléia Ge ral da OEA, re a -
li za da em Lima nos dias 10 e 11 de se tem bro. No pró -
prio dia 11, en quan to acom pa nha va atô ni ta as no tí ci -
as que che ga vam dos Esta dos Uni dos, a Assem bléia
emi tiu co mu ni ca do em que se ex pres sou a con de na -
ção dos atos ter ro ris tas e re co nhe ceu a ne ces si da de
de for ta le ci men to da co o pe ra ção he mis fé ri ca para o
com ba te ao ter ro ris mo.

No en ten di men to de que a co mu ni da de ame ri -
ca na de ve ria re a gir de ma ne i ra fir me ao bru tal ata que
so fri do pe los Esta dos Uni dos, o Go ver no bra si le i ro to -
mou a ini ci a ti va de pro por àque le país e às de ma is
par tes a in vo ca ção do Tra ta do Inte ra me ri ca no de
Assis tên cia Re cí pro ca (Tiar).

As mais de cin co dé ca das trans cor ri das des de a 
as si na tu ra do Tiar não lhe re ti ram a va li da de. Re cor do 
as pa la vras do en tão Chan ce ler San Thi a go Dan tas,
na re u nião de 1962 do ór gão de con sul ta do Tra ta do,
quan do ob ser vou que a vi ta li da de do sis te ma in te ra -
me ri ca no está na ”ca pa ci da de de re sol ver e su pe rar
pro ble mas atra vés de so lu ções cons tru ti vas, em que
se sin ta a pre sen ça de uma co mu nhão de idéi as e de
uma soma de for ças para al can çar um ob je ti vo vi sa do 
por to dos“.

A de ci são de in vo car o Tiar está em cla ra con so -
nân cia com as ini ci a ti vas ado ta das no âm bi to das Na -
ções Uni das, que re a gi ram pron ta men te aos ata ques
do dia 11 de se tem bro. No âm bi to da Orga ni za ção, fo -



ram ado ta das, no dia 12, a Re so lu ção nº 56/1, da
Assem bléia Ge ral e, par ti cu lar men te, a Re so lu ção nº
1.368, do Con se lho de Se gu ran ça, que: con de na
ener gi ca men te os ata ques; clas si fi ca os aten ta dos
como ame a ça à paz e à se gu ran ça; exor ta a co mu ni -
da de in ter na ci o nal a tra ba lhar em con jun to para sub -
me ter à jus ti ça os au to res, or ga ni za do res e pa tro ci na -
do res des ses atos; ape la à co mu ni da de in ter na ci o nal
que in ten si fi que seus es for ços para pre ve nir e su pri -
mir atos ter ro ris tas por meio de cres cen te co o pe ra ção 
e im ple men ta ção in te gral das con ven ções in ter na ci o -
na is es pe cí fi cas; e ex pres sa sua pron ti dão em ado tar
as me di das ne ces sá ri as para res pon der aos ata ques, 
de acor do com suas res pon sa bi li da des de fi ni das na
Car ta das Na ções Uni das.

Esta foi, por tan to, a de ci são to ma da pelo Con -
se lho de Se gu ran ça da ONU, que ex pri me uma vi são
que é a vi são do sis te ma uni ver sal. O que nós ado ta -
mos, como ex po rei a se guir, no âm bi to do sis te ma in -
te ra me ri ca no, é per fe i ta men te com pa tí vel e con gru -
en te com essa de ci são to ma da no âm bi to in ter na ci o -
nal mul ti la te ral.

Nes se sen ti do, eu que ro lem brar que a atu a ção
de or ga nis mos re gi o na is na ma nu ten ção da paz e da
se gu ran ça in ter na ci o nal é ple na men te com pa tí vel
com a Car ta das Na ções Uni das, con for me dis pos to
em seu art. 52.

Esse ar ti go ex pli ci ta que a atu a ção de or ga nis -
mos re gi o na is na ma nu ten ção da paz e da se gu ran ça
não põe em ques tão os arts. 34 e 35 da Car ta, que
dis põem so bre a com pe tên cia do Con se lho de Se gu -
ran ça com re la ção a qual quer dis pu ta ou si tu a ção que 
pos sa ame a çar a ma nu ten ção da paz e da se gu ran ça 
in ter na ci o nal.

No caso em ques tão, tra ta-se de uma com ple -
men ta ri da de en tre o sis te ma uni ver sal e o re gi o nal.
Daí, aliás, a obri ga ção que têm os or ga nis mos re gi o -
na is de in for mar o Con se lho de Se gu ran ça das Na -
ções Uni das so bre suas ini ci a ti vas na ma nu ten ção da 
paz e da se gu ran ça, bem como de con du zi-las em co -
or de na ção com o Con se lho.

Após cu i da do sa ava li a ção, o Go ver no bra si le i ro
cons ta tou a im por tân cia de in vo car o ins tru men to de
se gu ran ça he mis fé ri ca. Assim, re u ni em Bra sí lia, no
dia 14 de se tem bro, os Emba i xa do res dos Esta -
dos-par tes do TIAR. Na oca sião, ma ni fes tei a con vic -
ção de que, ao pre ver os pro ce di men tos ins ti tu ci o na is 
para a pres ta ção de as sis tên cia re cí pro ca para en -
fren tar ata ques ar ma dos e li dar com ame a ças de
agres são – par ti das de ou tros Esta dos, ou ame a ças
di fu sas, como a que ocor reu – con tra qual quer Esta do 
das Amé ri cas, o Tra ta do do Rio cons ti tui ins tru men to

ade qua do para a pro mo ção da paz e da se gu ran ça no 
con ti nen te ame ri ca no. Sa li en tei, ade ma is, que a ini ci -
a ti va bra si le i ra de in vo car o TIAR res pon deu à con vic -
ção de que era ne ces sá rio com ple men tar, no pla no
re gi o nal, a in ten sa mo bi li za ção in ter na ci o nal que se
se guiu aos ata ques.

Em ses são ex tra or di ná ria do Con se lho Per ma -
nen te da OEA, no dia 19 de se tem bro, fo ram efe ti va -
men te con vo ca das a XXIII Re u nião de Con sul ta dos
Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res da OEA e a XXIV
Re u nião de Con sul ta dos Mi nis tros das Re la ções
Exte ri o res dos Esta dos-par tes do TIAR.

Des ta for ma, na sex ta-fe i ra, 21 de se tem bro, em 
Was hing ton, os Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res
das Amé ri cas re a li za ram duas re u niões con se cu ti vas. 
A pri me i ra, em con sul tas nos ter mos da Car ta da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, para or ga ni -
zar a ação so li dá ria di an te da agres são. Ação que ga -
nhou con tor nos prá ti cos com a re so lu ção in ti tu la da
”For ta le ci men to da Co o pe ra ção He mis fé ri ca para
Pre ve nir, Com ba ter e Eli mi nar o Ter ro ris mo“ que, en -
tre ou tros ele men tos: con de na ener gi ca men te os ata -
ques do dia 11; exor ta os Esta dos a re for çar a co o pe -
ra ção para bus car, cap tu rar e pu nir os per pe tra do res,
or ga ni za do res e pa tro ci na do res de atos ter ro ris tas,
bem como para for ta le cer a co o pe ra ção ju di ci al re cí -
pro ca e o in ter câm bio opor tu no de in for ma ções; ins -
trui o Con se lho Per ma nen te da OEA a con vo car uma
re u nião do Co mi tê Inte ra me ri ca no con tra o Ter ro ris -
mo, a fim de que iden ti fi que me i os de for ta le cer a co o -
pe ra ção in te ra me ri ca na no com ba te ao ter ro ris mo; e
en car re ga o Con se lho Per ma nen te de ela bo rar um
pro je to de Con ven ção Inte ra me ri ca na con tra o Ter ro -
ris mo.

No âm bi to do TIAR, e em re co nhe ci men to da
opor tu ni da de da ini ci a ti va bra si le i ra de in vo car o Tra -
ta do, fui ele i to, por con sen so, para pre si dir a se gun da
re u nião que, atu an do como ór gão con sul ti vo, apro vou 
a re so lu ção ”Ame a ça Ter ro ris ta nas Amé ri cas“.

A re so lu ção ex pli ci ta o en ten di men to de que os
ata ques ter ro ris tas so fri dos pe los EUA de vem ser
con si de ra dos ata ques con tra to dos os Esta dos ame ri -
ca nos, e de que to dos os Esta dos-par tes do TIAR de -
ve rão pres tar as sis tên cia re cí pro ca para en fren tá-los.
A re so lu ção es ti pu la, ain da, que os Esta dos de ve rão
uti li zar to das as me di das dis po ní ve is, con for me a lei,
para cap tu rar, ex tra di tar e pu nir in di ví du os re la ci o na -
dos ao aten ta do que por ven tu ra se en con trem em
seus ter ri tó ri os; bem como de sig na uma co mis são,
cons ti tu í da pe los re pre sen tan tes dos Esta dos-par tes
no Con se lho Per ma nen te da OEA, para re a li zar con -



sul tas adi ci o na is e acom pa nhar as me di das acor da -
das.

Na con di ção de pre si den te da XXIV Re u nião de
Con sul ta dos Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res dos
Esta dos-par tes do TIAR, a qual se man tém aber ta e
atu an do como ór gão de con sul ta, en ca mi nhei o tex to
da re so lu ção ”Ame a ça Ter ro ris ta nas Amé ri cas“ ao
Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das, por in -
ter mé dio do Se cre tá rio-Ge ral, Kofi Annan, aten den do
ao prin cí pio da com ple men ta ri da de da atu a ção dos
ór gãos mun di al e re gi o nal a que fiz re fe rên cia.

Des de a as si na tu ra do TIAR, ocor ri da em 1947,
re a li za ram-se di ver sas Re u niões de Con sul tas de Mi -
nis tros das Re la ções Exte ri o res para tra tar de ame a -
ças à se gu ran ça do he mis fé rio, as qua is es ti ve ram
lon ge de apre sen tar ca rac te rís ti cas uni for mes ou in -
con tro ver sas.

O fato de se re u ni rem os chan ce le res dos Esta -
dos-par tes do TIAR, após um in ter va lo de qua se duas 
dé ca das, para tra ta rem de uma ame a ça que não en -
con tra pre ce den tes em con jun tu ras an te ri o res, re ve la
a fle xi bi li da de e a ca pa ci da de de adap ta ção do Sis te -
ma Inte ra me ri ca no aos de sa fi os com que se de fron ta.

Re ve la, ade ma is, o com pro mis so as su mi do pe -
los Esta dos ame ri ca nos de to mar me di das em caso
de ata que ar ma do con tra um Esta do ame ri ca no, ou
quan do a in te gri da de do ter ri tó rio de qual quer Esta do
ame ri ca no for atin gi da por uma agres são que não
seja um ata que ar ma do, por um con fli to ex tra con ti -
nen tal ou in tra con ti nen tal, ou por qual quer fato ou si -
tu a ção que pos sa pôr em pe ri go a paz na Amé ri ca.

Cre io ser opor tu no de i xar mais uma vez cla ro –
te nho dito isso des de o pri me i ro mo men to – que não
se co gi tou, em hi pó te se ne nhu ma, em ne nhum mo -
men to, nem hou ve qual quer com pro mis so com o em -
pre go de tro pas ou com o uso da for ça. O TIAR pre vê
a pos si bi li da de de ado ção das se guin tes me di das: a
re ti ra da dos che fes de mis são, a rup tu ra de re la ções
di plo má ti cas e con su la res, a in ter rup ção par ci al ou to -
tal das re la ções eco nô mi cas e das co mu ni ca ções, e o 
em pre go de for ças ar ma das. Mas o Tra ta do es ti pu la,
ao mes mo tem po, que ne nhum Esta do, re pi to, será
obri ga do a em pre gar a for ça ar ma da sem seu con -
sen ti men to. Por tan to, o uso de for ça, no âm bi to do
TIAR, é e sem pre foi uma de ci são so be ra na de qual -
quer um dos Esta dos que o in te gram.

Des ne ces sá rio lem brar que, se even tu al men te
al guém ima gi nas se o em pre go de for ça ar ma da bra -
si le i ra – o que, re pi to mais uma vez, não é o caso,
nun ca foi co gi ta do, não é par te do ce ná rio com o qual
tra ba lha ram o Go ver no bra si le i ro e a Chan ce la ria –,
se ria, evi den te men te, ne ces sá ria a au to ri za ção do

Con gres so Na ci o nal. O fato de eu ter par ti ci pa do des -
sas re u niões e de ja ma is ter tido a ne ces si da de de me 
ver acom pa nha do do Mi nis tro da De fe sa é es cla re ce -
dor da na tu re za di plo má ti ca de to das as ações que
en ce ta mos.

O com pro mis so que as su mi mos em Was hing -
ton con sis te em bus car, le van do em con ta nos sos me -
i os e ca pa ci da des, a me lhor ma ne i ra de con tri bu ir
para a luta con jun ta que tra va mos con tra o ter ro ris mo. 
Luta que está em con so nân cia com os pró pri os fun -
da men tos da nos sa Re pú bli ca, que se cons ti tui em
Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Nos so ob je ti vo ma i or
é, nes se sen ti do, man ter as Amé ri cas como zona de
paz e de se gu ran ça.

Em fun ção – e que ro re i te rar este pon to – da
pró pria de li mi ta ção ge o grá fi ca do ins tru men to, a in vo -
ca ção do TIAR aten de ao ob je ti vo di plo má ti co do Bra -
sil de bus car uma in ser ção pró pria no mun do, in ser -
ção que con ti nue a fa vo re cer a ma nu ten ção de um cli -
ma pa cí fi co em nos so en tor no re gi o nal, con di ção que
o Ba rão do Rio Bran co re pu ta va, des de o iní cio do sé -
cu lo pas sa do, como um ob je ti vo do de sen vol vi men to
na ci o nal que re quer um es pa ço de paz e pro gres so
na Amé ri ca do Sul.

Por tan to, o re pú dio, des de o seu iní cio, aos ata -
ques do dia 11 é co e ren te com a nos sa re co nhe ci da
vo ca ção pa cí fi ca e com uma lon ga tra di ção de re pú -
dio à vi o lên cia e ao uso ile gí ti mo da for ça, tra di ção
que nos dá au to ri da de para as su mir, de for ma au tô -
no ma, uma po si ção fir me e cla ra.

Na per cep ção do Go ver no bra si le i ro, é fun da -
men tal, por tan to, que o com ba te ao ter ro ris mo in ter -
na ci o nal seja ori en ta do com base na nos sa pró pria
nor ma cons ti tu ci o nal e em con for mi da de com o que
dis põem a Car ta das Na ções Uni das, a Car ta da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos e as nor mas
do Di re i to Inter na ci o nal.

O Bra sil tem pro cu ra do de fen der a am pli a ção da 
rede de con ven ções que tra tam de as pec tos es pe cí fi -
cos do pro ble ma. No mo men to, são 12 os ins tru men -
tos in ter na ci o na is de com ba te ao ter ro ris mo, ela bo ra -
dos sob a égi de das Na ções Uni das, e são dois os di -
plo mas acor da dos em âm bi to re gi o nal na OEA.

O Bra sil ra ti fi cou nove des sas con ven ções –
como a Con ven ção para a Su pres são de Atos ilí ci tos
con tra a Se gu ran ça da Avi a ção Ci vil de 1971. Atu al -
men te, três di plo mas se en con tram sob a aná li se téc -
ni ca de se to res do Po der Exe cu ti vo – como a Con ven -
ção para a Su pres são do Fi nan ci a men to do Ter ro ris -
mo, de 1999. A Con ven ção Inter na ci o nal para a Su -
pres são de Aten ta dos Ter ro ris tas a Bom ba, de 1997,
foi en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal em ju nho do



ano pas sa do, e a Con ven ção so bre a Iden ti fi ca ção de
Explo si vos Plás ti cos para Efe i to de De tec ção, de
1991, foi apro va da pelo Po der Le gis la ti vo e está em
pro ces so fi nal de ra ti fi ca ção.

Em fo ros in ter na ci o na is, te mos pro cu ra do,
igual men te, apo i ar a ca rac te ri za ção con ce i tu al do cri -
me de ter ro ris mo, o que po de rá cri ar con di ções para a 
ado ção, no fu tu ro, de uma con ven ção abran gen te so -
bre o as sun to.

Estas po si ções, que con sa gram a ne ces si da de
de con ju ga rem-se abor da gens de cur to e de lon go
pra zo no com ba te ao ter ro ris mo, fo ram re a fir ma das
esta se ma na pelo Re pre sen tan te Per ma nen te do
Bra sil jun to às Na ções Uni das, no de ba te em cur so no 
ple ná rio da Assem bléia-Ge ral, so bre o tema ”Me di -
das para com ba ter o Ter ro ris mo Inter na ci o nal“.

Lem bro que o tra ta men to do tema nas Na ções
Uni das não é re cen te. De po is de 1993, pas sou a ter
pre sen ça anu al na agen da, em de cor rên cia, in clu si -
ve, dos aten ta dos ter ro ris tas con tra aviões de pas sa -
ge i ros da PAN AM, em 1988, e da União de Trans -
ports Aé ri ens, em 1989.

Ain da no âm bi to in ter na ci o nal, cabe re cor dar
que a Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te
(Otan) de ci diu, no dia 12 de se tem bro, que, caso se
con clua que o ata que di ri gi do aos Esta dos Uni dos
teve ori gem ex ter na, o mes mo de ve rá ser ana li sa do à
luz do art. 5º do Tra ta do de Was hing ton, que es ti pu la
que um ata que ar ma do a um dos mem bros da Orga -
ni za ção será con si de ra do um ata que a to dos os de -
ma is, os qua is de ve rão pro ver as sis tên cia ao mem bro 
que so freu a agres são. Con so li dou-se, as sim, em re -
la ção aos Esta dos Uni dos, uma am pla rede de so li da -
ri e da de e apo i os que se tra du ziu em im por tan tes de -
ci sões, que pro pi ci am a base ju rí di ca so bre a qual a
co mu ni da de in ter na ci o nal atu a rá no com ba te ao ter -
ro ris mo e no tra ta men to das con se qüên ci as dos aten -
ta dos de 11 de se tem bro.

Qu e ro, em con clu são, re fe rir-me tam bém à ver -
ten te hu ma ni tá ria dos des do bra men tos des ses aten -
ta dos, ques tão da mais alta re le vân cia para o Go ver -
no bra si le i ro, des de o pri me i ro mo men to. Não po de -
mos per der de vis ta que os aten ta dos atin gi ram, além
de mi lha res de ci da dãos dos Esta dos Uni dos, nu me -
ro sas pes so as de di fe ren tes na ci o na li da des. Em con -
se qüên cia, uma se gun da di men são das nos sas ini ci -
a ti vas te ria que con sis tir, ne ces sa ri a men te, na pres ta -
ção de as sis tên cia e apo io a ci da dãos bra si le i ros nos
Esta dos Uni dos, ta re fa que, em si, é pri o ri tá ria em
nos sa atu a ção ex ter na.

Em tal ta re fa se em pe nhou com afin co o Ita ma -
raty, as sim que to ma mos co nhe ci men to dos aten ta -
dos.

Em Bra sí lia, foi cri a da uma cen tral de aten di -
men to 24 ho ras para aten der aos pe di dos de in for ma -
ção e de lo ca li za ção de bra si le i ros. Pa ra le la men te,
ins tru í mos os pos tos nos Esta dos Uni dos a man ter
plan tão per ma nen te com a mes ma fi na li da de.

Re ce be mos, por meio da cen tral de aten di men -
to e do Con su la do-Ge ral em Nova Ior que, um to tal de
427 pe di dos de bus ca de na ci o na is bra si le i ros na que -
la ci da de. O exa us ti vo tra ba lho de bus ca efe tu a do
pelo Con su la do tem en vol vi do vi si tas a hos pi ta is e
cen tros de emer gên cia, pes qui sa em di ver sas lis tas
ofi ci a is do go ver no lo cal e de em pre sas se di a das no
World Tra de Cen ter, te le fo ne mas a pa ren tes, ami gos 
e vi zi nhos.

Este tra ba lho, in ten so e per ma nen te, pos si bi li -
tou a lo ca li za ção da ma i or par te das pes so as, ha ven -
do, no mo men to, pe que no nú me ro de no mes que re -
sis tem à pes qui sa, em ra zão, so bre tu do, da fal ta de
in for ma ções con cre tas ou da im pre ci são dos da dos
le va dos ao co nhe ci men to do Ita ma raty. Não pos so
de i xar de pres tar o meu co nhe ci men to ao efi caz tra -
ba lho de sen vol vi do pe las nos sas mis sões nos EUA,
em par ti cu lar, pelo Con su la do-Ge ral em Nova Ior que,
cu jos fun ci o ná ri os, à fren te seu ti tu lar, for ram in can sá -
ve is no aten di men to e na bus ca de in for ma ções. Con -
ti nu a mos, con tu do, nos sos es for ços, cons ci en tes da
an gús tia dos pa ren tes e ami gos que per ma ne cem no
Bra sil.

No dia 22 de se tem bro, tive a opor tu ni da de de
vi si tar o Con su la do-Ge ral em Nova Ior que e ve ri fi car a 
in ten si da de de sua atu a ção, pres tan do pes so al men te 
mi nha so li da ri e da de a re pre sen tan tes da gran de co -
lô nia bra si le i ra, re u ni dos em ses são es pe ci al do Con -
se lho da Co mu ni da de.

Re fi ro-me a ou tro tema que re pu to de gran de im -
por tân cia. Com o in tu i to de re for çar a se gu ran ça in ter -
na no Bra sil, tam bém se ado ta ram ini ci a ti vas de pre -
ven ção do ter ro ris mo no âm bi to na ci o nal. Ape nas para
ci tar al guns exem plos, eu men ci o na ria o con tro le mu i to 
mais ri go ro so de ae ro por tos, a fis ca li za ção de ope ra -
ções fi nan ce i ras que pos sam es tar li ga das ao ter ro ris -
mo e a vi gi lân cia con tra a hi po té ti ca pre sen ça de pes -
so as vin cu la das a ati vi da des ter ro ris ta no Bra sil.

Essa hi pó te se, que tem sido ob je to de ma té ri as
na im pren sa bra si le i ra e tam bém es tran ge i ra, apon ta
sem pre para duas re giões bra si le i ras: a fron te i ra com
o Uru guai, mais es pe ci fi ca men te a ci da de de Chuí, e
a fron te i ra com o Pa ra guai e a Argen ti na, par ti cu lar -



men te, a ci da de de Foz do Igua çu, si tu a da na cha ma -
da Fron te i ra Trí pli ce.

Con for me já ma ni fes ta do pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, no en tan to, não há, até o
mo men to – re pi to –, com pro va ção de qual quer ati vi -
da de nes sa re gião que es te ja vin cu la da a ações ter -
ro ris tas. Os ata ques em Nova Ior que en se ja ram, en -
tre tan to, o re for ço da vi gi lân cia na Fron te i ra Trí pli ce,
que, por suas pró pri as ca rac te rís ti cas de pon to sig ni -
fi ca ti vo de flu xo de pes so as e tran sa ções, me re ce
sem pre aten ção em ter mos de fis ca li za ção e con tro le. 
Os ser vi ços po li ci a is e de in te li gên cia do Bra sil, da
Argen ti na e do Pa ra guai con ti nu am a tra ba lhar em es -
tre i ta co o pe ra ção a esse res pe i to. No úl ti mo dia 28,
ade ma is, os Mi nis tros de Inte ri or ou Jus ti ça dos pa í -
ses do Mer co sul re u ni ram-se em Mon te vi déu, para
exa mi na rem a si tu a ção na que la re gião e ava li a rem
me di das a se rem to ma das se e quan do ne ces sá ri as.

De se jo to car aqui em pon to que diz res pe i to à
nos sa sen si bi li da de como país mul tiét ni co, onde con -
vi vem, em har mo nia e pa ci fi ca men te, bra si le i ros de
to das as ori gens e adep tos de di fe ren tes con fis sões
re li gi o sas. As ci da des de Chuí e Foz de Igua çu apre -
sen tam, em co mum, ex pres si vas co mu ni da des de ori -
gem ára be, com com po nen tes pa les ti nos e nu me ro -
sos fiéis mu çul ma nos. Per mi tam-me as si na lar, ca te -
go ri ca men te e com mu i ta ên fa se, a esse res pe i to, que 
de ve mos re a gir for te men te a qual quer tipo de ati tu de
pre con ce i tu o sa con tra a co mu ni da de de ori gem ára -
be ou de con fis são mu çul ma na, bem como a qual quer 
gru po ét ni co ou re li gi o so. Em di ver sas oca siões, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so con de nou
pu bli ca men te a dis cri mi na ção, como, de res to, fez o
Pre si den te Bush. 

Re cor do, ain da, que o re pú dio tan to ao ter ro ris -
mo como ao ra cis mo são prin cí pi os cons ti tu ci o na is
que re gem nos sas re la ções in ter na ci o na is, o que está 
em cla ra con so nân cia com o que dis põe o art. 3º, in ci -
so IV, da Cons ti tu i ção bra si le i ra, que de cla ra ser um
dos ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil pro mo ver o bem de to dos, sem pre con ce i tos 
de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou tras
for mas de dis cri mi na ção.

No dia 26 de se tem bro, sob mi nha pes so al ori -
en ta ção, o Ita ma raty di vul gou nota de con de na ção e
re pú dio a toda for ma de dis cri mi na ção a in di ví du os
ori un dos de qual quer et nia ou con fis são, am pa ra do –
cito – na ”se cu lar tra di ção de boa con vi vên cia en tre as 
di ver sas co mu ni da des que for mam a so ci e da de bra -
si le i ra e com base no or de na men to ju rí di co cons ti tu ci -
o nal vi gen te no País“.

De ve mos ter pre sen te que a so ci e da de bra si le i -
ra é fun da men tal men te plu ra lis ta em sua ori gem, per -
ma ne ce plu ra lis ta em seu pre sen te, e tem como vis
di rec ti va ser plu ra lis ta em seu fu tu ro.

Srªs e Srs. Se na do res, tra di ci o nal men te, a pro -
mo ção da se gu ran ça tem sido ob je ti vo as so ci a do a
es tra té gi as na ci o na is am pa ra das no acú mu lo re la ti vo
de re cur sos de po der, par ti cu lar men te re cur sos mi li -
ta res.

O ras tro de des tru i ção de i xa do pe los aten ta dos
ter ro ris tas pode, tal vez, tra zer no seu bojo um ele -
men to de re no va ção da agen da in ter na ci o nal. O des -
co la men to que se pro du ziu en tre po der e se gu ran ça
na ci o na is de i xou cla ro, para to dos nós, que o fla ge lo
do ter ro ris mo não será com ba ti do de ma ne i ra efi caz
sem uma ação de ci di da e co or de na da da co mu ni da -
de in ter na ci o nal. Isso en vol ve o re for ço do mul ti la te ra -
lis mo e do com pro mis so com o Di re i to Inter na ci o nal
como fun da men to de or ga ni za ção das re la ções in ter -
na ci o na is.

De ve mos per se ve rar no rumo a um ce ná rio in -
ter na ci o nal mais se gu ro e mais de mo crá ti co, fru to da
co o pe ra ção im pul si o na da por ob je ti vos e ins ti tu i ções
co muns.

Os fa tos de 11 de se tem bro po dem ter, no fu tu -
ro, como re sul ta do, um im pul so re no va do em di re ção
a no vas for mas de co o pe ra ção e à con vic ção de que o 
exer cí cio so li tá rio do po der não re sol ve rá as gran des
ques tões que nos afe tam. Mais con sen so, mais con -
cer ta ção ga ran ti rão le gi ti mi da de às gran des ini ci a ti -
vas que se im põem nos âm bi tos po lí ti co e eco nô mi co
co mer ci al. Me lhor go ver nan ça mun di al po de rá ser a
con se qüên cia be né fi ca do gran de mo vi men to de so li -
da ri e da de ges ta do pela re pul sa co mum aos atos in -
sen sa tos de ter ror.

Cabe a to dos nós tra ba lhar mos para que as sim
seja, e é nes ta li nha que está atu an do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Pos so, nes te sen ti do,
an te ci par que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca está
le van do adi an te tra ta ti vas com os seus Pa res, com
es ses ob je ti vos.

Emi nen tes mem bros do Se na do, tal vez te nha
me alon ga do um pou co além do pra zo re gi men tal na
ex po si ção que fiz. Dada a im por tân cia do as sun to e a
mag ni tu de dos pro ble mas que nos afli gem, con si de -
rei in dis pen sá vel fazê-lo. Foi por isso que cons truí a
mi nha ex po si ção nos di ver sos as pec tos que pro cu rei
ex por, co me çan do pela di men são cons ti tu ci o nal, pe -
las nos sas nor mas e por que a nos sa ação é fru to de
uma obe diên cia àqui lo que nós mes mos nos pres cre -
ve mos. Por tan to, não se tra ta, esta ação di plo má ti ca



que des cre vi, de uma ação pro ve ni en te do ali nha -
men to com uma nor ma de ter ce i ros, mas de obe diên -
cia à nos sa pró pria lei.

Pro cu rei, igual men te, mos trar, na mi nha ex po si -
ção, qua is fo ram as ini ci a ti vas no pla no in ter na ci o nal,
qua is fo ram as ini ci a ti vas da ONU, seja no Con se lho
de Se gu ran ça, seja na Assem bléia Ge ral, e qua is as
ini ci a ti vas que to ma mos no âm bi to do sis te ma in te ra -
me ri ca no, seja a re u nião de con sul ta da OEA, seja a
re u nião que con vo cou o TIAR. Pro cu rei re al çar como
são con ver gen tes e com ple men ta res es sas ini ci a ti -
vas que to ma mos no âm bi to in te ra me ri ca no como as
to ma das no pla no mul ti la te ral uni ver sal.

Pro cu rei, so bre tu do, ex pli car por que en ten de -
mos que a ini ci a ti va de con vo car o TIAR dava um
mar co ju rí di co apro pri a do, de li mi ta dor da nos sa ação
e das nos sas res pon sa bi li da des, que – re pi to –, em
mo men to al gum, co gi ta ram do uso e do em pre go da
for ça.

As nor mas de co la bo ra ção, vol ta das para a re -
pres são do ter ro ris mo, nada mais são do que um des -
do bra men to, no pla no in ter na ci o nal, do que dis põe a
Cons ti tu i ção bra si le i ra a res pe i to do as sun to.

Pro cu rei, igual men te, su bli nhar, além das ini ci a -
ti vas que to ma mos, as ações de ca rá ter hu ma ni tá rio,
por que não fui aos Esta dos Uni dos ape nas para com -
pa re cer à re u nião da OEA, mas para pres tar so li da ri -
e da de aos bra si le i ros que es ta vam em Nova Ior que
sen tin do-se con cre ta men te afe ta dos por esse aten ta -
do. Por tan to, a vi si ta não foi ape nas à luz de uma vi -
são mais am pla, mas à luz da qui lo que é a obri ga ção
do Ita ma raty: es tar ao lado do bra si le i ro em qual quer
si tu a ção, em es pe ci al, no ex te ri or.

Igual men te, afir mo que, se exis tem pre o cu pa -
ções em re la ção à Trí pli ce Fron te i ra e ao Chuí, de
acor do com nos sa aná li se e com os da dos de que dis -
po mos, nada nos leva a con clu ir que exis tam mo ti vos
de pre o cu pa ção. Há, ape nas, uma vi gi lân cia re do bra -
da, o que é na tu ral no mo men to de in se gu ran ça in ter -
na ci o nal.

Fri so e in sis to em di zer que o re pú dio ao ter ro -
ris mo, na nos sa Cons ti tu i ção, co lo ca-se no mes mo
pla no do re pú dio ao ra cis mo. Por isso, é de fun da men -
tal im por tân cia in sis tir no re pú dio a qual quer tipo de
dis cri mi na ção a qual quer mem bro da co mu ni da de
ára be ou a fiéis mu çul ma nos. Foi nes te sen ti do que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fa lou des de
o pri me i ro mo men to e que o Ita ma raty vem atu an do
es pe ci fi ca men te.

Con cluo di zen do que, por mais ter rí ve is que te -
nham sido, es ses atos mos tram a ne ces si da de da co -

o pe ra ção. Por tan to, vis lum bra-se, num ce ná rio po si ti -
vo, a pos si bi li da de de uma co o pe ra ção não ape nas à
re pres são ao ter ro ris mo e às re des da cri mi na li da de
or ga ni za da, mas tam bém à luz dos gran des te mas da
or dem mun di al, em que o Di re i to Inter na ci o nal e a co -
o pe ra ção são os ele men tos fun da men ta is para uma
or dem mais jus ta e mais apro pri a da que se im põe
nes te iní cio do sé cu lo XXI.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to

ao emi nen te Mi nis tro Cel so La fer que, por gen ti le za,
per ma ne ça na tri bu na, por que pas sa re mos à fase
das in ter pe la ções.

Pri me i ra men te, con ce do a pa la vra, por cin co mi -
nu tos, ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, Pre si den te
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal do Se na do Fe de ral e au tor do re que ri men to.

Se na dor Jef fer son Pé res, as sim que V. Exª for -
mu lar a sua in da ga ção, sin ta-se con vi da do, por di re i -
to, a to mar as sen to à mesa prin ci pal. Peço que des -
cul pe o lap so da Pre si dên cia por não tê-lo con vi da do
an tes.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis -
tro, pri me i ra men te, agra de ço a pres te za com que V.
Exª aten deu ao con vi te, de mi nha ini ci a ti va, for mu la do 
pelo Se na do, para este de ba te.

Este ja tran qüi lo, pois não lhe pe di rei pre vi sões
ou con jec tu ras a res pe i to mes mo do fu tu ro ime di a to,
por que, mais do que nun ca, es tou con ven ci do de que
o mun do pas sa re al men te pela era da in cer te za de
que nos fa la va John Ke neth Gal bra ith. Hoje, é im pos -
sí vel fa zer pre vi são de 24 ho ras, quan to mais de 24
me ses, Sr. Mi nis tro.

For mu la rei qua tro per gun tas mu i to ob je ti vas e
as sim es pe ro se jam as res pos tas. 

Sr. Mi nis tro, ape nas para si tu ar-me quan to à
ma ne i ra como pro ce de a di plo ma cia bra si le i ra e como 
agiu o Go ver no do Bra sil nos mo men tos dra má ti cos
que se se gui ram ao 11 de se tem bro, quan do pa re cia
que o Go ver no nor te-ame ri ca no res pon de ria àque la
in sen sa tez com ou tra, bom bar de an do in dis cri mi na -
da men te o Afe ga nis tão e ou tros pa í ses, o Go ver no
bra si le i ro fez sen tir ao Go ver no nor te-ame ri ca no, pe -
los ca na is ade qua dos, a sua pre o cu pa ção: em que
pese a nos sa so li da ri e da de à dor do povo nor te-ame -
ri ca no, não con cor da ria com um ato im pen sa do por
par te de Was hing ton?

A se gun da ques tão é a se guin te: o ter ro ris mo,
às ve zes, não tem ca be ça, mas qua se sem pre tem ra -



í zes. Não há dú vi da de que, por trás da ação de gru -
pos is lâ mi cos, está o sen ti men to de in jus ti ça de al -
guns po vos ára bes, mu i to par ti cu lar men te do povo
pa les ti no. Não se ria o caso, Sr. Mi nis tro, de o Bra sil
as su mir um pa pel mais ati vo no ce ná rio mun di al e de
fa zer sen tir ao Esta do de Isra el que, em que pese a
nos sa so li da ri e da de tam bém com o di re i to do povo ju -
deu a ter um es ta do na ci o nal como tem, é hora de o
go ver no is ra e len se fle xi bi li zar sua po si ção e re co nhe -
cer o le gí ti mo di re i to do povo pa les ti no a ter um Esta -
do na ci o nal? Isso ago ra é um cla mor mun di al, em
face das con se qüên ci as que to dos es ta mos sen tin do, 
des sa que me pa re ce ser in tran si gên cia do Go ver no
de Te la viv.

A ter ce i ra per gun ta: Sr. Mi nis tro, o Go ver no bra -
si le i ro está au to ri zan do a ins ta la ção de uma agên cia
– cre io, do te sou ro ame ri ca no – para nos aju dar a fa -
zer o mo ni to ra men to e a fis ca li za ção da la va gem de
di nhe i ro. Sr. Mi nis tro, em face de ser algo tão po lê mi -
co, con si de ran do que essa agên cia pode ama nhã
ser vir de fa cha da para ou tras agên ci as me nos de se -
já ve is e ten do em vis ta a re a ção que sus ci ta sen ti -
men to em gran de par te da po pu la ção bra si le i ra de
que isso pa re ça, em bo ra equi vo ca da men te, um ato
de sub mis são a uma po tên cia es tran ge i ra, não te ria
sido me lhor que ti vés se mos re cu sa do o ofe re ci men to
da ins ta la ção des sa agên cia?

Fi nal men te, a úl ti ma per gun ta: Sr. Mi nis tro, uma
cha ga no mun do hoje são os cha ma dos pa ra í sos fis -
ca is. Ser vem de abri go e de pas sa gem a toda sor te
de ope ra ções clan des ti nas e de di nhe i ro, fru to da cor -
rup ção, do nar co trá fi co e, ago ra sa be mos, tam bém
do ter ro ris mo. Já não se ria tem po de as su mir mos um
pa pel mais fir me, de to mar mos uma ati tu de mais fir -
me, su ge rin do até mes mo a mu dan ça, se for o caso,
da Car ta das Na ções Uni das, para ex tir par es ses
Esta dos di tos so be ra nos que fa ci li tam esse trân si to
de di nhe i ro sujo no pla no in ter na ci o nal?

Eram ape nas es sas as per gun tas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro Cel so La fer, V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para as 
res pos tas.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Meu caro
ami go, Se na dor Jef fer son Pé res, agra de ço o con vi te
que V. Exª me fez para com pa re cer a esta Casa, por -
que, de fato, os te mas que bus ca mos ex por e os que
pre o cu pam V. Exª são de in te res se na ci o nal.

V. Exª me fez qua tro per gun tas mu i to im por tan -
tes, al gu mas mais com ple xas que as ou tras. Vou ten -
tar res pon dê-las no es pa ço de tem po de que dis po -
nho.

A pri me i ra per gun ta é so bre a ação di plo má ti ca
do Go ver no bra si le i ro, nos mo men tos ini ci a is de in -
cer te za e de in se gu ran ça, para fa zer pre sen te, em es -
pe ci al jun to ao Go ver no nor te-ame ri ca no, que esse
mo men to re que ria não um ato de in sen sa tez como o
ato ter ro ris ta, mas um ato de pon de ra ção e de vi são
abran gen te dos de sa fi os e do pro ble ma.

O Go ver no bra si le i ro atu ou em vá ri as es fe ras.
Atu a mos no âm bi to ime di a to no Con se lho de Se gu -
ran ça e no âm bi to da ONU. Eu mes mo tive con ta to
com as au to ri da des ame ri ca nas, mas tal vez o con ta to 
mais im por tan te foi a con ver sa te le fô ni ca que teve o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so com o Pre si -
den te Bush. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca pas -
sou-me os ele men tos bá si cos des sa con ver sa, ten do
dito que ma ni fes tou a im por tân cia de que, si mul ta ne -
a men te com a con de na ção que o Bra sil e a co mu ni -
da de in ter na ci o nal fa zi am em re la ção àqui lo que ti nha 
acon te ci do, a re a ção de ve ria ser de acor do com o di -
re i to e com a pro por ci o na li da de, se guin do as nor mas
como con di ção de, en fim, vi a bi li zar o fun ci o na men to
do pró prio sis te ma in ter na ci o nal.

A se gun da per gun ta pa re ce-me igual men te per -
ti nen te. Aliás, a sua me tá fo ra é mu i to boa – o ter ro ris -
mo não tem ca be ça, mas tem ra í zes – e lida com a
com ple xi da de do fe nô me no. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– A fra se não é mi nha. Eu a ouvi de al guém.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Enfim, no
cam po das idéi as, di zia o emi nen te au tor, não exis tem 
pais, mas pa dri nhos; e V. Exª vi rou um pa dri nho des sa 
boa idéia.

Evi den te men te, uma das áre as mais com pli ca -
das e di fí ce is do mun do é o Ori en te Mé dio, e, sem dú -
vi da al gu ma, a re la ção en tre Isra el e os Pa les ti nos é
uma das mais de sa fi an tes.

Cre io que este seja um mo men to im por tan te
para uma atu a ção in ter na ci o nal con cen tra da vol ta da
para a cons tru ção da paz. De um lado, há por par te
das au to ri da des pa les ti nas a cons ciên cia de que uma 
ação ter ro ris ta não aju da a pró pria ca u sa. E de ve rá
ha ver, por par te do Go ver no de Isra el, a cons ciên cia
de que uma ação não aber ta ao diá lo go seja uma
ação de ses ta bi li za do ra da or dem mun di al e da re -
gião.

O Bra sil é fa vo rá vel a um acor do de paz, à exis -
tên cia evi den te men te de um Esta do Pa les ti no e à ma -
nu ten ção da idéia de que a exis tên cia de fron te i ras
es tá ve is e se gu ras, como diz a Re so lu ção do Con se -
lho de Se gu ran ça, seja algo fun da men tal e que pas sa 



na tu ral men te pelo re co nhe ci men to e pela le gi ti mi da -
de da exis tên cia do Esta do de Isra el.

Jun ta re mos a nos sa voz à dos de ma is ato res no
pla no in ter na ci o nal, com o ob je ti vo de es ti mu lar uma
ação cons tru ti va nes sa área, que pas sa ine qui vo ca -
men te pela cri a ção de um Esta do Pa les ti no e pelo re -
co nhe ci men to do Esta do Pa les ti no a ser cri a do acer -
ca da exis tên cia e da le gi ti mi da de do Esta do de Isra el.

Esse é um tema mu i to im por tan te. So ma re mos
nos sas ca pa ci da des num es for ço con cer ta do nes sa
área. Ou tro as pec to que V. Exª men ci o na é a cri a ção
de uma agên cia, com pos ta de três agen tes, do De -
par ta men to do Te sou ro em ter ri tó rio na ci o nal que lida
pre ci sa men te com cri mes fi nan ce i ros in ter na ci o na is,
en tre os qua is o de mo e da fal sa. Gos ta ria de lem brar,
so bre tu do in for mar, que as tra ta ti vas para a aber tu ra
do es cri tó rio com tais fun ções fo ram ini ci a das em 12
de ja ne i ro, por tan to, mu i to an tes dos even tos. E a so li -
ci ta ção ofi ci al é de 13 de ju lho do cor ren te ano. Lem -
bro tam bém que a agên cia obe de ce ao prin cí pio da
re ci pro ci da de. O Bra sil pos sui em Was hing ton um
adi do fis cal, que é agen te do Mi nis té rio da Fa zen da e
res pon de ao mes mo, da mes ma ma ne i ra que os três
agen tes do Se cret Ser vi ce es tão sob ju ris di ção da
en ti da de Law Enfor ce men Agency, do De par ta men -
to do Te sou ro. Há um in te res se nos so tam bém na re -
pres são a esse tipo de cri me trans na ci o nal. E V. Exª
mes mo me cha mou a aten ção para a im por tân cia dos 
pa ra í sos fis ca is e para a ne ces si da de de co lo car mos
um pa ra de i ro à sua exis tên cia, pois cons ti tu em fa tor
fun da men tal da cri mi na li da de or ga ni za da em to dos
os sen ti dos. Não só de dro ga e de ter ro ris mo, mas to -
dos os ou tros cri mes que se co lo cam den tro des se
ca pí tu lo das re des trans na ci o na is, que en con tram no
pa ra í so fis cal o seu si gi lo e a sua guar da.

Nós te mos atu a do nes ta área, como País, so -
bre tu do por meio de um ór gão do Mi nis té rio da Fa zen -
da, o Coaf, que tem atu a do jun to com o Ban co Cen tral 
e in te gra um gru po que pro cu ra cu i dar pre ci sa men te
des tes as sun tos. E o Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, nas ini ci a ti vas que pre ten de to mar, tem como uma 
das suas pre o cu pa ções prin ci pa is a atu a ção que de -
ve mos ter, como go ver no, em prol da eli mi na ção dos
pa ra í sos fis ca is, que são, evi den te men te, um gran de
pro ble ma para a vida dos pa í ses e que são um es tí -
mu lo a ati vi da des ilí ci tas.

São es ses os pon tos que, no es pa ço de tem po
que me foi dado, me per mi to trans mi tir ago ra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Sr. Mi nis tro.

Sr. Pre si den te, abro mão de co men tá ri os, para
dar opor tu ni da de aos ou tros Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, por gen ti le za, com a pa la vra o no -
bre Se na dor Hugo Na po leão, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res Cel so La fer, Srªs e Srs. Se na do res, aqui es te ve V.
Exª, Sr. Mi nis tro, há apro xi ma da men te seis me ses,
quan do pe ran te o Ple ná rio des ta Casa abor dou os te -
mas re la ti vos à ques tão com o Ca na dá que en vol via o 
li tí gio, di ga mos as sim, pe ran te à Orga ni za ção Mun di -
al do Co mér cio, da Embra er com a Bom bar di er, e
tam bém da ques tão da vaca lou ca, le van ta da e sus ci -
ta da pelo Ca na dá.

Hoje vol ta V. Exª e, com as mes mas lu zes que
trou xe àque la oca sião, en ten do que está a fa zer ago ra.
E eu, como toda a Hu ma ni da de, que acom pa nhou en -
tre per ple xo e es tu pe fa to os acon te ci men tos do úl ti mo
dia 11 de se tem bro, per mi to-me di zer que acom pa nhei 
com a ma i or aten ção aqui lo que vem V. Exª di zen do
em so bre tu do cin co opor tu ni da des. A pri me i ra, na
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, com re la ção
ao de sa fio e es sas re des cri mi no sas que exis tem no
mun do glo ba li za do – so bre isso fa la rei logo a se guir.
De po is, a ques tão do TIAR, que V. Exª vol ta a le van tar
aqui como sen do, in dis cu ti vel men te, uma ação co le ti va 
do ma i or in te res se, e re cor dan do in clu si ve Fran cis co
Cle men ti no de San Ti a go Dan tas, an te ces sor de V. Exª 
na Pas ta, a res pe i to das fi na li da des do TIAR.

E em 3º e 4º lu ga res, os ar ti gos ”O mun do mu -
dou“ e ”Fir me e cla ro“ pu bli ca dos, res pec ti va men te,
no Esta do de S.Pa u lo e na Fo lha de S.Pa u lo. Tive
opor tu ni da de de ler o en ca mi nha men to his tó ri co que
V. Exª pres tou com re la ção à ex tin ção da bi po la ri da -
de, as fa ci li da des, di ga mos as sim, no iní cio da dé ca -
da de 90, os pro ble mas Se at tle, Was hing ton e ou tros
do fi nal des sa mes ma dé ca da;

E den tro des se con tex to, em 5º lu gar, sa li en to
que tive opor tu ni da de de par ti ci par de uma re u nião
com o Pre si den te e o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
V. Exª, o Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, os Lí de res do
Go ver no na Câ ma ra e no Se na do, e os Lí de res par ti -
dá ri os, den tre os qua is eu mes mo pelo PFL.

As duas pri me i ras ques tões são mais um pe di do 
de ex pli ci ta ção. Em uma afir ma ção ex tre ma men te in -
te res san te, V. Exª dis se na re u nião no Pa lá cio do Pla -
nal to que este já não era mais, va mos di zer, um aten -
ta do com ca rac te rís ti ca de guer ra con ven ci o nal, nem
bac te ri o ló gi ca ou bi o ló gi ca, uma vez que fo ram uti li -

 



za dos sim ples ins tru men tos per fu ran tes e usa dos se -
qües tros aé re os. Con si de rei ex tre ma men te bem pos -
to, e os Lí de res to dos con ver gi ram para apre ci ar as
con ce i tu a ções que V. Exª trou xe. Daí o pe di do do Pre -
si den te da nos sa Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, Se na dor Jef fer son Pé res, fi nal men -
te apro va do, para este en con tro aqui.

A pri me i ra si tu a ção é essa. Se ria in te res san te
se V. Exª pu des se se apro fun dar so bre o ine di tis mo
des sa ”guer ra“. Em se gun do lu gar, que ro di zer que,
quan do es ti ve à fren te do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, uti li zá va mos, por meio das de le ga ci as da que le
Mi nis té rio, um sis te ma de mo ni to ra men to das re des
clan des ti nas de rá dio, so bre tu do na Ama zô nia, que
vi sa vam, como vi sam até hoje, ao nar co trá fi co. E com
a so fis ti ca ção cada vez ma i or das co mu ni ca ções, da
pró pria Inter net e de ou tros me i os de te le vi são, se ria
in te res san tís si mo ouvi-lo, tam bém, so bre esse as -
pec to.

Se ri am es sas as duas pri me i ras per gun tas.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Hugo Na po leão, agra de ço a ge ne ro si da de com que V. 
Exª ini ci ou suas per gun tas, bem como o cu i da do ami -
go e pa ci en te que tem dado aos meus tex tos e às mi -
nhas aná li ses so bre essa ma té ria.

Agra de ço tam bém a lem bran ça da ci ta ção que
fiz de um gran de bra si le i ro e gran de ho mem pú bli co, o 
Prof. San Ti a go Dan tas, gran de Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, há 40 anos mais ou me nos, que as -
su miu o Ita ma raty. Eu o in vo quei em dis cur so no âm -
bi to da OEA (Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos),
numa ho me na gem que fiz a uma das gran des in te li -
gên ci as da vida pú bli ca bra si le i ra e a uma das pes so -
as que ilus trou o Con gres so Na ci o nal com o bri lho e a
cla ri vi dên cia da sua ca pa ci da de de ana li sar e de es -
tu dar.

V. Exª tam bém me faz a gen ti le za de re fe rir-se
às di ver sas ma ni fes ta ções pú bli cas que tive oca sião
de fa zer so bre essa ma té ria e men ci o na uma que foi a 
in ter ven ção que, a con vi te do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, fiz na re u nião de Lí de res jus ta men te para
ten tar mos, na que le mo men to, em con jun to, ana li sar e 
ava li ar o que es ta va acon te cen do, num es for ço de in -
te gra ção ne ces sá rio e in dis pen sá vel en tre o Po der
Le gis la ti vo, os Par ti dos e o Po der Exe cu ti vo.

Uma das ques tões que pro cu rei mo des ta men te
abor dar le vou em con ta uma for mu la ção de Ray mond 
Aron, que di zia que a guer ra é um ca ma leão e as su -
me sem pre no vas for mas, e que o fa tor téc ni co não
faz a his tó ria, mas muda as con di ções a par tir das
qua is os ho mens a ope ram. Na que la oca sião eu tam -

bém pon de ra va que, por mais in sen sa to que ti ves se
sido o pe río do da bi po la ri da de e da dis su a são nu cle -
ar, ele se ba se a va na ra ci o na li da de e na ra zo a bi li da -
de dos ato res que ope ra vam um mes mo cam po di plo -
má ti co, e que esse cam po di plo má ti co es ta va ba se a -
do na idéia do efe i to des tru ti vo que ti nham as no vas
ar mas de des tru i ção em mas sa, a co me çar pela bom -
ba atô mi ca, pela bom ba de hi dro gê nio e pe las ar mas
quí mi cas e bi o ló gi cas. 

Nes se caso, o sur pre en den te era que esse
aten ta do, exe cu ta do com gran de ri gor ope ra ci o nal,
num cer to sen ti do era, com o per dão da qua li fi ca ção,
uma agres são low tech, por que se ba se a va no avião
e em se res hu ma nos que en fim eram os ope ra do res
des sa agres são. Que, por tan to, isso se co lo ca va de -
ba i xo de ou tro ân gu lo que era a idéia de que, além da
di men são téc ni ca das ar mas, está no con tro le do es -
pa ço um dos as pec tos im por tan tes da re fle xão es tra -
té gi ca dos nos sos dias e que o tema do es pa ço está
li ga do jus ta men te à re vo lu ção da in for ma ção e à ope -
ra ção do mun do por meio de re des. E que nes se sen -
ti do ha via algo novo so bre o que pen sar e para o que
to das as gran des re fle xões es tra té gi cas não ti nham
mais uma apli ca ção ime di a ta, seja a dis cus são da
dis su a são nu cle ar, seja a idéia do es cu do de pro te ção 
e as sim su ces si va men te. E que, por tan to, esse aten -
ta do co lo ca va em ques tão a ne ces si da de de um novo
tipo de aná li se e de um novo tipo de re fle xão, mes mo
por que esse aten ta do ti nha ca rac te rís ti cas di fe ren tes, 
por sua es ca la, de ou tros aten ta dos ter ro ris tas nor -
mal men te mais lo ca li za dos em fun ção de cer tos con -
fli tos in ter nos não ape nas no Ori en te Mé dio, como
lem brou o Se na dor Jef fer son Pé res, mas, por exem -
plo, na Espa nha, em re la ção ao ETA; ou na Irlan da em 
fun ção da ação ter ro ris ta na Irlan da do Nor te. Era
essa a nova di men são so bre a qual de ve ría mos nos
de bru çar.

Isso está li ga do tam bém à re fe rên cia que V. Exª
fez a sua ex pe riên cia e atu a ção à fren te do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções por que, de fato, um dos nos sos
gran des de sa fi os é o mo ni to ra men to de re des clan -
des ti nas. A dos rá di os, por exem plo, na Ama zô nia, a
que V. Exª fez re fe rên cia, e a sua in dis cu tí vel co ne xão
com o trá fi co de dro gas. A exis tên cia des sa ins tan ta -
ne i da de das co mu ni ca ções nos co lo ca hoje um gran -
de de sa fio. E para li dar com es sas re des clan des ti nas
é pre ci so cri ar uma rede de so li da ri e da de, ba se a da
na co o pe ra ção e na co la bo ra ção, em que os Esta dos
têm um pa pel im por tan te a de sem pe nhar e pre ci sam,
para ope rá-lo, da ca pa ci da de de en gen drar o apo io
da so ci e da de ci vil. Essa sua ex pe riên cia no tra to da
ma té ria é um com po nen te im por tan te que te mos de



le var em con ta para li dar com es ses de sa fi os gran des
que se co lo cam para to dos nós.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Agra de -
ço a V. Exª, e, Sr. Pre si den te, uti li zan do os dois mi nu -
tos re gu la men ta res da ré pli ca di rei ape nas o se guin -
te: eu, Sr. Mi nis tro, tal vez não fi zes se es tas pon de ra -
ções, mas como elas são na tu ral men te li ga das ao
pro ble ma que es ta mos a dis cu tir, não vou nem pe dir a 
V. Exª que se ma ni fes te, mas, pelo me nos, que ouça
as duas se guin tes si tu a ções que es ta mos dis cu tin do
aqui no Se na do. 

Tra ta-se de dois re que ri men tos: um, do Se na dor 
Tião Vi a na, so li ci tan do que o Se na do for mu le voto de
cen su ra jun to ao go ver no fun da men ta lis ta afe gão,
que se au to de no mi na Esta do Islâ mi co do Afe ga nis -
tão, apon tan do a in dig na ção dos bra si le i ros com re la -
ção aos acon te ci men tos que vêm ten do lu gar na que -
le país, onde é fla gran te o des res pe i to às mu lhe res
sub me ti das a toda es pé cie de maus tra tos e hu mi lha -
ções pelo re gi me ta li bã.

E o se gun do re que ri men to é da Se na do ra He lo i -
sa He le na so li ci tan do que seja le va do ao co nhe ci -
men to do Go ver no bra si le i ro a po si ção do Se na do Fe -
de ral no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra,
em face dos trá gi cos acon te ci men tos do dia 11 de se -
tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as na ções ami -
gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção con tra
po pu la ções ino cen tes e a en se jar gra ves des do bra -
men tos para a paz mun di al e os des ti nos da hu ma ni -
da de.

As mi nhas ob ser va ções são duas. Como te nho
uma con vi vên cia que co me çou há pra ti ca men te 27
anos no Con gres so Na ci o nal, ini ci al men te na Câ ma ra 
dos Srs. De pu ta dos e ago ra no Se na do Fe de ral, co -
nhe ço, sob o pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, que a com -
pe tên cia para a con du ção da po lí ti ca ex ter na é ex clu -
si va do Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, cla ro, por meio
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e V. Exª e, tam -
bém, ob vi a men te, em con se qüên cia do pró prio Po der 
Exe cu ti vo. Ao Con gres so não cabe o pa pel de co ad ju -
van te. Por ou tro lado, o Con gres so, na tu ral men te, é li -
vre para ma ni fes tar o seu pen sa men to com re la ção
aos fa tos da atu a li da de.

O pri me i ro re que ri men to foi apro va do – o se -
gun do ain da está em dis cus são –, mas ele traz ape -
nas a afir ma ção de que pre ten de o Se na do Fe de ral
ma ni fes tar ao Go ver no a sua opi nião. E aí eu acho
que não está tam bém atin gin do qual quer tipo de
avan ço cons ti tu ci o nal na que la ini ci a ti va que per ten ce
a ou tro Po der. 

Qu e ro di zer que, ao que tudo in di ca, o pri me i ro
re que ri men to é an te ri or a essa si tu a ção. Já ad vi nha
na tu ral men te de mo men tos an te ri o res a 11 de se tem -
bro e, na tu ral men te, só ago ra foi vo ta do. Eu de i xo à
con si de ra ção de V. Exª; se qui ser ma ni fes tar-se, tudo
bem, se não, eu me dou por sa tis fe i to.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na -
dor, eu agra de ço as in for ma ções que me pres ta, elas
são mu i to úte is. Cre io que o en ten di men to é per fe i to.
A ma ni fes ta ção do Con gres so, seja da Câ ma ra ou do
Se na do, é le gí ti ma e cabe no âm bi to de atri bu i ções do 
Le gis la ti vo que são uma ex pres são do sen ti men to, da 
sin to nia com as as pi ra ções na ci o na is e em nada com -
pro me tem as com pe tên ci as do Exe cu ti vo e do Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca.

Em re la ção ao pri me i ro re que ri men to, eu o vejo
per fe i ta men te em con so nân cia até com o de cre to de
fe ve re i ro que in ter na li zou a re so lu ção do Con se lho de 
Se gu ran ça e que é, va mos di zer as sim, uma ma ni fes -
ta ção do nos so des con for to in ter na ci o nal e éti co com
a con du ção por par te do re gi me ta li bã do seu exer cí -
cio in ter no do po der. Não man te mos re la ções di plo -
má ti cas com o Afe ga nis tão, por que não nos sen ti mos
ap tos a ter um tra to di plo má ti co com esse re gi me nas
atu a is cir cuns tân ci as. 

Em re la ção ao se gun do re que ri men to, que está
ain da em exa me, sa li en to, à luz da qui lo que eu mes -
mo tive opor tu ni da de de di zer na mi nha ex po si ção, in -
clu si ve em res pos ta ao Se na dor Jef fer son Pé res, que
há, por par te do Go ver no bra si le i ro, gran de pre o cu pa -
ção no sen ti do de que a ação que even tu al men te ve -
nha a ser to ma da seja li mi ta da, cir cuns cri ta, pro por ci -
o nal, do ta da de ra zo a bi li da de, aten ta aos ci vis e pre o -
cu pa da com uma vi são do mun do em que o cum pri -
men to da nor ma e dos pa drões de so lu ção pa cí fi ca de 
con tro vér si as nos nor te ia e nos ani ma.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, Sr. Mi nis tro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na se -
qüên cia da or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao
emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra pelo pra zo re gi -
men tal de cin co mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro Cel so La fer,
não cre io que V. Exª, ao ser con vi da do para as su mir o
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res pela se gun da vez, 
co gi tas se da gra vi da de das ques tões com que ha ve -
ria de de pa rar nes se fó rum. Fe liz men te, V. Exª é um
ho mem pre pa ra do in te lec tu al men te para fa zer face à
gra vi da de dos di fe ren tes epi só di os com os qua is já se 
de fron tou ao lon go des se tem po em que as su miu o



Mi nis té rio no Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Fa rei ape nas duas ou três per gun tas, para que
os ou tros co le gas que de se jam in ter vir tam bém te -
nham tem po. V. Exª alu diu, du ran te a ma i or par te do
seu pro nun ci a men to, à Re so lu ção nº 1.373, de 28 de
se tem bro de 2001, da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, que obri ga os Esta dos mem bros a in ter na li za -
rem-na no seu Di re i to. 

Estou de pos se da Re so lu ção. Aca bei de lê-la.
Evi den te men te, ela é um tan to ge né ri ca nas ob ser va -
ções e nos di fe ren tes enun ci a dos.

V. Exª e a sua equi pe, no Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, já de vem ter ana li sa do, em pro fun di -
da de, a Re so lu ção. A mi nha per gun ta é: o que nos
cabe fa zer? Te re mos de fa zer isso sob a for ma de de -
cre to, de lei? O que pre ci sa mos fa zer em nos so ar ca -
bou ço le gal para ado tar isso no Di re i to in ter no? O
Bra sil, di fe ren te men te de ou tros pa í ses, não in cor po -
ra au to ma ti ca men te re so lu ções de or ga nis mos in ter -
na ci o na is. Sal vo en ga no, cada Esta do mem bro terá
de ado tar es sas me di das num pra zo de no ven ta dias. 

Então, eu gos ta ria de sa ber, pri me i ro, se elas re -
pre sen tam gran des mu dan ças em nos sas leis, em
nos sos ins tru men tos le ga is e, se gun do, como es sas
mu dan ças se rão fe i tas, se por de cre to, por lei, en fim,
como se pro ce de rá à in ter na li za ção des sas de ci sões
ado ta das pelo Con se lho de Se gu ran ça.

A ou tra ob ser va ção é que, nes ses acon te ci men -
tos que aca ba mos de vi ven ci ar, tal vez haja o for ta le ci -
men tos dos or ga nis mos mul ti la te ra is. Fi cou de mons -
tra do que um país, um povo, por mais rico, por mais
po de ro so, por mais ar ma do que seja, não pode pres -
cin dir de uma con vi vên cia so li dá ria com os de ma is
po vos. Isso está cla ro para to dos. Esta mos ven do isso 
na pró pria re so lu ção, já ado ta da pelo Con se lho de
Se gu ran ça, e na in vo ca ção do Tiar. Sei que a Argen ti -
na tam bém in vo cou o Tiar re cen te men te. Entre tan to,
num pe río do não mu i to dis tan te, hou ve um con fli to
bé li co, e o Tiar não pre va le ceu. 

A li ção a ser ti ra da dis so tudo é que es ses tra ta -
dos não po dem ser le tra mor ta e es ses or ga nis mos
mul ti la te ra is não po dem ser des pres ti gi a dos nem ul -
tra pas sa dos.

Hou ve vá ri os epi só di os há al gum tem po, e o
Con se lho de Se gu ran ça não che gou a se re u nir para
de ba tê-los. Fo ram ado ta das de ci sões ad re fe ren -
dum, a pos te ri o ri. Isso leva-nos a re fle tir – to dos que
que re mos a con vi vên cia pa cí fi ca en tre os po vos, pois
a ín do le do nos so povo é pa ci fis ta, de aco lhi men to de
es tran ge i ros, de plu ra lis mo ét ni co, cul tu ral e ra ci al –

que de ve mos pug nar para que es ses or ga nis mos
mul ti la te ra is se jam for ta le ci dos, pois esse é o fó rum
pró prio, ade qua do, para tra tar de to das es sas ques -
tões e bus car so lu ções para es sas con tro vér si as.

Per gun to se V. Exª acre di ta que isso pode ser
um sur gi men to ou re nas ci men to des ses or ga nis mos
mul ti la te ra is no sen ti do de que, pres ti gi a dos, co la bo -
rem para uma or dem in ter na ci o nal de con vi vên cia pa -
ci fi ca en tre os po vos. Evi den te men te to dos so mos in -
tran si gen tes na con de na ção des ses fa tos que acon -
te ce ram nos Esta dos Uni dos, de um ini mi go so ler te,
in fil tra do, in vi sí vel, cego pelo fa na tis mo po lí ti co e re li -
gi o so e que aten ta con tra to dos os di re i tos hu ma nos
que são mes mo os pi la res de uma so ci e da de de mo -
crá ti ca.

Eram es sas as ob ser va ções que gos ta ria de fa -
zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, agra de ço as ob ser va ções ini ci a is so -
bre o ines pe ra do, que é a vida de um Mi nis tro co lo ca -
do di an te de as sun tos e te mas que se gu ra men te não
es ta vam no âm bi to de suas co gi ta ções. Aliás, e nos sa 
ve lha ami za de me per mi te um co men tá rio, lem bro o
que di zia mi nha mãe hoje ao con ver sar co mi go por te -
le fo ne: ”Fi lho, re al men te, você está di an te de pro ble -
mas mu i to com ple xos“. De fato esse é o de sa fio da
vida pú bli ca. 

Di zia Proud hon, numa fra se que Han nah Arendt 
gos ta va de ci tar, que a fe cun di da de do ines pe ra do
sur pre en de a pru dên cia do me lhor es ta dis ta. Se sur -
pre en de a pru dên cia do me lhor es ta dis ta, quan to
mais a de um inex pe ri en te pro fes sor, como me con si -
de ro, pos to di an te des ses de sa fi os.

Se na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª le van ta dois
pro ble mas im por tan tes de na tu re za dis tin ta. Co me ço
pelo pro ble ma da in ter na li za ção de re so lu ções do
Con se lho de Se gu ran ça em nos sa or dem ju rí di ca. Te -
mos al gu ma ex pe riên cia nes se pro ces so de in ter na li -
za ção. Em 19 de fe ve re i ro de 2001, por exem plo, foi
as si na do de cre to que in ter na li zou re so lu ção do Con -
se lho de Se gu ran ça vi san do co i bir qual quer me di da
ou gru po que te nha al gu ma re la ção com Bin La den e
o Ta li bã. Ha via uma sé rie de me di das como a pro i bi -
ção de vôos da Afgan Air li nes e a não-per mis são da
en tra da em ter ri tó rio na ci o nal de au to ri da des, e as sim 
su ces si va men te.

O de cre to de fe ve re i ro de 2001 ado ta uma nova
téc ni ca ju rí di ca em re la ção àqui lo que se fa zia no iní -
cio da dé ca da de 90. Re fi ro-me a um de cre to de 1992, 



que in ter na li zou uma re so lu ção do Con se lho de Se -
gu ran ça, na área de ter ro ris mo, re fe ren te às san ções
em re la ção à Lí bia. Na que la épo ca, o que ha via, do
pon to de vis ta ju rí di co, era um de cre to, es ta be le cen do 
que pas sa ria a vi go rar no âm bi to do ter ri tó rio na ci o -
nal, pe los de vi dos efe i tos le ga is, uma re so lu ção do
Con se lho de Se gu ran ça. Em apên di ce, re pro du zia a
re so lu ção do Con se lho de Se gu ran ça.

A nova téc ni ca ju rí di ca, da qual o de cre to de fe -
ve re i ro de 2001 é uma ex pres são, é dis tin ta por que
não re pro duz a re so lu ção do Con se lho de Se gu ran -
ça, mas se apre sen ta nos ter mos des sa re so lu ção, de 
for ma que seja com pa tí vel di re ta men te com o or de na -
men to ju rí di co na ci o nal.

Cre io que a ela bo ra ção des se de cre to – es ta -
mos em pe nha dos nis so – não tra rá ma i o res pro ble -
mas, por que o gran de de sa fio que se apre sen ta nes -
sa re so lu ção é pre ci sa men te um dos seus ter mos, o
ter mo mais com pli ca do e de sa fi an te, que diz res pe i to
ao que pre vê essa re so lu ção.

A re so lu ção, da qual V. Exª deve es tar lem bra do, 
pois está em suas mãos, in di ca uma sé rie de pro vi -
dên ci as. To das elas, no li mi te, têm como ob je ti vo tra -
ba lhar uma atu a ção no com ba te ao ter ro ris mo. Como
essa atu a ção é com pa tí vel com o que reza o in ci so
XLIII do art. 5º, não vejo ma i o res pro ble mas. Assim
es ta be le ce o re fe ri do dis po si ti vo, fa lan do do ter ro ris -
mo e qua li fi can do-o: ”Por ele res pon dem os man dan -
tes, os exe cu to res e os que, po den do evi tá-lo, se omi -
ti rem“.

Então, há um tex to cons ti tu ci o nal que tor na a in -
ter na li za ção da par te cen tral da re so lu ção do Con se -
lho de Se gu ran ça algo per fe i ta men te pos sí vel do pon -
to de vis ta da téc ni ca ju rí di ca. No Ita ma raty, es ta mos
jus ta men te pre pa ran do uma mi nu ta, que será evi den -
te men te sub me ti da à Casa Ci vil, para en ca mi nhar
esse de cre to.

No mo men to, é o que me per mi to adi an tar em
re la ção a esse im por tan te tema, que não é ape nas de 
téc ni ca ju rí di ca, mas de como se in ter na li za, no pla no
in ter no, o Di re i to Inter na ci o nal e de como cum pri mos
de boa-fé as obri ga ções que as su mi mos no pla no in -
ter na ci o nal. Por tan to, é de fato um tema im por tan te e
agra de ço a opor tu ni da de de lhe adi an tar es sas pe -
que nas re fle xões.

So bre o se gun do as pec to, cre io que, sem dú vi -
da ne nhu ma – essa é a ex pec ta ti va po si ti va que te nho 
–, di an te des se de sa fio e da na tu re za dos pro ble mas
daí de cor ren tes, não é pos sí vel uma ação iso la da.
Um Esta do, por mais po de ro so e por mais com pe ten -
te que seja a sua ca pa ci da de de atu a ção em di ver sas
es fe ras da vida mun di al, não pode agir uni la te ral men -

te. E por que não pode agir uni la te ral men te, tem que
agir de for ma con cer ta da; e a for ma con cer ta da pas -
sa, na tu ral men te, pelo re vi go ra men to dos or ga nis -
mos in ter na ci o na is e do mul ti la te ra lis mo, que é o qua -
dro apro pri a do para es sas nor mas de mú tua co la bo -
ra ção a que fiz re fe rên cia – pen san do em voz alta,
quan do fiz a mi nha ex po si ção pre li mi nar.

É por aí, pen so eu, que ca mi nham es ses es for -
ços. Cre io que jus ta men te o de sa fio da hora pre sen te
é trans for mar essa tra gé dia em algo que seja be né fi -
co para a hu ma ni da de e para to dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, vou ape nas fa zer uma per gun ta que
ti nha me es ca pa do, e de ma ne i ra bem ob je ti va, para
não to mar mu i to tem po. No con tex to da pró pria re so -
lu ção do Con se lho de Se gu ran ça Na ci o nal, e con si -
de ran do que há uma lei bra si le i ra já apro va da, por tan -
to em ple no vi gor, que tra ta de aba ter ae ro na ves não
iden ti fi ca das e que se re cu sam a fazê-lo quan do ins -
ta das para tal pela au to ri da de ae ro náu ti ca, lei que
está pen den te de re gu la men ta ção – sa be mos que
ha via re sis tên ci as quan to a isso –, não se ria o caso
de re gu la men tá-la ago ra?

Ten do em vis ta que to dos es tes enun ci a dos
aqui tra tam de ter ro ris mo, de ações in si di o sas que vi -
sam so la par a paz e a vida pa cí fi ca das Na ções, não
se ria o caso de se fa zer essa re gu la men ta ção ago ra,
até em obe diên cia a essa de ci são do Con se lho de
Se gu ran ça?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nis tro
Cel so La fer, V. Ex.ª tem a pa la vra para a res pos ta.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, esse é um tema com ple xo, não ne -
ces sa ri a men te afe i to ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res. É um as sun to que tam bém está no âm bi to
do Mi nis té rio da De fe sa e de ou tros ór gãos do Go ver -
no. Sin to-me pou co ha bi li ta do a dar-lhe uma res pos ta
pre ci sa em re la ção a essa ques tão, re co nhe cen do,
no en tan to, a im por tân cia do as sun to à luz da atu al
con fi gu ra ção do qua dro in ter na ci o nal e dos seus des -
do bra men tos no pla no in ter no.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em se -
qüên cia, com a pa la vra o Se na dor Tião Vi a na por cin -
co mi nu tos re gi men ta is.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, caro Mi nis tro Cel so La fer, é uma sa tis fa ção tê-lo
no va men te den tro do Se na do Fe de ral de ba ten do



tema de in ques ti o ná vel im por tân cia para toda a hu -
ma ni da de.

Gos ta ria, ini ci al men te, de fa zer um co men tá rio
so bre o que dis se o Se na dor Hugo Na po leão, in da -
gan do dú vi das so bre a per ti nên cia do re que ri men to
que eu, a Se na do ra He lo í sa He le na e o Se na dor Edu -
ar do Su plicy apre sen ta mos, abor dan do o com por ta -
men to in ter na ci o nal so bre a ques tão do Ta li bã e a
pos sí vel de ci são de uma ação bé li ca que pu des se vir
a ocor rer.

Pen so que o no bre Se na dor Hugo Na po leão
não em pres tou o de vi do tem po ao art. 49 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que dis põe:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta -
dos, acor dos ou atos in ter na ci o na is que
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra -
vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli -
ca a de cla rar guer ra, a ce le brar a paz, a
per mi tir que for ças es tran ge i ras tran si tem
pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele per ma ne çam 
tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca sos pre -
vis tos em lei com ple men tar;

Se o Con gres so Na ci o nal não es ti ver à von ta -
de para hi po te car so li da ri e da de ao povo ame ri ca no,
na hora de uma tra gé dia como aque la, ou emi tir so -
bre ações in jus ti fi cá ve is do re gi me Ta li bã, per de ria
mu i to a ra zão de ser e o pró prio con te ú do da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Sr. Mi nis tro, fa rei a le i tu ra ob je ti va men te para
que pos sa apro ve i tar da me lhor ma ne i ra a sua pre -
sen ça nes te Se na do Fe de ral.

V. Exª é, re co nhe ci da men te, uma das ma i o res
au to ri da des no es tu do do pen sa men to de Han nah
Arendt. No li vro des sa fes te ja da fi ló so fa, in ti tu la do
”So bre a Vi o lên cia“, cuja edi ção bra si le i ra foi pre fa ci a -
da por V. Exª (Rio de Ja ne i ro, Re lu me Du ma rá, 1994),
po de mos pin çar a se guin te pas sa gem: ”o ter ror não é
o mes mo que a vi o lên cia; ele é, an tes, a for ma de go -
ver no que ad vém, quan do a vi o lên cia, ten do des tru í -
do todo o po der, ao in vés de ab di car, per ma ne ce com
o con tro le to tal. Tem sido ob ser va do que a efi ciên cia
do ter ror de pen de qua se que to tal men te do grau de
ato mi za ção so ci al“. Mais adi an te, diz Han nah Arendt:
”a di fe ren ça de ci si va en tre a do mi na ção to ta li tá ria,
ba se a da no ter ror, e as ti ra ni as e di ta du ras, es ta be le -
ci das pela vi o lên cia, é que a pri me i ra in ves te não ape -
nas con tra seus ini mi gos, mas tam bém con tra seus

ami gos e apo i a do res, te men do todo o po der, mes mo
o po der de seus ami gos“. 

Sr. Mi nis tro, V. Exª afir mou, em ar ti go pu bli ca do
no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, edi ção de 16 de se -
tem bro pró xi mo pas sa do: ”O mun do mu dou“. Essa
nova for ma de ter ror co lo ca-nos di an te dos se guin tes
pro ble mas: 

a) di fe ren te men te da pos tu ra arend ti a na – co -
men ta da por V. Exª na obra ci ta da – a con tes ta ção do
medo da mor te se apre sen ta ”como ca te go ria cen tral
da po lí ti ca“, afi nal os aten ta dos fo ram co me ti dos, ao
que cons ta, por 19 ter ro ris tas-su i ci das; 

b) con si de ra da essa pri me i ra as ser ti va, há que
se ob ser var que não es ta mos mais di an te do ”jogo de
xa drez apo ca líp ti co en tre su per po tên ci as“, na ex -
pres são de Han nah Arendt, ”jo ga do – pros se gue a fi -
ló so fa – de acor do com a re gra de que se al guém ven -
cer é o fim para am bos“. Pois bem: se Han nah Arendt
já con si de ra va ”in sa na“ essa po si ção de que ”a dis su -
a são é a me lhor ga ran tia para a paz“, o que fa zer
quan do a paz é ame a ça da por um novo pa ra dig ma: a
do ter ror que não teme a mor te, a do ter ror que, como
nos aler ta a re vis ta Car ta Ca pi tal, edi ção nº 157, já
te ria aces so a ar mas nu cle a res tá ti cas?

c) ao con trá rio do fe nô me no da ”ato mi za ção so -
ci al“, esse novo ter ror apos ta na ”agre ga ção re li gi o sa“ 
de pelo me nos um quar to da hu ma ni da de, con tin gen -
te em cur va as cen den te, para, ante a ace i ta ção da
pro vo ca ção pelo Gran de Satã, de sen ca de ar um con -
fli to – hoje re gi o nal – para a di men são glo bal; e ain da;

d) tra ta-se de uma for ma de ter ror que não é, a
ri gor, um ter ror que se cir cuns cre ve aos ho ri zon tes do
Esta do-Na ção, mas, um ter ro ris mo ”ame ba“, na ex -
pres são de Da vid Long, do De par ta men to de Esta do
dos EUA, de uma ”rede de ONGs do ter ror“ ou do ”ter -
ror como fran quia“, como dis se Jean Fran ço is Da gu -
zon (Fun da ção de Pes qui sas Estra té gi cas, Fran ça),
de um ter ror que bus ca, a par tir de um fun da men ta lis -
mo re li gi o so, re pre sen tar e fa zer va ler ”uma gran de
na ção“, sem res pe i to às fron te i ras tra di ci o na is: a
gran de na ção dos opri mi dos, ex plo ra dos, ex clu í dos e
hu mi lha dos pelo ”Oci den te in fi el“. Ves tí gi os des te
com po nen te ima gi ná rio po dem ser ob ser va dos nos
con fli tos in ter na ci o na is ou in ter nos da Pa les ti na, da
Che chê nia, do en cla ve de Na gor no-Ka ra bakh (Azer -
ba i jão vs. Armê nia), no Ko so vo, na Ma ce dô nia, na
Bós nia-Her ze go vi na, na Argé lia, no Su dão, no Egi to,
no Lí ba no, no Chi pre, e até mes mo na Cas he mi ra
(Pa quis tão vs. Índia), e na Indo né sia.

Sr. Mi nis tro, di an te des te qua dro, como nos ad -
ver ti ram os es tu dan tes uni ver si tá ri os da Uni ver si da de 



de Bo lo nha (Itá lia), em suas re cen tes jor na das de
pro tes to con tra as re ta li a ções nor te-ame ri ca nas, é
for ço so re co nhe cer que ”olho por olho, to dos nós fi ca -
re mos ce gos“. V. Exª, re pe tin do Han nah Arendt, afir -
mou, cor re ta men te, que ”o ter ror des trói todo o po -
der“. E sem po der não há vida so ci al. E po der – re cor -
da-nos o Prof. André Du ar te, ou tro es tu di o so da obra
arend ti a na – ”só pode ser ge ra do e atu a li za do a par tir
de um diá lo go re cí pro co, fun da do na con di ção hu ma -
na da plu ra li da de.

Sr. Mi nis tro, pre ci sa mos evi tar a todo cus to o
som brio prog nós ti co de Sa mu el Hun ting ton do ‘cho -
que das ci vi li za ções’ (clash of ci vi li za ti ons). Os prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is re gen tes de nos sas re la ções in -
ter na ci o na is: a in de pen dên cia na ci o nal, a pre va lên cia 
dos di re i tos hu ma nos, a au to de ter mi na ção dos po -
vos, a de fe sa da paz, a so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos,
o re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo e a co o pe ra ção
en tre os po vos para o pro gres so da hu ma ni da de, co -
lo cam-nos como de sa fio atu ar no sen ti do da bus ca da 
efe ti va con cór dia.

O Bra sil, pon to de en con tro, con vi vên cia e con -
fra ter ni za ção de et ni as as mais dis tin tas, deve en vi -
dar es for ços no sen ti do da cons tru ção de ba ses só li -
das para esse diá lo go re cí pro co. So li ci ta mos a re fle -
xão de V. Exª so bre al guns ele men tos des se ce ná rio
que se pre ten de se tor ne uma re a li da de:

a) que pu ni ção dos res pon sá ve is pe los 
ig no mi ni o sos atos ter ro ris tas se dê no âm bi -
to da ju ris di ção pe nal das Na ções Uni das,
pois, como sa li en tou V. Exª, ”a tra gé dia de
11 de se tem bro não atin giu ape nas os Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca“; (vale lem brar que
isso de ve ria ser ob je to de con si de ra ção do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, cuja ju ris di ção
os EUA re je i tam);

b) que os EUA se jam ins ta dos a re to -
mar o seu pa pel de me di a dor no pro ces so
de re co nhe ci men to do Esta do Pa les ti no por
Isra el (no dia de on tem o Pre si den te Ge or ge 
W. Bush ma ni fes tou-se fa vo ra vel men te à cri -
a ção do Esta do Pa les ti no), de es ta be le ci -
men to das fron te i ras se gu ras com o Lí ba no
e a Sí ria (Co li nas de Golã); a re fle tir so bre
sua con tri bu i ção – in ter rom pi da com o aban -
do no da Con fe rên cia da ONU em Dur ban –
so bre as for mas de ra cis mo; a fa zer uma au -
to crí ti ca de seu apo io ao Ta li bã, no fi nal da
dé ca da de 70 e iní cio dos anos 80 e das re -
la ções com a fa mí lia Bin La den, en vol ven do, 
in clu si ve o ex-pre si den te Ge or ge Bush;

c) que, sob a pers pec ti va do mul ti cu tu -
ra lis mo, seja dada aten ção, pelo G-7, pela
OCDE, pe las or ga ni za ções do sis te ma de
Bret ton Wo ods e pela ONU ao pro ble ma do
aban do no, mi sé ria e ex clu são po lí ti ca das
po pu la ções em di ver sas áre as onde há pre -
do mi nân cia do is la mis mo.

Eu gos ta ria ain da de fa zer um pa rên te sis na le -
i tu ra e ci tar a co ra gem que teve o Go ver no bra si le i -
ro, re pre sen ta do por V. Exª e o Mi nis tro Ser ra, quan -
do en fren tou a pro ble má ti ca dos ge né ri cos e olhou
de modo trans ver sal. Não olhou ape nas para cima,
mas olhou para a Co mu ni da de Eu ro péia e con se -
guiu um re sul ta do ex tra or di ná rio nas po lí ti cas pú bli -
cas bra si le i ras e no di re i to à in de pen dên cia do povo
bra si le i ro no as sun to dos ge né ri cos. E hoje nós de -
ve mos, tal vez, nes se mo men to de cri se, olhar ao
lado, para a Áfri ca, onde mor rem 35 mil cri an ças de
fome, to dos os dias, e a po lí ti ca glo bal ain da não en -
ten de que, com 0,7% do PIB, tal vez a fome não
exis tis se e tal vez os in di ca do res de in clu são so ci al
fos sem ou tros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Tião Vi a na, por gen ti le za, peço a V. Exª que con clua o
mais ra pi da men te pos sí vel, por que V. Exª já ul tra pas -
sou em dois mi nu tos o seu tem po.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Peço a V.
Exª mais dois mi nu tos, in clu si ve não uti li za rei o tem po 
de ré pli ca, pelo in te res se em ou vir tam bém o Se nhor
Mi nis tro.

d) que haja um es for ço da co mu ni da de 
in ter na ci o nal no sen ti do de vi a bi li zar o re gi -
me de mo crá ti co e o res pe i to às ga ran ti as
fun da men ta is em Esta dos is lâ mi cos, o que
deve ser com bi na do com a pos tu ra de to le -
rân cia e re co nhe ci men to das di fe ren ças: é
pre ci so, em ou tras pa la vras, re vi si tar a Paz
de West phá lia (1648), re cons tru in do os con -
ce i tos de in de pen dên cia e so be ra nia na ci o -
nal, au to de ter mi na ção e não-in ter ven ção,
sob no vos en fo ques.

Sr. Mi nis tro, são es sas as in da ga ções que faço
de ma ne i ra ob je ti va.

As pa la vras do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
no Equa dor: ”to dos os seus es for ços na luta con tra o
ter ro ris mo em to das as suas for mas e ma ni fes ta -
ções“, ao mes mo tem po em que as si na lou ”nes se
con tex to, a im por tân cia das de ci sões to ma das so bre
a ma té ria pela Re u nião de Mi nis tros de Re la ções



Exte ri o res“, em que V. Exª es ta va pre sen te, uma as -
ser ti va de de fe sa.

Mi nha per gun ta: A ex pres são ”to dos os es for -
ços“ in clu iu al gu ma op ção mi li tar? Re cor do da re u -
nião dos lí de res com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, quan do ele in da gou a si tu a ção da jus ti fi ca ti va de
guer ra após o aten ta do de Pe arl Har bour – V. Exª lem -
bra mu i to bem des se mo men to. Fi quei, de fato, pre o -
cu pa do e te nho cer te za que V. Exª tra rá a tran qüi li da -
de ne ces sá ria a este de ba te, nes te mo men to.

Inter rom po mi nha fala, em fun ção do tem po, em
res pe i to ao Re gi men to Inter no.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nis tro

Cel so La fer, V. Exª dis põe de cin co mi nu tos, por gen ti -
le za.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Emi nen te
Se na dor Tião Vi a na, agra de ço em pri me i ro lu gar o
cu i da do, a re fle xão que V. Exª de di cou a essa in ter -
ven ção, de mons tran do a sua pre o cu pa ção e co nhe ci -
men to com es ses gran des te mas.

Qu e ria apro ve i tar para fa zer um co men tá rio a
la te re que, por oca sião da mi nha ida a Was hing ton,
tive a opor tu ni da de de es tar com o Go ver na dor de
seu Esta do e com ele tro car idéi as so bre vá ri os te -
mas, que de uma for ma ou de ou tra es tão li ga das com 
aqui lo que V. Exª ex pôs, por que dis cu ti mos o pro ble -
ma da tu te la da bi o di ver si da de, dos co nhe ci men tos
tra di ci o na is, que é par te da vi são que te mos so bre o
Acor do de Trí pli ce no âm bi to da OMC e que é um des -
do bra men to da ge ne ro sa re fe rên cia que V. Exª fez a
nos sa pre o cu pa ção no âm bi to des te acor do de sal va -
guar dar os in te res ses da sa ú de e de sua im por tân cia
no âm bi to da OMC.

Esse en ten di men to se ini ci ou, no pla no di plo -
má ti co, com uma con ver sa que tive a opor tu ni da de de 
ter com o USTR Zo el lick, e ela foi o des do bra men to
das nos sas po lí ti cas pú bli cas. Ela tem, in clu si ve, uma
vi são de fu tu ro por que, é cla ro, o tema da Áfri ca nos
pre o cu pa, e é um dos itens que es ta mos pro cu ran do
le var para a re u nião mi nis te ri al da OMC. 

Faço es sas ob ser va ções para me re fe rir ao diá -
lo go que V. Exª me pro põe com gran des te mas e ca te -
go ri as, in clu si ve com o pen sa men to de Han nah
Arendt.

Con cor do in te i ra men te com a ên fa se que V. Exª
dá à idéia de que a vi o lên cia não cria o po der, mas o
des trói, e de que o po der re quer ação con jun ta: a
ação po lí ti ca e a ação di plo má ti ca, par te do pres su -
pos to des se diá lo go num es pa ço pú bli co, que é o que
gera po der pela ati vi da de con jun ta de mu i tos.

É tam bém co nhe ci do in te i ra men te, com a ên fa -
se que V. Exª dá, o tema da di men são do ter ror no
mun do con tem po râ neo e dos re gi mes to ta li tá ri os, que 
se ca rac te ri zam, pre ci sa men te, pela ubi qüi da de do
medo que ge ram por meio dos ins tru men tos de que
dis põem para cri ar o ter ror. É por isso que es tou con -
ven ci do de que é pre ci so tra ba lhar um fu tu ro e um ce -
ná rio in ter na ci o nal em que pos sa mos li dar com os de -
sa fi os de for ma com pa tí vel com es ses va lo res e as pi -
ra ções.

Di zia o Pre si den te Tan cre do Ne ves que a paz é
uma con quis ta es qui va da ra zão po lí ti ca. E sa be mos
que é as sim, o que nos obri ga a per se ve rar para al -
can çá-la. Tam bém con cor do in te i ra men te com a ava li -
a ção que V. Exª faz do efe i to ne ga ti vo para a per cep -
ção das co i sas do li vro de Hun ting ton so bre o com ba -
te das ci vi li za ções. Essa idéia de um com ba te de ci vi -
li za ções sig ni fi ca a idéia do so lip cis mo e da im pos si bi -
li da de de diá lo go en tre cul tu ras e ci vi li za ções. 

Aqui eu me per mi ti ria fa zer uma re fle xão rá pi da,
que é a se guin te: o gran de de sa fio do plu ra lis mo está
na gran de me tá fo ra da Tor re de Ba bel, da exis tên cia
das di ver sas lín guas e da di fi cul da de de co mu ni ca ção 
que elas tra zem.

Mas a Tor re de Ba bel, e suas di ver sas lín guas,
teve, des de o iní cio, a exis tên cia de tra du to res, que
tra du zi am de uma lín gua para ou tra. E a idéia da tra -
du ção é no fun do a idéia do diá lo go. É, por tan to, nes -
sa li nha de re fle xão e de as pi ra ção que pro cu ro, mo -
des ta men te, se guin do as di re tri zes do Pre si den te,
con du zir a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. E agra de ço o cu -
i da do com o qual V. Exª exa mi nou meus tra ba lhos,
que são nes sa li nha e nes se ca mi nho.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, com a pa la vra o emi nen te Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Sem 
re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, as ques tões e in da -
ga ções que eu ha via ano ta do to das já fo ram fe i tas e
mu i to bem res pon di das por V. Exª, ra zão pela qual
apro ve i to esta opor tu ni da de e o en se jo para bre ve -
men te te cer uma con si de ra ção e pe dir que V. Exª, em
con tra pon to, diga algo a res pe i to des ta mi nha ex pec -
ta ti va. 

Fre qüen te men te tra gé di as pro du zem fru tos. É
pos sí vel que, des sa tra gé dia, des se epi só dio ino mi -
ná vel, con de ná vel, re pu diá vel sob to dos os pon tos de
vis ta, com per da de mi lha res de vi das hu ma nas, re -
sul te, por exem plo, um acor do de fi ni ti vo de paz no



Ori en te Mé dio, en tre Isra el e Pa les ti na. Esse acor do,
a meu ju í zo, po de ria ter re sul ta do de uma ação mais
efi caz, mais fron tal de ma ni fes ta ção de von ta de po lí ti -
ca por par te do Go ver no ame ri ca no, que es te ve pró xi -
mo, mas re cu ou. Mas é pos sí vel que, des se epi só dio
trá gi co, con de ná vel, re sul te em algo pelo qual a hu -
ma ni da de es pe rou tan to tem po.

Ao mes mo tem po, é pos sí vel que re sul te tam -
bém uma re vi ta li za ção da Orga ni za ção das Na ções
Uni das – ONU. Pode ser que eu es te ja equi vo ca do  e
pe di ria, en tão, a V. Exª a apre ci a ção , mas, a meu ju í -
zo, os Esta dos Uni dos, mes mo fi a dos no seu po de rio,
na sua he ge mo nia in con tes tá vel e in con tras tá vel, es -
ta vam co lo can do em um cer to de sa pre ço a ONU, que
cons ti tu iu-se em gran de es pe ran ça da hu ma ni da de.
Ela via de fi nhan do – não sei se se ria essa a ex pres -
são  vi nha per den do subs tân cia em face do sig ni fi ca -
do que re pre sen tou.

E é pos sí vel que, ago ra, a ONU seja re vi ta li za -
da. Só pode ser a ONU. O com ba te ao ter ro ris mo é
uma ques tão da hu ma ni da de e tem de ser tra ta da
pela úni ca en ti da de que pre ten de re pre sen tar po li ti -
ca men te a hu ma ni da de, que é a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das. Te nho até um cer to re ce io da oci den ta li -
za ção des se pro ble ma, na me di da em que se in vo ca,
por exem plo, o TIAR. Essa ques tão não é oci den tal, e
sim de toda hu ma ni da de; ela é mun di al, e só a ONU
tem cre den ci a is e pos si bi li da des de re sol vê-la.

Eu vou lem brar aqui um pe que no tex to de Kant,
que V. Exª cer ta men te co nhe ce mu i to bem, em que ele
diz acre di tar na paz per pé tua, aque la que che ga como
fru to do de ses pe ro, do hor ror, da in vi a bi li da de da con ti -
nu i da de da guer ra. Ou seja, che ga-se a um pon to em
que a con ti nu i da de da guer ra é in viá vel. Então, o ser
hu ma no en ten de que a paz é a úni ca sa í da.

Pode ser que, exa ta men te, nós es te ja mos atin -
gin do esse pon to ou es te ja mos pró xi mos dele. Se um
po de rio da di men são mi li tar e eco nô mi ca do nor -
te-ame ri ca no não foi ca paz de evi tar o que acon te -
ceu, en tão, que es cu do é esse? 

Não há mais pos si bi li da de de es cu do ne nhum.
O que pre ci sa ha ver é a paz, mes mo! A paz pre ci sa
ser con cer ta da em um or ga nis mo in ter na ci o nal mul ti -
la te ral; mas in ter na ci o nal, mun di al, não ape nas oci -
den tal. Isso re quer, en fim, uma re vi ta li za ção da Orga -
ni za ção das Na ções Uni das.

Eu não vou me es ten der mais. V. Exª cer ta men te 
cap tou o meu pen sa men to. Eu gos ta ria de ou vir V. Exª 
so bre, en fim, es sas re fle xões e, quem sabe, es sas
es pe ran ças de se acre di tar mais na ra zão con cer ta da 
di an te dos fa tos in con tras tá ve is. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Cel so La fer para res pon der.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Emi nen te
Se na dor Sa tur ni no Bra ga, eu agra de ço a sua in ter -
ven ção, as suas re fle xões, e devo di zer que com par ti -
lho as suas es pe ran ças e ex pec ta ti vas.

Cre io que V. Exª co lo ca mu i to bem. É um pou co
a nos sa es pe ran ça que des sa tra gé dia sur jam fru tos
po si ti vos. Um de les, que está, en fim, ao al can ce de
uma vi são cons tru ti va, é a paz no Ori en te Mé dio. 

Hou ve um es for ço gran de no Go ver no Bill Clin -
ton na bus ca de uma so lu ção, que não se al can çou.
Cre io que essa ini ci a ti va re cen te to ma da pelo Pre si -
den te Ge or ge Bush mos tra como, na per cep ção do
pró prio Go ver no nor te-ame ri ca no, hoje a paz no Ori -
en te Mé dio é do in te res se dos Esta dos Uni dos e da
Hu ma ni da de. E isso pas sa evi den te men te pela cri a -
ção do Esta do pa les ti no e um acor do de paz en tre
Isra el e o Esta do pa les ti no.

Esse é um tema mu i to im por tan te, por que há,
por as sim di zer, uma es pé cie de as tú cia da ra zão
para ir a He gel, que pode nos le var ao en ca mi nha -
men to po si ti vo nes ta área.

E tam bém cre io que há uma ex pec ta ti va real de
uma re vi ta li za ção da ONU. E o fato de os ame ri ca nos
te rem pago as suas con tri bu i ções atra sa das é uma in -
di ca ção, va mos di zer as sim, ma te ri al, mas nem por
isso ir re le van te, da ne ces si da de que eles têm de uma
ONU re vi ta li za da. Por que, como V. Exª diz mu i to bem,
o ter ro ris mo é uma ques tão da Hu ma ni da de. E a úni -
ca ins ti tu i ção que tem es sas cre den ci a is é a ONU.

Por isso tam bém pro cu rei mos trar na mi nha ex -
po si ção que a ação to ma da no pla no re gi o nal é fe i ta
de for ma con gru en te, com pa tí vel com o sis te ma in ter -
na ci o nal e tem que ser as sim, por que não se tra ta de
um con fli to re gi o nal, tra ta-se de uma ques tão da Hu -
ma ni da de. E te nho es sas ex pec ta ti vas des sa re vi ta li -
za ção da ONU. E é cla ro que eu não po de ria co in ci dir
mais com V. Exª quan do nos lem bra o pro je to da paz
per pé tua, de Kant, que tra ta da idéia re gu la do ra da
paz como uma as pi ra ção da Hu ma ni da de. Kant fala
na so ci al in so ci a bi li da de do ho mem. Tal vez essa in so -
ci a bi li da de nos tra ga como re sul ta do uma ação cons -
tru ti va nes se sen ti do.

Para con clu ir, em voz alta, este diá lo go, pa u ta do 
pe las pre o cu pa ções de V. Exª e pela con ver gên cia
quan to às nos sas ex pec ta ti vas, res sal to que a paz, de 
acor do com o di ci o ná rio, nor mal men te é de fi ni da
como a au sên cia de guer ra. To da via, é uma de fi ni ção
po bre, por que o ter mo for te é a guer ra, e o fra co, a
paz. É a ob ser va ção que faz Nor ber to Bob bio, por



exem plo, ao re fle tir so bre os te mas da paz e da guer -
ra. E é evi den te que a paz à qual as pi ra mos vai além
da au sên cia de guer ra. É uma paz que seja de sa tis fa -
ção e que leve em con ta a as pi ra ção de uma con vi -
vên cia co le ti va com pa tí vel com os nos sos an se i os de
jus ti ça e com as exi gên ci as éti cas de um mun do me -
lhor.

Pes so al men te é o que ve nho pro cu ran do fa zer
no meu dia-a-dia no Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, nor te a do por essa idéia kan ti a na da paz como
uma di re triz que de ve mos bus car e que pas sa por es -
ses as pec tos que V. Exª, em tão boa hora, trou xe para
esta dis cus são nes te ple ná rio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to obri ga do, Sr. Mi nis tro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nis tro
Cel so La fer, em bo ra a Mesa es te ja per ce ben do a vi ta -
li da de de V. Exª, eu o con vi do – caso V. Exª de se je – a
to mar as sen to à Mesa para res pon der as per gun tas.
Igual tra ta men to con ce do aos emi nen tes Srs. Se na -
do res. Fica a cri té rio de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la, pelo
pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA – (Blo co/PSDB –
RJ. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, o Se na do
Fe de ral vive, às ve zes, mo men tos mu i to sig ni fi ca ti vos. 
Em ge ral, são os mo men tos mais mo des tos dele. São
mo men tos de diá lo gos al tos, de con ver gên ci as e de
di ver gên ci as ele va dís si mas de opi nião. Eu, com 14
anos de vida par la men tar, te nho a cer te za de que
hoje es ta mos a vi ver um des ses mo men tos.

Um tema de alta com ple xi da de, abor da do por
um Mi nis tro com pe ten te e in ter ro ga do por Se na do res
qua li fi ca dos. Faço esse des ta que, por que o Se na do
Fe de ral é uma Casa de gran de sig ni fi ca ção, que tem
vi vi do mo men tos tão dra má ti cos na vida pú bli ca bra -
si le i ra, in clu si ve, di an te da opi nião pú bli ca.

Fe liz men te, te mos a TV Se na do. Por exem plo,
na tar de de hoje, sei que mi lhões de pes so as, tal vez,
es te jam a par ti ci par des te tra ba lho. Con gra tu lo-me
com V. Exª pela par te que lhe cabe, que é a prin ci pal.

Qu an do V. Exª fez a sua ex po si ção, V. Exª afir -
mou que, des de o fim da Gu er ra Fria, o sis te ma in ter -
na ci o nal – es tou re pe tin do apro xi ma da men te as suas
pa la vras – fun ci o na por for ças an ta gô ni cas. Uma é
cen trí pe ta, ca rac te ri za da pela glo ba li za ção, e a ou tra, 
cen trí fu ga, ba se a da nos ter mos do Esta do-Na ção.
Nes te mo men to, V. Exª to cou num dos pro ble mas de
ma i or com ple xi da de da pós-mo der ni da de ou da con -
tem po ra ne i da de, como qui ser mos cha mar: o fato de

que não mais exis te uma só or dem so be ra na in tra -
fron te i ras e, ao mes mo tem po, essa or dem so be ra na
in tra fron te i ras não pode de i xar de exis tir por que ela
está ca rac te ri za da pelo Esta do-Na ção. Pa ra le la men -
te a ela, as fron te i ras de i xam de ser bar re i ras na ci o -
na is, dis se V. Exª, e a di nâ mi ca das re la ções in ter na ci -
o na is pas sa a en vol ver a mul ti pli ci da de dos fa to res
en vol vi dos, mu i tos de les trans na ci o na is. V. Exª enu -
me rou vá ri os, como mí dia, sis te mas fi nan ce i ros,
ONGs, aglo me ra dos in ter na ci o na is, e ain da alu diu à
pre sen ça de for ças de le té ri as trans na ci o na is, como a
la va gem de di nhe i ro, a en tra da vi o len ta das dro gas na 
so ci e da de, o ter ro ris mo, o con tra ban do de ar mas.
Tudo isso está ten den do a es ca par ao con tro le dos
Esta dos na ci o na is.

Não te nho per gun tas a lhe fa zer. Como a po lí ti -
ca, na mi nha opi nião, tem uma fun ção di dá ti ca, que,
ao meu ver, é a prin ci pal, peço-lhe a gen ti le za de es -
ten der esse con ce i to um pou co mais, para o nos so
co nhe ci men to.

É só essa a mi nha ques tão.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Emi nen te
Se na dor Artur da Tá vo la, é uma hon ra po der res pon -
der a uma in da ga ção des te ní vel, como faz V. Exª. E o
faz com o co nhe ci men to que tem não só da vida pú bli -
ca, mas da qui lo que sig ni fi cam os me i os de co mu ni -
ca ção e o seu pa pel, que tem sido um dos te mas da
sua re fle xão e da sua vida pro fis si o nal. No âm bi to da
pró pria TV Se na do, te nho tido opor tu ni da de de vê-lo
não só na tri bu na como tam bém no pro gra ma que V.
Exª faz e que tem jus ta men te essa fun ção pe da gó gi -
ca, que é uma di men são da vida pú bli ca.

Te nho na tu ral men te, como to dos, pro cu ra do en -
ten der o mun do que nos cer ca. Não é uma ta re fa fá cil
por que é um mun do mu i to com ple xo. Na mi nha ava li -
a ção, o sis te ma in ter na ci o nal da Se gun da Gu er ra
Mun di al até a que da do Muro de Ber lim foi um sis te ma 
en ges sa do por po la ri da des cla ras, a po la ri da de Les -
te-Oes te e, no seu es pa ço, a po la ri da de Nor te-Sul.
Esse en ges sa men to do sis te ma in ter na ci o nal fez com 
que as or ga ni za ções das so ci e da des ci vis ti ves sem
um fun ci o na men to mais ou me nos de ter mi na do pelo
jogo des sas po la ri da des.

Por exem plo, as or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is que pro cu ra vam a paz es ta vam li ga das a
uma po la ri da de ou a ou tra. O fim da Gu er ra Fria, a
que da do Muro de Ber lim, por as sim di zer, de sen ges -
sou o sis te ma in ter na ci o nal, que, a meu ver, pas sou a
se ca rac te ri zar pela exis tên cia de po la ri da des in de fi -
ni das, com a pre sen ça de uma gran de su per po tên cia
que são os Esta dos Uni dos. 



Cre io que há dois mo men tos im por tan tes: o pri -
me i ro, a pri me i ra par te da dé ca da de 90, quan do há
uma idéia de um mun do com ex pec ta ti vas de con ver -
gên cia e de me lho ria. Como men ci o nei, acho que a
Con fe rên cia do Rio de 1992, a Con fe rên cia de Vi e na
so bre Di re i tos Hu ma nos e a pró pria con clu são da Ro -
da da Uru guai mar ca vam a idéia de um ca mi nho po si -
ti vo na co o pe ra ção e no fun ci o na men to da vida in ter -
na ci o nal.

Já a se gun da me ta de da dé ca da de 90 mar ca o
apa re ci men to de cri ses e des sas for ças cen trí fu gas
que obe de cem a ló gi cas, en tre elas a da frag men ta -
ção. Isso foi ali men ta do pela exis tên cia de cri ses im -
por tan tes, a co me çar, no pla no fi nan ce i ro, pela cri se
do Mé xi co e as que se su ce de ram, que, ob vi a men te,
mar cam um dé fi cit de go ver nan ça no pla no mun di al e
a exis tên cia de um mal-es tar na ci vi li za ção, ci tan do,
no va men te, o emi nen te au tor. Esse ma la i se, não
esse mal-es tar, ex pli ca tam bém o jogo das re a ções a
esta nova si tu a ção.

Ci tei Otá vio Paz, que faz uma ava li a ção que
con si de ro in te res san te. Qu an do ele pro cu ra dis cu tir o
que ocor reu no mun do com a que da do muro de Ber -
lim, fala na su ble va ção dos par ti cu la ris mos. Essa su -
ble va ção as si na la a le gi ti mi da de mais cen trí fu ga,
mais tó pi ca, que se ex pri me de di ver sas ma ne i ras, in -
clu si ve pela re bel dia, pela re vol ta, par te des se pro -
ces so.

O de sa fio para essa ra zão mais abran gen te da
hu ma ni da de, essa ra zão kan ti a na, é en con trar um ca -
mi nho que nos per mi ta ope rar essa idéia re gu la do ra
da paz, le van do em con ta as di fe ren ças e os plu ra lis -
mos que, às ve zes, os pro ces sos de glo ba li za ção ten -
dem a di lu ir. A ne ces si da de de iden ti da de, a es pe ci fi -
ci da de de cada uma das cul tu ras e dos pa í ses, o tema 
da pró pria iden ti da de in di vi du al res pon de a essa ne -
ces si da de pro fun da e é par te do pro ces so pelo qual
se cons trói essa vi são ma cro do mun do.

Nes se sen ti do, pre ci sa mos con si de rar to dos es -
ses com po nen tes. O de sa fio de li dar com esse fato é
mu i to abran gen te. Con fes so a V. Exª que uma das mi -
nhas pre o cu pa ções quan do che guei ao Mi nis té rio foi
a de tra ba lhar a idéia de um pla ne ja men to di plo má ti co 
que con si de ras se não só o cur to pra zo, mas o ho ri -
zon te em que pre ci sa mos tra ba lhar. Nós, como Ita ma -
raty e como País, com iden ti da de, com vo ca ção pa cí -
fi ca e com o fato de es tar mos, como es ta mos, in se ri -
dos na Amé ri ca do Sul, não ti ve mos e não te mos es -
sas in ser ções mais con fli tu o sas de ou tros pa í ses e re -
giões.

Vejo-me con ti nu a men te atro pe la do pela con jun -
tu ra, que me im põe uma agen da que não con tro lo.

Entre tan to, em tor no des sas idéi as e da pre o cu pa ção
em trans for má-las em algo cons tru ti vo, ve nho pro cu -
ran do, en fim, in clu ir na nos sa te má ti ca de re fle xão es -
sas pre o cu pa ções e es ses pro ble mas.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Sr. Mi nis tro. Cre io que se tra ta do
que V. Exª mes mo cha mou de no vas for mas de co la -
bo ra ção, mais con sen so e me nos exer cí cio so li tá rio
de po der.

Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na se -

qüên cia, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor José
Edu ar do Du tra pelo pra zo re gi men tal de cin co mi nu -
tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Cel so La fer, tive a opor tu -
ni da de, num bre ve pro nun ci a men to no Se na do, de cri -
ti car a po si ção de V. Exª ao in vo car a apli ca ção do art.
3º do TIAR. Apro ve i to a pre sen ça de V. Exª para man ter 
a mi nha crí ti ca, que, in clu si ve, é a mes ma po si ção –
pelo me nos é o que foi di vul ga do pela im pren sa – ado -
ta da pelo Pre si den te do Mé xi co. Até não sei qual foi a
po si ção ofi ci al do Mé xi co na re u nião da OEA, acre di to
que te nha sido no sen ti do de aca tar, mas con cor do
ple na men te com aqui lo que a im pren sa di vul gou como 
sen do as de cla ra ções de Vi cen te Fox.

V. Exª, no ar ti go que pu bli cou na Fo lha de S.Pa -
u lo, jus ti fi ca e cita, in clu si ve, San Thi a go Dan tas. Mas 
o fato é que os Esta dos Uni dos tra tam o TIAR com
uma cer ta hi e rar quia, in fe ri or à da OTAN. Por exem -
plo, o art. 3º do TIAR foi in vo ca do pela Argen ti na em
1982, em fun ção de sua guer ra com a Grã-Bre ta nha
pe las Mal vi nas e teve res pos ta ne ga ti va por par te dos 
Esta dos Uni dos, de mons tran do cla ra men te que, na
hi e rar quia dos acor dos, para os Esta dos Uni dos, a
OTAN está em pa ta mar su pe ri or ao TIAR.

É den tro des sa mi nha pri me i ra ava li a ção que
que ro fa zer a pri me i ra per gun ta a V. Exª: se os Esta -
dos Uni dos sub me te ram aos Esta dos con tra tan tes do 
TIAR, in clu si ve o Bra sil, as pro vas con clu si vas, que
apre sen ta ram aos mem bros da OTAN, do en vol vi -
men to de Osa ma bin La den no aten ta do de 11 de se -
tem bro.

A se gun da per gun ta: nes sa ques tão do ter ro -
ris mo, os Esta dos Uni dos têm lis ta do, clas si fi ca do
al guns Esta dos como ir res pon sá ve is, a sa ber, Afe -
ga nis tão, Ira que, Lí bia, Co réia do Nor te, Irã e Su dão. 
Re cen te men te, te mos as sis ti do a al guns mo vi men -
tos de po lí ti cos bra si le i ros no sen ti do do in cre men to
do re la ci o na men to do Bra sil com al guns des ses



Esta dos, par ti cu lar men te com a Lí bia. Qu e ro sa ber
como V. Exª ava lia essa mo vi men ta ção e se há al gu -
ma dis cus são, no âm bi to do Mi nis té rio de V. Exª, a
res pe i to des sa mo vi men ta ção a par tir dos acon te ci -
men tos de 11 de se tem bro.

Com re la ção ao epi só dio da ins ta la ção do es -
cri tó rio do ser vi ço se cre to dos Esta dos Uni dos jun to
ao Con su la do de São Pa u lo. De acor do com o que
foi pu bli ca do, a pró pria Emba i xa da ame ri ca na in for -
ma que o ser vi ço se cre to não tem po der de po lí cia e 
não é um ór gão vin cu la do à CIA, mas ao De par ta -
men to de Te sou ro, e que tem por fun ção a in ves ti ga -
ção de cri mes fi nan ce i ros, in clu si ve a la va gem de di -
nhe i ro. Foi in vo ca do, como su por te le gal para essa
ins ta la ção, o Acor do de Assis tên cia Mú tua em Ma té -
ria Pe nal, ra ti fi ca do pelo Con gres so Na ci o nal re cen -
te men te, em 14 de de zem bro de 2000.

Esse Acor do, em seu art. 4º, reza que as so li ci -
ta ções de as sis tên ci as de vam ser in di vi du a li za das
com re la ção à pes soa a que se im pu ta de li to ou
com re la ção a tes te mu nhas, bem como a des cri ção
da ma té ria e da na tu re za da in ves ti ga ção da ação
pe nal e do pro ce di men to, o de ta lha men to da pro va e 
de ma is in for ma ções pre ten di das e a de cla ra ção da
fi na li da de para a qual a pro va ou in for ma ções são
ne ces sá ri as. Além dis so, não en con trei no Acor do
ne nhum dis po si ti vo que au to ri ze a ins ta la ção des se
tipo de ”es cri tó rio“, e o Acor do não au to ri za que, em
ter ri tó rio na ci o nal, as ati vi da des de in ves ti ga ções
pró pri as das au to ri da des bra si le i ras – po li ci a is ou de 
in te li gên cia do Ban co Cen tral do Bra sil – seja subs ti -
tu í das por con gê ne res es tran ge i ros. Gos ta ria de sa -
ber o que V. Exª te ria a nos es cla re cer so bre o as -
sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
José Edu ar do Du tra, agra de ço a opor tu ni da de de
ten tar es cla re cer os di ver sos as pec tos que nor te a -
ram a ação do Go ver no.

Com re la ção ao Tiar, são dois os ar ti gos que
en ten de mos opor tu nos: o art. 3º a que V. Exª se re -
fe riu e o art. 6º, que reza que, se a in vi a bi li da de ou a 
in te gri da de do ter ri tó rio ou a so be ra nia ou a in de -
pen dên cia po lí ti ca de qual quer Esta do ame ri ca no for 
atin gi da por uma agres são, que não seja um ata que
ar ma do ou por um con fli to ex tra con ti nen tal ou in tra -
con ti nen tal ou por qual quer ou tro fato ou si tu a ção
que pos sa por em pe ri go a paz da Amé ri ca, o ór gão

de con sul ta re u nir-se-á, a fim de acor dar as me di das 
que, em caso de agres são, de vam ser to ma das.

Por tan to, no tra to des sa ma té ria, os dois ar ti -
gos que con si de ra mos re le van tes fo ram: o art. 3º,
que con tem pla o ata que a um como um ata que a to -
dos – que é um me ca nis mo de se gu ran ça co le ti va; e 
o art. 6º, que se re fe re a qual quer fato ou si tu a ção
que pos sa pôr em pe ri go a se gu ran ça da Amé ri ca.

O tema Tiar foi vis to pela di plo ma cia bra si le i ra
como im por tan te por que ele era, nos ter mos em que 
foi co lo ca do, com pa tí vel e con ver gen te com as de ci -
sões to ma das no âm bi to in ter na ci o nal, no sis te ma
das Na ções Uni das, pelo Con se lho de Se gu ran ça e
pela Re so lu ção da Assem bléia Ge ral.

Há, na evo ca ção do Tiar, al guns as pec tos que
não pos so de i xar de men ci o nar. O art. 4º es ti pu la o
âm bi to ge o grá fi co da res pon sa bi li da de dos Esta dos
mem bros, o que, a meu ver, era um pon to im por tan -
te, por que de li mi ta va, num mar co ju rí di co ge o gra fi -
ca men te pre fi xa do, o cam po das nos sas res pon sa -
bi li da des.

As me di das pre vis tas pelo Tiar, na hi pó te se do
art. 3º e do art. 6º, são as con tem pla das pelo art. 8º,
que são: re ti ra da dos che fes de mis são, rup tu ra de re -
la ções di plo má ti cas, rup tu ra de re la ções con su la res
etc.

O art. 20 do Tiar, que me re ce ser re lem bra do,
diz: ”as de ci sões que exi jam a apli ca ção das me di das 
men ci o na das no art. 8º se rão obri ga tó ri as para to dos
os Esta dos sig na tá ri os do pre sen te tra ta do com a
úni ca ex ce ção de que ne nhum Esta do será obri ga do
a em pre gar a for ça ar ma da sem o seu con sen ti men -
to“. Por tan to vejo, na in vo ca ção que fi ze mos do Tiar,
algo que nos pro te ge num de ter mi na do mar co ju rí di -
co, por que de li mi ta a es fe ra das nos sas res pon sa bi li -
da des.

Esse era o pri me i ro pon to que eu que ria co lo -
car.

O se gun do pon to que eu que ria co lo car para V. 
Exª, Se na dor, é que a apro va ção da re u nião de con -
sul tas do Tiar deu-se por una ni mi da de, in clu si ve por 
par te do Mé xi co, que aven ta a pos si bi li da de de
subs ti tuí-lo por um novo me ca nis mo de se gu ran ça
co le ti vo a ser tra ba lha do e ne go ci a do. Mas o Mé xi co 
en ten deu que a in vo ca ção do Tiar, nes se mo men to,
era com pa tí vel com as ne ces si da des e obe de cia a
idéia des se mar co ju rí di co.

Não pre ci so di zer a V. Exª que, an tes de le var
adi an te as tra ta ti vas, tive a opor tu ni da de de con ver -



sar com os Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res dos
di ver sos pa í ses, in clu si ve com o Chan ce ler Jor ge
Cas ta ñe da, do Mé xi co. Pri me i ra men te, con ver sei
com o Chan ce ler da Argen ti na, Mi nis tro Gi a va ni ni,
que en ten deu tam bém igual men te apro pri a da a in -
vo ca ção do Tiar, não obs tan te as di fi cul da des que
eles ti ve ram por oca sião da Gu er ra das Mal vi nas.

Aliás, a Gu er ra das Mal vi nas foi ob je to de
gran de ma ni fes ta ção em ple ná rio do Se na do do
Chan ce ler Sa ra i va Gu er re i ro, que teve uma atu a ção
im por tan te no âm bi to do ór gão de con sul ta do Tiar.

O Tiar não sig ni fi cou, nes sa oca sião, uma
ação co le ti va em ma té ria do em pre go da for ça ar -
ma da, mas hou ve duas re so lu ções que pro cu ra vam, 
em con gruên cia com o Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das, ob ter um ces sar-fogo e uma so lu -
ção pa cí fi ca para esse con fli to.

Qu an to à ques tão de pro vas a que V. Exª se
re fe re e que te ri am sido, se gun do as no tí ci as de jor -
nal, apre sen ta da aos Esta dos mem bros da Otan, o
en car re ga do de ne gó ci os dos Esta dos Uni dos nos
pro cu rou hoje no Ita ma raty para tra zer uma sé rie de
ele men tos com pro ba tó ri os da exis tên cia de uma vin -
cu la ção de Bin La den e da sua rede de con ta tos
com o Afe ga nis tão e com ou tras áre as no mun do.

Em ou tras pa la vras, ele nos deu ele men tos
com pro ba tó ri os da exis tên cia de co ne xão en tre essa 
or ga ni za ção con du zi da por Bin La den e os aten ta -
dos ter ro ris tas do dia 11 de se tem bro. Não es tou em 
con di ções, nes te mo men to, de re lem brar to dos os
as pec tos re la ci o na dos por ele, mas hou ve uma ma -
ni fes ta ção, uma pres ta ção de con tas acer ca da vi -
são que tem o go ver no nor te-ame ri ca no da si tu a ção 
e da im por tân cia de trans mi tir ao Go ver no bra si le i ro
os ele men tos e as in for ma ções de que dis põe, com
base, se gun do nos in for ma ram, não ape nas nas in -
for ma ções de que dis põem os Esta dos Uni dos, mas
nas in for ma ções que che ga ram ao go ver no nor -
te-ame ri ca no por par te de ou tros go ver nos em re la -
ção a esse as sun to.

Qu an to à per gun ta de V. Exª re fe ren te à qua li fi -
ca ção pe los Esta dos Uni dos de cer tos Esta dos
como Esta dos não-res pon sá ve is ou ir res pon sá ve is
nes sa área, não é essa a vi são do Go ver no bra si le i -
ro. Esta mos aber tos a uma ava li a ção e a uma re to -
ma da das re la ções co mer ci a is com ou tros Esta dos
do Ori en te Mé dio. Não pre ci so di zer, por que V. Exª
sabe, que, em re la ção à Lí bia e ao Ira que, exis ti ram, 
no pas sa do, re so lu ções do Con se lho de Se gu ran ça
so bre essa ma té ria, mas a ava li a ção do Go ver no

bra si le i ro é de olhar de for ma cons tru ti va to das as
opor tu ni da de que ti ver mos de aces so a mer ca dos
com Esta dos que cum pram seus com pro mis sos e
suas obri ga ções no pla no in ter na ci o nal.

A ter ce i ra ques tão que V. Exª me apre sen ta é o 
tema do ser vi ço se cre to. Cre io que já tive opor tu ni -
da de de di zer, nes ta ses são, e gos ta ria de tra zer
mais al guns ele men tos para apre ci a ção des te Ple -
ná rio.

O ser vi ço se cre to, ape sar do nome, foi cri a do
em 1865, du ran te a guer ra ci vil ame ri ca na, para
com ba ter fal si fi ca ções da mo e da.

Em 1902, após o as sas si na to do Pre si den te
Mac kin ley, no ano an te ri or, as su miu a res pon sa bi li -
da de de dar pro te ção ao Pre si den te, com dois agen -
tes de sig na dos à Casa Bran ca.

Em 1951, pas sa a dar pro te ção per ma nen te ao 
Pre si den te, à sua fa mí lia e as sim su ces si va men te.

Re ce beu, em 1984, a in cum bên cia de in ves ti -
gar fra u des en vol ven do uso de car tões de cré di to,
com pu ta do res, de in te res se fe de ral, e do cu men tos
de iden ti da de.

Em 1994, uma lei cri mi nal apro va da tra ta da
fal si fi ca ção de dó la res fora dos Esta dos Uni dos.

O que que ro di zer, em pou cas pa la vras, – por -
que tam bém es tou sen tin do que as lu zes re co men -
dam que eu con clua esta par te da mi nha in ter ven -
ção – que se tra ta de uma co o pe ra ção na área pe -
nal in ter na ci o nal, da qual esse acor do com os Esta -
dos Uni dos é uma ex pres são.

Na ver da de, esse en ten di men to foi ob je to de
con sul ta ao Go ver no bra si le i ro, ten do sido for ma li za -
do em ju lho, por tan to, mu i to an tes dis so, e obe de ce
à re ci pro ci da de. Te mos, fun ci o nan do nos Esta dos
Uni dos, um adi do fis cal, su bor di na do à Re ce i ta Fe -
de ral – por tan to, um ór gão da Fa zen da e um ór gão
do Te sou ro -, por que te mos in te res se na ob ten ção
de in for ma ções que nos aju dem a li dar com a cri mi -
na li da de trans na ci o nal or ga ni za da. E é cla ro que a
ação des ses três agen tes deve ser con du zi da de
acor do com as au to ri da des bra si le i ras, em con so -
nân cia com a lei do Bra sil.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, não que ro não se guir a mes ma 
li nha dos ou tros Se na do res que abri ram mão da ré -
pli ca, e gos ta ria ape nas de fa zer uma per gun ta ao
Sr. Mi nis tro, a res pe i to des ses ele men tos com pro ba -
tó ri os. Não pe di rei a S. Exª que lis te qua is são es ses 
ele men tos, até por que S. Exª, pos si vel men te, não



pos sa fazê-lo. Fa rei ape nas uma per gun ta ob je ti va:
es ses ele men tos com pro ba tó ri os a res pe i to do en -
vol vi men to de Osa ma bin La den são con vin cen tes?

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
José Edu ar do Du tra, V. Exª sabe que não sou um
pe ri to em ter ro ris mo in ter na ci o nal. Tais ele men tos
me fo ram trans mi ti dos e os ava li ei com a ob je ti vi da -
de de que sou ca paz. Cre io que eles mos tram, com
bas tan te cla re za e de for ma con vin cen te, a ação
des sa rede co man da da por Osa ma bin La den.

A exis tên cia de aten ta dos an te ri o res, a ve ri fi -
ca ção de que es ses aten ta dos têm uma li ga ção com 
ele e com a sua or ga ni za ção, a exis tên cia de me ca -
nis mos de fi nan ci a men to des sa rede, e ele men tos
adi ci o na is de in for ma ção, tra zi dos à nos sa apre ci a -
ção, e que não são ex clu si va men te os pro ve ni en tes
dos da dos e das in for ma ções de que dis põem os
Esta dos Uni dos, mas que fo ram trans mi ti dos aos
Esta dos Uni dos por ou tros Esta dos que com eles
com par ti lham essa mes ma pre o cu pa ção em re la ção 
à re pres são ao ter ro ris mo.

Em sín te se, a in for ma ção que te nho e que re -
ce bi me pa re ceu con vin cen te. Tam bém nos adi an ta -
ram que nos úl ti mos dois anos eles ti ve ram con ver -
sas pri va das com as au to ri da des do Afe ga nis tão e
com o re gi me do Ta li bã, vol ta das para esse as sun to,
e que, por tan to, es ses con ta tos, fe i tos de for ma pri va -
da, já exis tem há um bom tem po e são na li nha de
ten tar tam bém en con trar um ca mi nho mais cons tru ti -
vo e me nos des tru ti vo para a so lu ção des se gra ve
pro ble ma.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, na se qüên cia, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor
Ra mez Te bet, Sr. Mi nis tro Cel so La fer, di an te da mo -
di fi ca ção da con jun tu ra in ter na ci o nal em fun ção dos
trá gi cos even tos de 11 de se tem bro, o Go ver no
Bush vem ten tan do re a li zar um en ten di men to com o 
Con gres so Na ci o nal nor te-ame ri ca no, com os Par ti -
dos Re pu bli ca no e De mo cra ta, para que logo seja
apro va do o de no mi na do TPA – Tra de Pro mo ti on
Aut ho rity, que, de al gu ma ma ne i ra subs ti tui o me -
ca nis mo do Fast Track Aut ho rity, que cor res pon de -
ria a au to ri zar o Exe cu ti vo nor te-ame ri ca no a ace le -
rar ne go ci a ções jun to à Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio, bem como re fe ren tes à Área de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas.

Mi nis tro Cel so La fer, V. Exª tem ma ni fes ta do
pre o cu pa ção com res pe i to ao que po de ria acon te -
cer com a Alca no que con cer ne a al guns as pec tos
que po dem ser de sin te res san tes para o Bra sil. Mas,
em es pe ci al, se de um lado o Go ver no nor te-ame ri -
ca no age com ma i or ra pi dez para o seu ob je ti vo de
for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
sur giu um ou tro fa tor, qual seja, o da li mi ta ção da
mo bi li da de dos se res hu ma nos nas Amé ri cas.

Eu gos ta ria de ci tar como exem plo o fato de
que, por es for ço do Pre si den te Vi cen te Fox, do Mé -
xi co, o Go ver no nor te-ame ri ca no es ta va pres tes a
anis ti ar a si tu a ção de cer ca de qua tro mi lhões de
me xi ca nos que vi vem nos Esta dos Uni dos. Pa re ce
que esse as sun to foi de i xa do um pou co de lado, à
luz des sa nova con jun tu ra.

V. Exª, há pou co, men ci o nou o muro de Ber lim. 
Se há um fe nô me no ocor ri do des de a que da do
muro foi o le van ta men to de um novo muro exa ta -
men te na fron te i ra dos Esta dos Uni dos com o res -
tan te das Amé ri cas.

Eu agra de ce ria se pu der V. Exª mos trar qua is
são os pas sos ou que pre pa ro está ten do o Go ver no 
bra si le i ro no que diz res pe i to a esse as sun to. Sei
que V. Exª, in clu si ve, de ve rá vir à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos para de ba ter em ma i or pro -
fun di da de o as sun to da Alca. Mas eu gos ta ria que, à 
luz do pro ble ma de 11 de se tem bro, V. Exª pu des se
adi an tar a sua pre o cu pa ção, o seu pon to de vis ta
quan to ao tema.

No que diz res pe i to ain da à ques tão re la ti va ao 
es cri tó rio do ser vi ço se cre to nor te-ame ri ca no jun to
ao Con su la do nor te-ame ri ca no em São Pa u lo, como 
V. Exª men ci o nou que o Go ver no bra si le i ro man tém,
como con tra par ti da, um adi do fis cal jun to à Emba i -
xa da bra si le i ra em Was hing ton, eu agra de ce ria se
pu des se nos in for mar des de quan do? O que faz
esse adi do fis cal? Que in for ma ções re le van tes até
hoje co le tou? Há al gum es cri tó rio ou gru po de bra si -
le i ros que es te jam tra ba lhan do nos Esta dos Uni dos
com ca rac te rís ti cas se me lhan tes às do gru po de
agen tes se cre tos dos Esta dos Uni dos se di a dos em
São Pa u lo? Há uma con tra par ti da?

Agra de ce ria tam bém se pu des se nos es cla re -
cer o mo ti vo e em que con sis tem as ope ra ções do
por ta-aviões Ni mitz, em águas ter ri to ri a is bra si le i ras, 
de hoje até o pró xi mo dia 8 de ou tu bro? Qual a des -
ti na ção da que le por ta-aviões ao fi nal do exer cí cio?

Sr. Pre si den te, gos ta ria de en ca mi nhar às
mãos do Exmº Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,



Cel so La fer, uma car ta que 162 ar tis tas, in te lec tu a is
e re pre sen tan tes de inú me ras en ti da des ci vis, bem
como de tra ba lha do res, que hoje foi en vi a da ao
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
con cla man do que o Go ver no bra si le i ro ca na li ze to -
dos os es for ços pos sí ve is na bus ca e ma nu ten ção
da paz di an te dos gra ves e bru ta is aten ta dos so fri -
dos pe los Esta dos Uni dos da Amé ri ca em 11 de se -
tem bro úl ti mo. Cito al gu mas das pa la vras men ci o na -
das por es ses 162 sig na tá ri os:

Assis ti mos há al gu mas se ma nas,
com es tu por e in dig na ção, ao ir rom per da
de mên cia hu ma na. Não de i xe mos que lhe
ca i bam tan to a pri me i ra quan to a úl ti ma
pa la vra.

Após os bru ta is aten ta dos so fri dos pe -
los Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a pa la vra
ma i or e úl ti ma que cla ma em nós e nos une
a toda a hu ma ni da de in clui a so li da ri e da de
e com pa i xão pe las suas ví ti mas, as sim
como um ape lo em fa vor da paz na re la ções 
en tre os po vos.

O sen ti men to de jus ti ça faz-nos exi gir
a iden ti fi ca ção e pu ni ção dos cul pa dos se -
gun do os di ta mes do Di re i to na ci o nal e in -
ter na ci o nal.

A sa be do ria dos po vos, a ex pe riên cia
his tó ri ca, a voz de nos so co ra ção tes te mu -
nham: não é o ter ro ris mo que ven ce o ter ro -
ris mo, não é o ódio que ven ce o ódio. Na re -
pres são le gí ti ma a ati vi da des cri mi no sas ne -
nhum Esta do pode se igua lar ao cri mi no so
que per se gue, es que ci do, em tal de lí quio,
de ser cri a tu ra e guar dião da lei.

O pri me i ro de ver dos go ver nan tes e
dos po vos é a bus ca e a ma nu ten ção da
paz, com a qual está com pro me ti da a Na -
ção bra si le i ra.

Como ci da dãos bra si le i ros, par ce la
des ta Na ção, ex ter na mos es ses sen ti men -
tos a V. Exª, cer tos de que eles se rão re a fir -
ma dos pelo Go ver no do Bra sil.

Apre ci a ria se o Mi nis tro Cel so La fer pu der co -
men tar este do cu men to, que foi as si na do, en tre ou -
tros, por Le tí cia Sa ba tel la, Le o nar do Boff, Frei Bet to, 
Már cio Tho maz Bas tos e tan tos ou tros, que pas so
às mãos do Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nis tro 
Cel so La fer, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Emi nen te
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me faz, como sem -
pre, uma sé rie de im por tan tes in da ga ções. Vou co -
me çar a res pon der-lhe co men tan do a pri me i ra ques -
tão que V. Exª abor dou, ati nen te ao an da men to, no
Con gres so nor te-ame ri ca no, da Tra de Pro mo ti on
Aut ho rity. Como sabe V. Exª, que acom pa nha há
mu i to tem po es ses te mas do co mér cio in ter na ci o nal, 
a Tra de Pro mo ti on Aut ho rity é uma de le ga ção que 
o Con gres so Le gis la ti vo faz ao Exe cu ti vo, es ta be le -
cen do uns tan tos pa râ me tros que lhe per mi tam ne -
go ci ar os te mas que se rão ob je to des sas ne go ci a -
ções co mer ci a is, que abran gem tan to as ne go ci a -
ções mul ti la te ra is – aque las que se re a li zam no âm -
bi to da OMC –, quan to aque las em ní vel re gi o nal,
como as da Alca, as sim tam bém as ne go ci a ções bi -
la te ra is que os Esta dos Uni dos têm em an da men to,
por exem plo, com o Chi le.

Indu bi ta vel men te, um dos gran des te mas tra zi -
dos pela que da do Muro de Ber lim diz res pe i to ao
flu xo das pes so as, flu xo esse que já en fren ta di fi cul -
da des, por exem plo, no âm bi to da Eu ro pa, que são
os pro ble mas mi gra tó ri os, e que afe ta igual men te os 
Esta dos Uni dos. Uma das dis cus sões im por tan tes,
por exem plo, que acom pa nhei no âm bi to da OMC,
nas ne go ci a ções de ser vi ço, di zia res pe i to ao mo vi -
men to na tu ral de pes so as, que era o modo de pres -
ta ção de ser vi ços fe i to por pes so as in di vi du al men te.
Esse é um tema, por exem plo, que in te res sa va mu i -
to ao Go ver no da Índia, in te res sa va mu i to com pre -
en si vel men te ao Go ver no da Índia, que dis põe de
pes so as mu i to qua li fi ca das e que po dem, as sim,
pro ce der a esse modo de pres ta ção de ser vi ço.
Esse tema foi am pla men te dis cu ti do no âm bi to da
OMC.

Um dos ob je ti vos – para vol tar à ques tão sus -
ci ta da por V. Exª – co lo ca dos pelo Go ver no me xi ca -
no no seu tra to com os Esta dos Uni dos era uma as -
pi ra ção do Pre si den te Fox – uma as pi ra ção que me
trans mi tiu com mu i to de ta lhe o Chan ce ler Jor ge
Cas ta ñe da –, qual seja, a de en con trar uma so lu ção 
que per mi tis se re sol ver a pre sen ça de me xi ca nos
nos Esta dos Uni dos. V. Exª que tam bém es tu dou
nos Esta dos Uni dos e na Cos ta onde a pre sen ça do 
Mé xi co é ma i or, sabe que a pre sen ça de me xi ca nos
nos Esta dos Uni dos é mu i to gran de, vá ri os de les
do cu men ta dos, mu i tos de les sem do cu men tos. Jus -
ta men te a re gu la ri za ção des sa si tu a ção era o que
pre ten dia o Go ver no Vi cen te Fox. Aliás, a vi si ta que
o Pre si den te Fox fez aos Esta dos Uni dos ti nha este
ob je ti vo como um de seus prin ci pa is. Não es tou



trans mi tin do ape nas uma no tí cia de im pren sa, mas
o fru to de uma lon ga con ver sa que tive com o Chan -
ce ler Jor ge Cas ta ñe da, que con si de ra va esse tema
mu i to im por tan te.

Vejo, evi den te men te, que essa nova si tu a ção,
cri a da a par tir de 11 de se tem bro, tor na rá mais di fí -
cil e mais len ta a re gu la ri za ção da po si ção dos
não-do cu men ta dos me xi ca nos nos Esta dos Uni dos.
Tam bém tra rá pro ble mas para os bra si le i ros não-do -
cu men ta dos nos Esta dos Uni dos. 

Nes sa mi nha re cen te vi a gem, como eu es ta va
lem bran do ao Ple ná rio do Se na do, fiz uma vi si ta ao
nos so Con su la do em Nova Ior que, ten do uma re u -
nião bas tan te abran gen te com o con se lho de ci da -
dãos. Esse con se lho in clui Nova Ior que, Nova Jer -
sey e os Esta dos que es tão sob a ju ris di ção do Con -
su la do bra si le i ro em Nova Ior que. É cla ro que as
pes so as que in te gram esse con se lho de ci da da nia
são di ver si fi ca das. Há ad vo ga dos, pes so as que tra -
ba lham nos cen tros fi nan ce i ros, pes so as mu i to sim -
ples, pes so as que tra ba lham em ati vi da des de ser vi -
ços, pes so as que têm res ta u ran te e as sim su ces si -
va men te. Eles têm uma in for ma ção mu i to cla ra so -
bre qua is são os pro ble mas dos bra si le i ros, in clu si ve 
dos bra si le i ros sem do cu men tos. E eles me trans mi -
ti ram uma gran de in qui e ta ção nes sa li nha. Pos so
di zer a V. Exª que o pro ble ma do mo vi men to de
pes so as e dos não do cu men tos, que já era gra ve,
ten de a se tor nar mais di fí cil e mais pe no so. É, va -
mos di zer as sim, uma di men são de som bra adi ci o -
nal nes te qua dro que es tou pro cu ran do des cre ver
no de cor rer da mi nha ex po si ção no Se na do. Vejo,
evi den te men te, que a ação do go ver no nor te-ame -
ri ca no no sen ti do de ob ter o Tra de Pro mo ti o nal
Aut ho rity es ta va na li nha das pre o cu pa ções an te ri -
o res de fa zer uma ação mul ti la te ral nes sa área. 

O si nal já in di ca que o meu pra zo está se es -
go tan do. Então eu que ria fa zer ape nas as se guin -
tes ob ser va ções. É cla ro que vou ler com toda
aten ção esse ma ni fes to que V. Exª men ci o nou.
Não te nho dú vi da de que ele tem ele men tos mu i to
im por tan tes, que se rão le va dos em con ta. Dis pen -
so-me de fa zer um co men tá rio rá pi do não só por -
que não li o do cu men to com a aten ção que ele
me re ce, as sim como seus sig na tá ri os, mas tam -
bém de vi do às li mi ta ções de tem po.

Em re la ção ao Ni mi tiz, que V. Exª men ci o nou,
devo di zer que não te nho eu res pon sa bi li da de di re ta 
nes sa ma té ria, que é con du zi da pelo Mi nis té rio da
De fe sa e pela Ma ri nha. 

Pos so adi an tar que os en ten di men tos para a
re a li za ção des sa ope ra ção fo ram ini ci a dos em 19 de 
ja ne i ro des te ano, ten do ocor ri do a re u nião de pla -
ne ja men to en tre a Ma ri nha nor te-ame ri ca na e a Ma -
ri nha do Bra sil nos dias 09 e 10 de ju lho do cor ren te 
ano. Tam bém dis po nho da in for ma ção de que es sas
ma no bras es tão ocor ren do fora do mar ter ri to ri al
bra si le i ro, es tão sen do acom pa nha das pela im pren -
sa e são par te da pre pa ra ção na tu ral das for ças bra -
si le i ras em con ta to com as for ças ame ri ca nas.

Se V. Exª me per mi te fa zer um co men tá rio me -
nos aus te ro, devo di zer que, ten do fe i to CPOR na
área da ca va la ria, mi nha com pe tên cia na área na val 
é mo des ta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, fal tou ape nas a in for ma ção so bre o
adi do fis cal.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Pre si -
den te, te mos um adi do fis cal em Was hing ton, an tes
mes mo de ser dada au to ri za ção, ago ra con ce di da,
cujo ob je ti vo é ob ter in for ma ções so bre cri mes e fra -
u des fis ca is por me i os lí ci tos, em con so nân cia com
as au to ri da des go ver na men ta is nor te-ame ri ca nas.
Nes se sen ti do, ele re pre sen ta a con tra par ti da des -
ses três agen tes do ser vi ço se cre to, cujo nome não
é apro pri a do, que é uma agên cia do De par ta men to
de Te sou ro dos Esta dos Uni dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, para con clu ir, es tou con vic to de que
o Bra sil terá um pro ce di men to à al tu ra dos an se i os
de jus ti ça, com bi nan do jus ti ça e li ber da de, para que
haja paz em ter mos se me lhan tes ao que, ain da
hoje, ex pres sou o Juiz Bal ta sar Gar zón num ar ti go
mu i to sig ni fi ca ti vo na Fo lha de S.Pa u lo que as si na -
la: 

A paz e a li ber da de só po dem vir de
mãos da das com a li ber da de, a jus ti ça, o
res pe i to pela di ver si da de, a de fe sa dos di re -
i tos hu ma nos e a res pos ta jus ta e efi caz.

Mi nis tro Cel so La fer, agra de ço a V. Exª 
os es cla re ci men tos.

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

Rio de Ja ne i ro, 1º de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so

DD Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil



Assis ti mos há al gu mas se ma nas, com es tu por e in dig na -
ção, ao ir rom per da de mên cia hu ma na. Não de i xe mos que lhe ca -
i bam tan to a pri me i ra quan to a úl ti ma pa la vra.

Após os bru ta is aten ta dos so fri dos pe los Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, a pa la vra ma i or e úl ti ma, que cla ma em nós e nos
une a toda a hu ma ni da de, in clui a so li da ri e da de e com pa i xão pe -
las suas ví ti mas, as sim como um ape lo em fa vor da paz nas re la -
ções en tre os po vos.

O sen ti men to de jus ti ça faz-nos exi gir a iden ti fi ca ção e pu -
ni ção dos cul pa dos se gun do os di ta mes do Di re i to, na ci o nal ou
in ter na ci o nal.

A sa be do ria dos po vos, a ex pe riên cia his tó ri ca, a voz de
nos so co ra ção tes te mu nham: não é ter ro ris mo que ven ce ter ro ris -
mo, não é ódio que ven ce ódio. Na re pres são le gí ti ma as ati vi da -
des cri mi no sas, ne nhum Esta do pode se igua lar ao cri mi no so que 
per se gue, es que ci do, em tal de lí quio, de ser cri a tu ra e guar dião
da lei.

O pri me i ro de ver dos go ver nan tes e dos po vos é a bus ca e 
ma nu ten ção da paz, com a qual está com pro me ti da a na ção bra -
si le i ra.

Como ci da dãos bra si le i ros, par ce la des sa Na ção, ex ter na -
mos es ses sen ti men tos a V. Exª, cer tos de que eles se rão sem -
pre re a fir ma dos pelo go ver no do Bra sil.
Adri a na Mota - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;

Ada ir Ro cha — dou tor em co mu ni ca ção, pro fes sor da PUC e
UERJ;
Alci o ne Ara ú jo — es cri tor;
Ali ce Ba e ta — pro du to ra; 
Ali ce Pougy — Gru po Rio Ma ria no Rio de Ja ne i ro;
Ama ril do Go mes Pe re i ra — Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT),
Tu cu mã, PA;
Amo ra Pêra — can to ra, atriz;
André Tri gue i ro Men des — jor na lis ta e apre sen ta dor de TV;
Ange lo Antô nio — ator;
Ani ta Man tu a no — pro du to ra;
Antô nio Amân cio — di re tor de te a tro e te le vi são;
Antô nio Ca nu to - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Antô nio Car los de Oli ve i ra - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu -
ca ção, RJ;
Antô nio Go mes La cer da — fra de do mi ni ca no;
Bel Kut ner — atriz;
Bet to — fra de do mi ni ca no, es cri tor;
Bru no Pal ma, fra de do mi ni ca no;
Cás sia Kiss — atriz;
Car la Ma cha do de Cas tro — psi có lo ga, MG;
Car la de Oli ve i ra Tri gue i ro — jor na lis ta;
Car los Alber to Mu nhoz de Mou ra - fra de do mi ni ca no, CPT/Tu cu -
mã, PA;
Car mem Alve al — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Car mem Apa re ci da Mi ran da - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ca roly na Agui ar — atriz;
Cas sia Re gi na da Sil va Luz - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Cis sa Gu i ma rães — atriz e apre sen ta do ra;
Cla u dia Ju re ma Ma ce do - Asso ci a ção Pro je to Roda Viva;
Cla u dia Alen car — atriz e es cri to ra;
Cla u dia Nó bre ga — FAU, UFRJ;
Cris ti a na Ma ria P. N. Pas sos - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Cris ti na Pe re i ra - atriz;

Dal mo Dal la ri — ju ris ta,
Da ni el Sou za - Co or de na dor/Cia. Ensa io Aber to, Co or de na dor do 
Co mi te Rio da Ação da Ci da da nia Con tra a Fome, a Mi sé ria e
pela Vida;
Del cio da Fon se ca So bri nho — pro fes sor de me di ci na UFMG;
Dir ceu Aguir re - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Edu ar do Mos co vis — ator;
Elga Bal dez - Assis ten te de Di re ção e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Eli Ro que Di niz — ci en tis ta po lí ti co UFRJ;
Eros Grau — ju ris ta;
Ervi no Schmidt — pas tor, se cre tá rio exe cu ti vo do Con se lho Na ci -
o nal de Igre jas Cris tãs do Bra sil;
Evan dro Lins e Sil va — ad vo ga do, pre si den te da Asso ci a ção
Inter na ci o nal de Di re i to Pe nal, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de 
Le tras;
Fa bio Con der Com pa ra to — pro fes sor de di re i to;
Fa bio Gu i ma rães Ro dri gues — mú si co;
Fer nan do Ei ras — ator;
Fa bio Erber — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Fer nan da Fa ria - as sis ten te de di re ção e atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Fer nan da Lima - apre sen ta do ra de TV;
Fla via Vir gi nia — can to ra;
Fran cis co Edu ar do de Sou za — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Ga bri e la Pam plo na Amo rim — pro du to ra;
Gas ton Gaal — en ge nhe i ro;
Ge ne ro sa de Oli ve ra Sil va — edu ca do ra po pu lar;
53Gi Gil ber to Mi ran da - ator/Cia. Ensa io Aber to;
He lo i sa Mo ro zet ti Ra ma jo — ad vo ga da;
Her man Ba e ta — ad vo ga do, ex-pre si den te da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil;
Inéz Ethi e ne Gon ti jo - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ilha na Sa la ma - jor na lis ta;
58.IsIsa bel Cris ti na Di nis - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Isa bel Cris ti na Pe re i ra Cam pos — ad vo ga da;
Isa bel Gou vêa — pro du to ra de arte;
Isa bel Men des Tor res — Gru po Rio Ma ria da ci da de do Rio de
Ja ne i ro;
62Isi do ra Re vers - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Jel son Oli ve i ra -  po e ta, se cre tá rio exe cu ti vo da CPT/PR, Co or de -
na dor Na ci o nal da Co mis são de Jus ti ça e Paz da Fa mí lia Do mi ni -
ca na no Bra sil;
Jo an na Berk man -  jor na lis ta, Was hing ton-DC;
Jo a na Po let to - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
66João Au gus to For tes — em pre sá rio;
João Alber to Fer re i ra — pro fes sor na UERJ;
José Edu ar do Cas si o la to — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
José Fer nan des Alves — fra de pro vin ci al dos do mi ni ca nos do
Bra sil;
José Ma u ri cio Do min gues - so ció lo go, IUPERJ;
João Li zar do de Ara u jo — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
José Mar ce lo da Luz - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
José Ro ber to No va es - Eco no mis ta, pro fes sor FEA/UFRJ;
José Sér gio Le i te Lo pes - an tro pó lo go;
Jor ge Edu ar do Sa a ve dra Du rão — Di re tor Exe cu ti vo da Fe de ra -
ção de Órgãos para a Assis tên cia So ci al e Edu ca ci o nal (FASE);
Jor ge Vi cen te Mu nõz - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca -
ção, RJ;
Ju li a na Pam plo na Mat Hi as — es tu dan te;



Ju ran dir Fre i re - psi ca na lis ta;
Le i la Mo re no - pro du to ra exe cu ti va e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Le o nar do Boff — teó lo go e es cri tor;
Le tí cia Sa ba tel la — atriz;
Lia Ha sen cle ver — Insti tu to de Eco no mia UFRJ;
Li li an Con tre i ra — Se cre tá ria Exe cu ti va;
Lino José Ma ria de Oli ve i ra — do mi ni ca no;
Lou i se Car do so — atriz;
Lour des Tura — mé di ca, pro fes so ra na UERJ;
Lu cas Pam plo na Amo rim — mú si co;
Lu ci a na Pa o loz zi — as sis ten te de di re ção e vice-pres. da Asso ci -
a ção Re vi var te;
Lu i sa Be a triz Pa che co Fer re i ra — es tu dan te;
Lu ci a no André Wohlfv- Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Lu cío la Vi le la — pro du to ra de fil mes;
Lud mi la Rosa — atriz;
Luis Car los Tou ri nho — ator;
Luís Fe man des — bis po emé ri to de Cam pi na Gran de;
Luiz Fer nan do Lobo - di re tor de te a tro/Com pa nhia Ensa io Aber to;
Luís Fer nan do Tura — mé di co, pro fes sor na UFRJ;
Luís Sa lem — ator;
Luiz Tho maz Zat tom — ad vo ga do;
Lygia Pe re i ra Cam pos — es tu dan te;
Ma i ra Gottsfritz - mo de lo;
Mar cio Tho maz Bas tos — ad vo ga do;
Mar ce lo Ca ba nas - as sis ten te de di re ção e Web Más ter/Cia.
Ensa io Aber to;
Mar ce lo Tas - apre sen ta dor de te le vi são;
Mar cos Arru da - co or de na dor de Po lí ti cas Alter na ti vas para o
Cone Sul;
Mar cos Men des de Fa ria — fra de do mi ni ca no, pá ro co no Rio de
Ja ne i ro;
Mar cos Pal me i ra - ator;
Mar cos Win ter — ator;
Mar cos Pa o loz zi — con sul tor fi nan ce i ro;
Mar cus Vi ni ci us de Oli ve i ra - di re tor téc ni co do ESPLAR;
Ma ria Cla ra Bu e no Fis cher — pro fes so ra;
Ma ria Fer nan da Cor rea da Cos ta — ad vo ga da;
Ma ria Lú cia Ma ra nhão - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ma ria Pa di lha — atriz e pro du to ra;
Ma ri a na Pa o loz zi - pro fes so ra fi lo so fia PUC — SP;
Ma ri a na Xi me nes — atriz;
Ma u ro Mo rel li — bis po ca tó li co de Du que de Ca xi as, RJ;
Ma u ro Pe re i ra Ju ni or — fí si co, Tech nis che Uni ver si tae Ber lin;
May ra Jung — mo de lo, em pre sá ria;
Mo zart No ro nha — vice-pas tor Si no dal da Igre ja de Con fis são
Lu te ra na;
Mú ria Vi a na - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Ney Mot ta - di re tor de im pren sa e ator/Cia. Ensa io Aber to;
Oded Gra jew - pre si den te do Insti tu to Ethos e pe si den te do Con -
se lho Admi nis tra ti vo da Fun da ção Abrinq;
Pa u lo Ernes to Diaz Ro cha - ci en tis ta am bi en tal;
Pa u lo Ser gio Pi nhe i ro — pro fes sor USP e mem bro da sub co mis -
são de pro mo cão e pro te ção de di re i tos hu ma nos da ONU — Ge -
ne bra;
Pa u lo Tor res - mé di co e pro fes sor apo sen ta do da UFJF;
Pe dro de Assis Ri be i ro de Oli ve i ra - so ció lo go, pro fes sor da Uni -
ver si da de Ca tó li ca de Bra í lia;

Ra fa el José Sil ve i ra — fra de do mi ni ca no;
Ra fa el So a res de Oli ve i ra — se cre tá rio-exe cu ti vo de Ko i no nia;
Ri car do Dias - can tor, com po si tor e ad vo ga do;
Ri car do Re zen de Fi gue i ra — pa dre, Pre si den te do Con se lho De -
li be ra ti vo da Jus ti ça Glo bal;
Rob son Ca e ta no — atle ta;
Ro dri go Eldens te in — ator;
Ro nal do Go mes Dan tas — en ge nhe i ro;
Rolf Schü ne mann — pas tor Si no dal da Igre ja de Con fis são Lu te -
ra na no Bra sil;
Ro si le ne Alvim - an tro pó lo ga;
San dra Go mes - NOVA Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;
San dro Eccard - Nova Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção, RJ;
Ser gio Hen ri que Fer re i ra da Cu nha — Gru po Rio Ma ria no Rio de 
Ja ne i ro;
Ser gio Luiz Fer nan dez Cruz — co mer ci an te;
Sér gio Lobo — fra de do mi ni ca no, pri or do con ven to do Leme, RJ;
Ser gio Mam ber ti — ator;
Ser gio Ser vu lo da Cu nha — ju ris ta;
So li da de de Ai me ni da de - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Soma Mo ro zet ti — ad vo ga da;
Stel la Fre i tas — atriz;
Te re si nha Ma ria Man sur;
Te re sa Se i blitz — atriz;
To más Bal du í no - bis po ca tó li co e pre si den te da CPT;
Tuca Mo ra es - Pro du to ra de Te a tro e Atriz/Cia. Ensa io Aber to;
Wâ nia Mara Pi e tra fe sa - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Yona Ma ga lhães — atriz;
Vera Holtz — atriz;
Vi tor Pa o loz zi — jor na lis ta;
Vi tó ria Lu cia Pam plo na Mon te i ro — psi có lo ga, Gru po Rio Ma ria
do RJ;
Vic tor Edu ar do Pa che co Fer re i ra — es tu dan te;
Zil da Ro dri gues - Se cre ta ri a do Na ci o nal da CPT;
Íta la Nan di - atriz.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con -
ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor
Ro meu Tuma, pelo pra zo re gi men tal de cin co mi -
nu tos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ilus tre Se na dor Jef fer -
son Pé res, Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Dr.
Cel so La fer, quem fica por úl ti mo pou co tem a fa lar
ou qua se nada a per gun tar.

Aten to à ex po si ção de V. Exª e aos ques ti o -
na men tos e às ma ni fes ta ções de ou tros com pa -
nhe i ros, fui re pas san do na me mó ria al guns fa tos
que vivi como mem bro do Po der Exe cu ti vo na di re -
ção da Po lí cia Fe de ral. Pas sei por fa ses como es -
sas so bre as qua is hoje V. Exª é ques ti o na do no
Se na do Fe de ral.

Per mi to-me, Sr. Mi nis tro Cel so La fer, com
todo o res pe i to a V. Exª, ser, de cer to modo, tes -
te mu nha da his tó ria de que tudo isso que vem à



ba i la, com al gu ma dose de sus pe i ção, são fa tos
que, há mais de dé ca das, se pas sam na in ter li ga -
ção prin ci pal men te na área de tra ba lho da po lí cia 
de in ves ti ga ção.

Pra ti ca men te com 50 anos de po lí cia, tive
de apo sen tar-me em ra zão da exi gên cia le gal em
vir tu de da ida de. Te nho a cer te za de ter cum pri do 
meu de ver. Não me ar re pen do de nada. Des de os 
pri me i ros dias em que as su mi a car re i ra po li ci al,
na dé ca da de 50, ve ri fi quei que a im por tân cia da
po lí cia ci en tí fi ca, da po lí cia de in ves ti ga ção e da
po lí cia de in te li gên cia de ve ria ter pre do mí nio so -
bre a po lí cia da vi o lên cia e da ar bi tra ri e da de.
Meio sé cu lo de tra ba lho de mons tra ram que isso
tem vi tal re le vân cia.

Ocor ri do o aten ta do ter ro ris ta, cri me he di on do
con tra o World Tra de Cen ter, ob ser va mos que o go -
ver no nor te-ame ri ca no, ape sar de todo seu po de rio
bé li co e eco nô mi co, pre ci sou re cor rer à po lí cia de
in te li gên cia, o FBI, para dar os pri me i ros pas sos na
in ves ti ga ção e apon tar toda a or ga ni za ção cri mi no sa 
que des fe riu esse gol pe ter rí vel não só con tra os
nor te-ame ri ca nos, mas pra ti ca men te con tra toda a
hu ma ni da de.

Fala-se em ter aqui um es cri tó rio da po lí cia
de in te li gên cia do Te sou ro. Uns fa lam em po lí cia
se cre ta, mas co nhe ço o ser vi ço se cre to ame ri ca -
no, que é vol ta do para a se gu ran ça do go ver no,
do pre si den te, dos seus fa mi li a res e pra ti ca men te 
da Casa Bran ca. Tive con ta to com tais agen tes,
vi como é o tra ba lho de les, o qual nada tem a ver
com in ves ti ga ção ex tra, que pos sa pa re cer com a 
ex pres são ”ser vi ço se cre to“, como aque le que faz 
a CIA ou o an ti go SNI.

Com res pe i to ao as pec to da in ves ti ga ção fe i ta
pelo Te sou ro, pelo Drugs Enfor ce ment Admi nis -
tra ti on (DEA) e por ou tros or ga nis mos da po lí cia
ame ri ca na que têm adi dos no Bra sil, como em vá ri -
as par tes do mun do — re ci pro ca men te, o Bra sil tem, 
em mais de um país, os adi dos po li ci a is, de po is de
mu i ta luta que en ce ta mos para con se guir essa pos -
si bi li da de me di an te au to ri za ção do Go ver no bra si le i -
ro –, pos so di zer que não há ab so lu ta men te ne nhu -
ma que bra da so be ra nia na ci o nal. Não exis te es cri -
tó rio com uma em pre sa fi xa da num en de re ço ”x“ ou
”y“. Eles fun ci o nam ou na sede da em ba i xa da ou na
sede dos con su la dos, como é o caso de São Pa u lo,
onde, pa re ce-me, es tão os mem bros do ser vi ço de
in te li gên cia da Re ce i ta ame ri ca na. Qu an do eu lá es -
ti ve, Mi nis tro, era o Fin sen, ór gão do de par ta men to
do Te sou ro ame ri ca no que en vol ve to dos os seg -

men tos de in ves ti ga ção con tra o cri me or ga ni za -
do, prin ci pal men te quan to ao as pec to de la va gem
de di nhe i ro. Para cá trou xe a idéia. Fui Re la tor da
ma té ria que cri ou o cri me de la va gem de di nhe i ro.
O Coaf, hoje tão bem di ri gi do pela Drª Adri a ne
Sena, tem bus ca do in for ma ções e tro ca de in for -
ma ções em to dos os pa í ses que hoje, até por con -
ven ção en tre ban cos, não se re cu sam mais à que -
bra do si gi lo, quan do há in dí ci os de ori gem cri mi -
no sa de di nhe i ro. Acho que não há que se dis cu tir, 
ab so lu ta men te, que há que bra de so be ra nia. Nós
te mos que tra ba lhar con jun ta men te.

A re fe rên cia à pre sen ça do por ta-aviões USS
Ni mitz me fez lem brar das ope ra ções Uni tas, das
qua is par ti ci pei três ou qua tro ve zes como Di re tor de 
Po lí cia. É uma ope ra ção em con jun to das for ças na -
va is bra si le i ras e ame ri ca nas, em águas ter ri to ri a is
ou não ter ri to ri a is, para dar co or de na ção em caso
de ne ces si da de de ope ra ções con jun tas.

V. Exª foi da ca va la ria. Há um prin cí pio que V.
Exª nega aqui. A ca va la ria tem um prin cí pio rá pi do e 
mal-fe i to, e V. Exª pra ti ca o con trá rio: tudo per fe i to,
den tro das re gras exi gi das pelo alto pos to que ocu -
pa, em tão boa hora es co lhi do pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, na bus ca de uma par ti ci -
pa ção ati va na or dem in ter na ci o nal, quan do se faz
ne ces sá rio pre sen ça e de ci são para com ba ter um
cri me he di on do como é o de ter ro ris mo.

Nós não pre ci sa mos pen sar no TIAR. Pen so
no tear, que é pro du zir um te ci do sa dio, para en fren -
tar, sem dú vi da ne nhu ma, esse ter rí vel mal que es -
gar ça o te ci do, com o prin cí pio mais hu ma no que o
ci da dão tem que é o di re i to à vida.

Por tan to, Mi nis tro, ape nas es tou aqui mais
como tes te mu nha em ra zão das dú vi das que fo ram
le van ta das a res pe i to des ses acor dos que o Bra sil
tem fi xa do e que há o in te res se da que les que tra ba -
lham na área.

Não foi uma ini ci a ti va do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que ou de V. Ex.ª bus car es ses acor dos. São
pro ces sos que nas cem da ne ces si da de e vão avan -
çan do até que se for ma li zem e são ra ti fi ca dos pelo
Se na do. Te mos que es ti mu lar e in cen ti var es ses
acor dos, na bus ca de se com ba ter aqui lo que a so -
ci e da de in di vi du al men te não tem con di ções.

Fui Vice-Pre si den te da Inter pol por três
anos, como o man da to exi gia. De po is, fui ele i to
Se na dor e in di ca do mem bro da Inter pol para ser -
vir de di plo ma ta, se me per mi tir, sem a ra ti fi ca ção 
do Ita ma raty, um di plo ma ta que pu des se re al -



men te re pre sen tar na luta con tra o cri me or ga ni -
za do a pró pria Inter pol.

Re ce bi re cen te men te o Se cre tá rio-Ge ral da
Inter pol, que fez um ape lo dra má ti co – que trans -
mi to ago ra a V. Exª – para que o Go ver no bra si le i -
ro au to ri ze e de sig ne po li ci a is para lá irem tra ba -
lhar na co or de na ção do cri me, por ser o Bra sil
uma gran de fon te de in for ma ções, prin ci pal men te 
na luta e na guer ra con tra o cri me or ga ni za do das 
dro gas, que V. Exª tão bem co nhe ce. Está aqui o
Emba i xa dor Pe ri caz, que foi do an ti go Co fen –
Con se lho Fe de ral de Entor pe cen tes, e que tan to
co la bo rou com a Po lí cia Fe de ral na tro ca de in for -
ma ções na bus ca do apri mo ra men to do tra ba lho
po li ci al no com ba te ao cri me.

Até re cen te men te, a Inter pol não con si de ra -
va ne nhu ma ati vi da de re li gi o sa eco nô mi ca como
cri me. Atu al men te, pas sou a exi gir um tra ba lho
sé rio, de di ca do e sem pre pre sen te no com ba te
ao cri me he di on do do ter ro ris mo. Então, não há
no vi da de. Fa ze mos par te da es tru tu ra de cer ca
de 170 pa í ses que fa zem essa exi gên cia. O Bra sil 
não pode de i xar de cum prir o que a me di a na in te -
li gên cia hu ma na exi ge, que é par ti ci par ati va men -
te no com ba te a esse ter rí vel cri me que sur pre en -
de, des trói e não avi sa nin guém.

Era o que ti nha a di zer. Não te nho ques ti o na -
men tos a fa zer a V. Exª. Agra de ço sua pre sen ça
nes ta Casa e cum pri men to o Se na dor Jef fer son Pé -
res pela ini ci a ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Inda go
ao Mi nis tro Cel so La fer se de se ja fa zer mais al gu ma 
con si de ra ção.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria ape nas de agra de cer ao Se na dor
Ro meu Tuma. Sem dú vi da, foi a ge ne ro si da de de
um con ter râ neo de meu Esta do que nos deu a opor -
tu ni da de de usu fru ir da li ção de sua vas ta ex pe riên -
cia, da im por tân cia da po lí cia de in ves ti ga ção ci en tí -
fi ca e de in te li gên cia, do pa pel que re pre sen ta e do
pró prio tra ba lho que re a li zou o Se na dor Ro meu
Tuma no exer cí cio de uma fe cun da vida pro fis si o nal
no de sen vol vi men to des sas ati vi da des. Agra de ço o
de po i men to de S. Exª, pois sus ten ta, de for ma mu i to 
su pe ri or àque la que eu po de ria fa zer, os ar gu men -
tos que te nho em re la ção à ma té ria.

Ao con clu ir, gos ta ria de fa zer dois co men tá ri os 
a res pe i to do que dis se S. Exª. Pri me i ro, em re la ção
ao adi do po li ci al. No caso, o Bra sil tem um adi do po -
li ci al na Co lôm bia, cuja exis tên cia foi ins tru men to de 

ação di plo má ti ca para a cap tu ra de Fer nan di nho Be -
i ra-Mar. Se não hou ves se um adi do po li ci al na que le
país, não te ría mos con di ções de atu ar em de fe sa de 
nos sos me lho res in te res ses. Falo por mi nha pró pria
ex pe riên cia, mo des ta, que cor ro bo ra tudo o que dis -
se o Se na dor Ro meu Tuma.

Na área do Coaf – Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras, di ri gi do com pe ten te men te
pela Dr. Adri an ne Sen na, há uma atu a ção im por tan -
te, e ela é par te des sa nos sa dis cus são.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, agra de -
ço a opor tu ni da de que me pro por ci o nou o con vi te
do Se na dor Jef fer son Pé res para vir ao Se na do
pres tar con tas da nos sa ação e, ao mes mo tem po,
co lher o de po i men to, a vi são, a in for ma ção que os
Se na do res ti ve ram a ge ne ro si da de de me trans mi tir
na tar de de hoje.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nis tro 
Cel so La fer, agra de ço a V. Exª, em nome do Se na -
do. Te nho a fir me con vic ção – e acre di to que é a fir -
me con vic ção do Se na do Fe de ral – de que o Ita ma -
raty, o Go ver no bra si le i ro, está olhan do para o mun -
do, de fen den do os in te res ses da nos sa gen te bra si -
le i ra que está em nos so ter ri tó rio e da gen te bra si le i -
ra que está em ter ri tó rio ali e ní ge na.

V. Exª aten deu ao cha ma men to do Se na do da
Re pú bli ca, e, no nos so en ten di men to, a pre sen ça de 
V. Exª e os es cla re ci men tos que pres tou a esta
Casa en gran de cem a di plo ma cia bra si le i ra. De sor te 
que agra de ço não só a pre sen ça de V. Exª, Mi nis tro
Cel so La fer, mas tam bém aos seus as ses so res. Per -
mi to-me di zer, como uma ho me na gem nos sa, que V. 
Exª veio, tal vez para nos ho me na ge ar, acom pa nha -
do de sua dig nís si ma es po sa, Dona Mary La fer, cuja 
pre sen ça du ran te to dos os nos sos tra ba lhos nós
agra de ce mos.

Apro ve i to ain da o en se jo para so li ci tar ao emi -
nen te Se na dor Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa do Se na do da Re pú bli ca, Se na -
dor Jef fer son Pé res, bem como aos Se na do res Ro -
meu Tuma, Edu ar do Su plicy e Artur da Tá vo la que
acom pa nhem V. Exª até a por ta do Se na do da Re pú -
bli ca, com os nos sos agra de ci men tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 20 ho ras e 48 
mi nu tos.)



Ata da 128ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de ou tu 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. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão

Anto nio Car los Va la da res, Car los Wil son e Re nan Ca lhe i ros

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – 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 – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – Hugo Na po leão –
Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Co e lho –
José Edu ar do Du tra – 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 Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i -
ra Men des – Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva
– Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – 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 nal do Cu nha
Lima – Se bas tião Ro cha – Tião Vi a na – Val mir Ama ral 
– Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 62 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 630, DE 2001 – CN
(Nº 1.064/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de 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 do Pla ne ja men to, Orça men to 
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre aos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União,
em fa vor do Mi nis té rio Pú bli co da União e do Mi nis té -
rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$1.713.481.357,00, para re for ço de do ta ções con -
sig na das nos or ça men tos vi gen tes.”

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 258/MP

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro je to de lei que abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001) cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$1.713.481.357,00 (um bi lhão, se te cen tos e tre ze
mi lhões, qua tro cen tos e oi ten ta e um mil, tre zen tos e
cin qüen ta e sete re a is), sen do R$28.000.000,00 (vin -
te e oito mi lhões de re a is) em fa vor do Mi nis té rio Pú -
bli co da União – MPU e R$1.685.481.357,00 (um
bilhão, se is cen tos e oi ten ta e cin co mi lhões, qua tro -
cen tos e oi ten ta e um mil, tre zen tos e cin qüen ta e
sete re a is) em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa-MD.

2. O cré di to em ques tão ob je ti va a re com po si -
ção de par te das do ta ções de pes so al e en car gos so -
ci a is, can ce la das em vir tu de da não apro va ção das
fon tes “106 – Re cur sos Ordi ná ri os – Con di ci o na dos”
e “110 – Con tri bu i ção para o Pla no de Se gu ri da de So -
ci al do Ser vi dor – Con di ci o na da”, con for me De cre to
de 16 maio de 2001, bem como a com ple men ta ção
de do ta ções para pa ga men to de des pe sas que es tão
a exi gir pron to aten di men to. O ple i to tam bém se faz
ne ces sá rio para pa ga men to da ex ten são, aos mem -
bros do MPU, dos efe i tos da Re so lu ção nº 195, do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, de 27 de fe ve re i ro de 2000,
que al te rou o va lor da Par ce la Au tô no ma de Equi va -
lên cia, a par tir de 1999.

3. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to da
pro po si ção em pa u ta são ori un dos do su pe rá vit fi nan -
ce i ro da União apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al de
2000.

4. Escla re ço, por opor tu no, que a so li ci ta ção em
re fe rên cia será vi a bi li za da me di an te pro je to de lei, a
ser sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal,



e está am pa ra da nas dis po si ções con ti das no art. 43,
§ 1º, in ci so I, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964,
obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção.

5. Di an te do ex pos to, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei,
que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su -
ple men tar.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2001-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio Pú bli co da União e do Mi nis té -
rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$1.713.481.357,00, para re -

for ço de do ta ções con sig na das nos or ça -
men tos vi gen tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001), em fa vor do Mi nis té rio Pú bli co da
União e do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar
no va lor glo bal de R$1.713.481.357,00 (um bi lhão,
se te cen tos e tre ze mi lhões, qua tro cen tos e oi ten ta e
um mil, tre zen tos e cin qüen ta e sete re a is), para aten -
der às pro gra ma ções cons tan tes do Ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de su pe rá vit fi -
nan ce i ro da União apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al de 
2000.

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

Bra sí lia,









LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa
da União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2001.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po -
níveis para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta -
do no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri -
zadas, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de -
duzir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PARECER

PARECER Nº 1.083, 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 Re que ri -
men to nº 442, de 2001, do Se na dor Tião
Vi a na e ou tros Se nho res Se na do res, so -
licitan do que o Se na do Fe de ral for mu le um
voto de cen su ra aos ci en tis tas Pan yi o tis
Za vos, Se ve ri no Anti no ri e Bri git te Bo is -
se li er, apon tan do a in dig na ção dos bra si -
le i ros fren te ao anún cio de que irão clo -
nar se res hu ma nos, a des pe i to dos ris -
cos de tal prá ti ca, con si de ra da mo ral e
ci en ti fi ca men te ina ce i tá vel por par te da
co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal e in ter na -
ci o nal e no ci va ao pa tri mô nio ge né ti co
da hu ma ni da de.

Re la tor: Se na dor José Sar ney

I – Re la tó rio

Sub me te-se a essa 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 em
epí gra fe, en ca be ça do pelo no bre Se na dor Tião
Viana, que visa a pro vo car uma ma ni fes ta ção de re -
pú dio do Se na do bra si le i ro ante à de cla ra da in ten -
ção de cientis tas ali no mi na dos de re a li za rem clo na -
gem de se res hu ma nos.

O re que ri men to foi apre sen ta do no dia 15 de
agos to de 2001, en ca mi nha do para esta Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal no mes mo
dia e dis tri bu í do a este re la tor sig na tá rio no dia 21 de
agos to se guin te.

É o re la tó rio.

II – Voto

O iní cio do novo mi lê nio co in ci de com uma das
mais es pe ta cu la res re vo lu ções des de a pre sen ça do
ho mem na Ter ra. Ao in vés das ini ma gi ná ve is jor na das 
in te res te la res que ro man ti ca men te se pre via, a vi ra da 
do sé cu lo as sis te, per ple xa, o mer gu lho no mi cro cos -
mo de cada cé lu la de cada ser vivo, e de pa ra-se com
a che ga da no li mi te úl ti mo da ati vi da de, ou tro ra acre -
di ta da ape nas di vi na – a cri a ção da vida. A des co ber -
ta da se qüên cia de nu cle o tí de os que com põe o DNA
da dé ca da de 50 do sé cu lo pas sa do, des co ber ta cru -
ci al que pro pi ci ou o Prê mio No bel aos ci en tis tas en -
vol vi dos, foi o pas so ini ci al nes sa ver ti gi no sa ca de ia
de acon te ci men tos que cul mi na hoje com a pos si bi li -
da de con cre ta de se ma ni pu la rem as cé lu las
não-reprodutivas dos se res vi vos com o ob je ti vo de



pro du zi rem-se có pi as idên ti cas dos se res, num pro -
ces so com ple ta men te an ti-natural, ei va do de mons -
tru o si da des te ra to gê ni cas, além de as so ci a do aos
mais ma lé fi cos ob je ti vos de eu ge nia.

Se não se pode mais le van tar bar re i ras com ple -
ta men te efi ca zes con tra esse pos sí vel de ter mi nis mo
da ciên cia, de al can çar ine xo ra vel men te a re pro du -
ção as se xu a da, haja vis ta in clu si ve a li ber da de de
pes qui sa, fica tam bém mu i to cla ro que es ta mos no
mo men to de de ter mi nar a pa ra li sa ção des sas ati vi da -
des para uma re fle xão mun di al so bre que rumo pode
e deve a so ci e da de or ga ni za da de ter mi nar para esse
cam po. Mais que nun ca, fren te a tais in ten ções in di vi -
du a lis tas, ba se a das ape nas na va i da de iso la da e na
sa tis fa ção ime di a tis ta de al guns pou cos ge ne ti cis tas
e ou tros tan tos cli en tes, cabe uma re a ção for te, in ci si -
va, in du bi tá vel de to dos os se to res re pre sen ta ti vos
que pu de rem se ma ni fes tar, e o Se na do Fe de ral do
Bra sil é um de les.

O tema, por si só, a du pli ca ção de se res hu ma -
nos, já le van ta o su fi ci en te de ques tões éti cas e mo -
ra is para pro vo car uma pro i bi ção cla ra de sua re a li za -
ção. Essa, em si, é a ques tão, é o gra ve di le ma mo ral
que a so ci e da de deve en fren tar ago ra. Argu men tar
tam bém em ter mos téc ni cos, exa mi nan do o es ta do
da arte de tais téc ni cas hoje, com a pos sí vel pro du ção 
de mi lha res de fe tos mons tru o sos, cri an ças in viá ve is,
re cém-nascidos com ida de ce lu lar de adul to etc., se -
ria prin ci pal men te ace i tar em tese e pre vi a men te a
idéia da clo na gem hu ma na. Como se pu des se ace i tar 
o pro ce di men to se pro du zis se có pi as de boa qua li -
da de. O que se deve pro pug nar hoje é o con cer to
mun di al para or ga ni zar re gras cla ras so bre a uti li za -
ção des sa tec no lo gia no cor po hu ma no, uma vez que
as téc ni cas exis tem, se rão apri mo ra das e es ta rão
cada vez mais à dis po si ção de to das as ban ca das de
la bo ra tó ri os e clí ni cas.

Em ter mos re gi men ta is, a pro po si ção en con tra
tam bém am pla gua ri da. O art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral es ta be le ce que os re que -
ri men tos de “voto de apla u so, re go zi jo, lou vor; so li da -
ri e da de, con gra tu la ções ou se me lhan te só será ad mi -
ti do quan do diga res pe i to a ato pú bli co ou acon te ci -
men to de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal”.
(gri fa mos). Cu i dan do-se no caso de um re le van te
acon te ci men to in ter na ci o nal, po rém alvo de um voto
de cen su ra, re cor re-se tam bém ao art. 223 se guin te,
que reza: “ao re que ri men to de voto de cen su ra, apli -
cam-se, no que cou ber, as dis po si ções do ar ti go an -
te rior”.

Por todo o ex pos to, aco lho com en tu si as mo a
pro po si ção dos ilus tres pa res e opi no pela apro va ção
do Re que ri men to nº 442, de 2001.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – José Sar ney, Re la tor
– Hugo Na po leão – Ge ral do Melo – Val mir Ama ral
– Ro ber to Sa tur ni no – Jose Co e lho – Ro meu Tuma 
– Lu dio Co e lho – Íris Re zen de – Tião Vi a na – João
Alber to Sou za – Pe dro Si mon – Emi lia Fer nan des
– José Agri pi no – Ber nar do Ca bral – Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Do
Expe di en te lido cons ta men sa gem pre si den ci al en ca -
mi nhan do o Pro je to de Lei nº 35, de 2001-CN, que vai
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do pro je to:

Até 9-10 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 17-10 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 22-10 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 1º-11 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 564, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se jam so li ci ta -
das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça as in -
for ma ções re fe ren tes a pro vi dên ci as ado ta das pelo
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca
(CADE) e pela Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do
Mi nis té rio da Jus ti ça (SDE), para re pri mir a in fra ção à
or dem eco nô mi ca, su pos ta men te ocor ri da no mer ca -
do de le i te em Go iás.

Jus ti fi ca ção

No Esta do de Go iás, cer ca de 65 mil pe cu a ris -
tas es tão en fren tan do sé ri as di fi cul da des em co lo car
no mer ca do o li tro de le i te com va lor su pe ri or ao pre ço 



de cus to. Sa be-se que cin co gran des in dús tri as do
se tor são as res pon sá ve is por essa prá ti ca de pre ços
pre da tó ri os. Men ci o ne-se que a ven da in jus ti fi ca da
de mer ca do ria aba i xo do pre ço de cus to con fi gu ra in fra -
ção à or dem eco nô mi ca, con for me o dis pos to no art. 21, 
XVIII, da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994.

Ade ma is, di an te da con di ção de pe nú ria por
eles vi ven ci a da, mu i tos es tão em si tu a ção crí ti ca para 
qui tar seus dé bi tos com o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -
nan ci a men to do Cen tro-Oeste (FCO).

No to can te à pe cuá ria le i te i ra. cum pre, in dis cu ti -
vel men te, in da gar qua is ações fo ram ado ta das pelo
Cade e pela SDE quan to a esse as pec to, pois é mis ter
in ves ti gar se es tão sen do res pe i ta dos os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is da li vre ini ci a ti va, da li vre con cor rên cia e
da de fe sa do con su mi dor (CF, art. 170, ca put, IV e V).

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 335, I, do Re gi -

men to Inter no do Se na do, re que i ro o So bres ta men to
do Pro je to de Lei do Se na do nº 55, de 2001, ten do em
vis ta que ao tér mi no do Sim pó sio so bre Sa ú de Su ple -
men tar re a li za do por esta Co mis são no au di tó rio Pe -
trô nio Por te la nos úl ti mos dias 27 e 28 de agos to, de -
ci diu-se pela cons ti tu i ção de um Gru po de Tra ba lho
per ma nen te para dis cu tir os pon tos di ver gen tes da
Me di da Pro vi só ria nº 2.177-44, de 24 de agos to de
2001, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, que ‘Dis põe so bre os pla nos pri va dos de as sis -
tên cia à sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as’ ”, em tra mi ta -
ção no Con gres so Na ci o nal.

O Gru po de Tra ba lho será co or de na do pela
Comis são de Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral,
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,

Con se lho Na ci o nal de Sa ú de e pela Agên cia
Na ci o nal de Sa ú de.

Sala da Co mis são de Assun tos So ci a is, 5 de se -
tem bro de 2001. – Ro meu Tuma, Pre si den te – Ge ral -

do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Pe dro Ubi ra ja ra
– Osmar Dias – Ju vên cio da Fon se ca – Mo re i ra
Men des – Emi lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Se -
bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Tião Vi a na (Absten -
ção) – Lind berg Cury – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Ma ria do Car mo Alves.

REQUERIMENTO Nº 566, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 335, I, do Re gi -

men to Inter no do Se na do, re que i ro o So bres ta men to
do Pro je to de Lei do Se na do nº 231, de 2000, ten do
em vis ta que ao tér mi no do Sim pó sio so bre Sa ú de
Su ple men tar re a li za do por esta Co mis são no Au di tó -
rio Pe trô nio Por te la nos úl ti mos dias 27 e 28 de agos -
to, de ci diu-se pela cons ti tu i ção de um Gru po de Tra -
ba lho per ma nen te para dis cu tir os pon tos di ver gen tes 
da Me di da Pro vi só ria nº 2.177-44, de 24 de agos to de
2001, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, que ‘Dis põe so bre os pla nos pri va dos de as sis -
tên cia à sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as’ ”, em tra mi ta -
ção no Con gres so Na ci o nal.

O Gru po de Tra ba lho será co or de na do pela
Comis são de Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral,
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, Con se lho Na ci o nal de Sa ú de e pela
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de.

Sala da Co mis são de Assun tos So ci a is, 5 de se -
tem bro de 2001. – Ro meu Tuma, Pre si den te – Ge ral -
do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Pe dro Ubi ra ja ra
– Osmar Dias – Ju vên cio da Fon se ca – Mo re i ra
Men des – Emi lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Se -
bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Tião Vi a na (Absten -
ção) – Lind berg Cury – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Ma ria do Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem do Dia
opor tu na men te.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car -
los Wil son.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 2001

Veda a bra si le i ros de ten to res de du -
pla na ci o na li da de a in ves ti du ra nos car -
gos que men ci o na.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -



tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 37. .................................................
I – .........................................................
I-A – é ve da da a bra si le i ros de ten to res 

de ou tra na ci o na li da de a in ves ti du ra em car -
gos de mi nis tro de tri bu na is su pe ri o res e de
pre si den te de ins ti tu i ção fi nan ce i ra pú bli ca,
ins ti tu i ção ofi ci al com fun ção de au to ri da de
mo ne tá ria e ór gão ou en ti da de fis ca li za do ra
do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;

.............................................................”

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

Jus ti fi ca ção

A ex pe riên cia nos tem de mons tra do, de modo
in ques ti o ná vel, que exis tem car gos ou fun ções pú bli -
cas cu jos ti tu la res, para cor re ta men te exer cê-las, de -
vem ser de ten to res de con di ções ob je ti vas que os tor -
nem, tan to quan to pos sí vel, in vul ne rá ve is às pres -
sões dos en vol vi dos nos con fli tos de in te res ses que
lhes cum pre fis ca li zar ou ar bi trar.

Esse é o caso, por exem plo, dos in ves ti dos no
car go de mi nis tro dos tri bu na is su pe ri o res do Po der
Ju di ciá rio, fre qüen te men te cha ma dos, como é do seu 
mis ter, a ar bi trar con fli tos eco nô mi cos de ele va do vul -
to, mu i tas ve zes en vol ven do gran des in te res ses de
po de ro sas cor po ra ções es tran ge i ras.

E, a nos so ver, é o caso tam bém das pes so as in -
di ca das para os car gos de pre si den te de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras pú bli cas (Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, Ban co do Bra sil 
etc.) e da ins ti tu i ção ofi ci al com fun ção de au to ri da de
mo ne tá ria e/ou ór gão ou en ti da de fis ca li za do ra do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, como ocor re, atu al men -
te, com o Ban co Cen tral do Bra sil.

As pri me i ras, como é de co nhe ci men to ge ral,
so bre tu do o BNDES, ge rem vul to sas par ce las de re -
cur sos pú bli cos, a cuja con ta dis tri bu em far tos cré di -
tos a va ri a do nú me ro de pes so as e de em pre sas,
exer cen do, as sim, ati vi da des de fun da men tal im por -
tân cia para o de sen vol vi men to na ci o nal, que não se
com pa de cem com os con fli tos de in te res ses la ten tes
em quem, num mun do glo ba li za do sob a he ge mo nia

de gran des cor po ra ções trans na ci o na is, é de ten tor
de du pla na ci o na li da de.

O mes mo ocor re, por ra zões bem mais re le -
vantes, com o Ban co Cen tral do Bra sil, que, a par da
ati vi da de de ór gão fis ca li za dor do sis te ma fi nan ce i ro
na ci onal, exer ce tam bém a im por tan tís si ma fun ção
de au to ri da de mo ne tá ria, na qual avul tam os mis te res 
de ad mi nis tra ção da po lí ti ca de câm bio ofi ci al e do
con tro le de re mes sas de di vi sas ao ex te ri or.

É par tin do des sa ób via cons ta ta ção, em suma,
que sub me te mos ao cri vo do Con gres so Na ci o nal a
pre sen te pro pos ta, que ob je ti va, como já de i xa mos
en tre ver, ve dar a in ves ti du ra de bra si le i ros de ten to res 
de ou tra na ci o na li da de nos car gos men ci o na dos no
dis po si ti vo a ser acres ci do ao art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Embo ra apa ren te men te sin ge la, tra ta-se de ini -
ci a ti va que, além de afi na da com re le van te in te res se
pú bli co na ci o nal, cer ta men te con tri bu i rá para o apri -
mo ra men to das ins ti tu i ções aci ma con si de ra das.

Re gis tre-se, por fim, que ra zões de or dem téc ni -
ca nos fi ze ram op tar pela ado ção de lin gua gem ge né -
ri ca na for mu la ção do novo pre ce i to a ser en car ta do
na Lei Ma i or, haja vis ta que, se gun do o con sen so
dos me i os es pe ci a li za dos, não é con ve ni en te “cons -
ti tu ci o nali zar” no mes de ór gãos ou ins ti tu i ções pú bli -
cas, qua se sem pre su je i tas a mu dan ças e adap ta -
ções di ta das pe las ne ces si da des do co ti di a no.

Ade ma is, pro po si ta da men te cin di mos as fun -
ções de au to ri da de mo ne tá ria e de fis ca li za ção do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, por quan to já se tem ven -
ti la do a idéia de cri ar ór gão ou en ti da de es pe cí fi ca
para a re a li za ção des se úl ti mo mis ter, re ser van do-se
ao Ban co Cen tral do Bra sil ape nas as suas fun ções
clás si cas.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – La u -
ro Cam pos – He lo í sa He le na – Luiz Pon tes – Ma ri -
na Sil va – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do –
Jef fer son Pé res – Ca sil do Mal da ner – Álva ro Dias
– Se bas tião Ro cha – Osmar Dias – José Edu ar do
Du tra – Ante ro Paes de Bar ros – Mo re i ra Men des –
Wal deck Orné las – Ro meu Tuma – Arlin do Por to –
Edu ar do Su plicy – Ma ria do Car mo Alves – Val mir
Ama ral – Pa u lo Sou to – Pa u lo Har tung – Fer nan do 
Ma tu sa lém – Jo nas Pi nhe i ro – Lú cio Alcân ta ra –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Car los Pa tro cí nio.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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:
....................................................................................

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le -

gislati vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan -
do-se, cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus
mem bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si -
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de

emenda re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não
pode ser ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são
le gis la tiva.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes do art. 354 do Re gi men to Inter no. 

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 1.386-L-PFL/2001

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

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

Lu pi on para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co mis -
são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi -
só ria nº 2.196-3, de 24 de agos to 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”, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Áti la Lins.

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

OFÍCIO Nº 184/Plen

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001

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

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Fer nan do
Ga be i ra, PT/RJ, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter
Pi nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a dar
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, que es ta 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.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

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) – Há ora -
do res ins cri tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, so li ci to que V. Exª me ins cre va, de
acor do com o Re gi men to Inter no, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to, Se na dor Pa u lo Sou to.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.



O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, de igual modo, so li ci to
que me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to, Se na dor Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Iris Re zen de, por 20 mi nu tos, im -
pror ro gá ve is.

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, em res pe i to a esta 
Casa, tra go ao co nhe ci men to das Srªs e dos Srs. Se -
na do res có pia de uma car ta que en ca mi nhei ao Di re -
tor da Edi to ria Bra sil, do Jor nal do Bra sil, a res pe i to
de ma té ria pu bli ca da por aque le jor nal re la ti va aos
Se na do res – em tor no de 20 – que res pon dem a pro -
ces sos na Jus ti ça.

É a se guin te a car ta:

Sr. Di re tor, com re la ção à ma té ria
publica da pelo Jor nal do Bra sil, edi ção do
úl ti mo do min go, na qual o meu nome foi re -
la ci o nado en tre os se na do res da Re pú bli ca
even tu al men te ob je to de pro ces sos em an -
da men to no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ve -
nho so li ci tar a pu bli ca ção dos se guin tes es -
cla re ci men tos:

1) Não sou réu em ne nhum pro ce di -
men to ju di ci al, mu i to me nos qual quer um
que tra te da prá ti ca de cor rup ção, de qual -
quer na tu re za.

2) Estão em cur so no Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral três in qué ri tos que apu ram pos -
sí ve is cri mes ele i to ra is, o que não sig ni fi ca,
em hi pó te se al gu ma, ser eu res pon sá vel
pela prá ti ca de qual quer ilí ci to, mas ape nas
que se bus cam es cla re ci men tos. Aliás, é do
meu in te res se que es ses in qué ri tos te nham
o mais rá pi do an da men to, para que re sul te
com pro va da a mais ab so lu ta au sên cia de
cul pa bi li da de, ain da que tra tem de fa tos da
es fe ra ele i to ral que são pas sí ve is de in ter -
pre ta ções as mais di ver sas. Ne nhum des ses 
in qué ri tos tra ta de des vio de di nhe i ro pú bli -
co ou de qual quer ou tra con du ta en vol ven do 
ma ni pu la ção de ins tru men tos da ad mi nis tra -
ção pú bli ca. A pro pó si to, o pró prio Jor nal do
Bra sil co men ta, no tex to da ma té ria, que se
tra ta de ”acu sa ções le ves“.

3) Como Se na dor da Re pú bli ca, exer -
ço de ca be ça er gui da o man da to que a mim
foi con fe ri do pelo povo de Go iás, sem pre

ten do como prin cí pi os fun da men ta is da mi -
nha ação par la men tar a ho nes ti da de, a aus -
te ri da de e a res pon sa bi li da de para com a
co i sa pú bli ca, ca rac te rís ti cas que sem pre
pa u ta ram o meu com por ta men to em to dos
os car gos pe los qua is pas sei.

Para que não pa i rem dú vi das a meu
res pe i to, pro vo ca das por uma le i tu ra equi vo -
ca da do que pos sa sig ni fi car ”pro ble mas ju -
di ci a is“ tal como pode in du zir a ma té ria do
JB, é que faço o pre sen te es cla re ci men to.

Aten ci o sa men te, Iris Re zen de Ma -
cha do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já por
duas ve zes te nho abor da do des ta tri bu na a ques tão
do en si no su pe ri or em nos so País, que é ter ri to ri al -
men te imen so e traz no seu bojo mu i tas re a li da des.
Enten de mos que a luta dos jo vens que bus cam uma 
vaga numa fa cul da de tem sido de si gual.

Bus ca mos al guns da dos no Mi nis té rio da Edu -
ca ção e con clu í mos que o Bra sil tem hoje 50 mi lhões
de es tu dan tes, des de o pri me i ro até o ter ce i ro grau,
que fre qüen tam au las em apro xi ma da men te 230 mil
es co las pú bli cas e pri va das es pa lha das em 5.500
Mu ni cí pi os bra si le i ros. 

Dos 50 mi lhões de es tu dan tes exis ten tes no
País, ape nas 9,5 mi lhões con clu em o se gun do grau.
São, por tan to, te o ri ca men te, can di da tos a um vaga
na uni ver si da de. Mas as opor tu ni da des são pou cas.
Apro xi ma da men te 3,4 mi lhões de es tu dan tes con cor -
rem anu al men te ao ves ti bu lar, dis pu tan do 900 mil va -
gas, sen do 220 mil nas uni ver si da des pú bli cas e 680
mil nas uni ver si da des par ti cu la res.

É cla ro o do mí nio do en si no pago no País no ní -
vel su pe ri or. Veja bem, Sr. Pre si den te: 680 mil es tu -
dan tes nas uni ver si da des par ti cu la res e ape nas 220
mil nas uni ver si da des pú bli cas. Con clui-se que me -
nos de um ter ço das va gas dis po ni bi li za das são das
uni ver si da des pú bli cas. No to tal, Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, são 2,4 mi lhões de alu nos ma tri cu la -
dos no en si no su pe ri or. 

São 780 mil os alu nos que fre qüen tam as uni -
ver si da des pú bli cas fe de ra is, fa cul da des es ta du a is
ou mu ni ci pa is. Já os que pa gam men sa li da des nas
uni ver si da des par ti cu la res che gam a 1 mi lhão e 560
mil.

Do to tal de 2,4 mi lhões de uni ver si tá ri os exis ten -
tes no País, 1 mi lhão e 330 mil es tão ma tri cu la dos no
cur so no tur no. Des se mon tan te, ape nas 300 mil fre -
qüen tam ins ti tu i ções pú bli cas. A gran de ma i o ria, 1 mi -
lhão e 30 mil, está nas uni ver si da des pri va das. 



O en si no su pe ri or no País, Sr. Pre si den te, per -
ma ne ce ex tre ma men te eli tis ta. Dos 3 mi lhões e 360
mil es tu dan tes que fa zem o ves ti bu lar, ape nas 750 mil 
con se guem o pas sa por te para a uni ver si da de. Fi cam
de fora 2 mi lhões e 610 mil alu nos.

As ins ti tu i ções de ní vel su pe ri or no País ofe re -
cem 905 mil va gas por ano. As ins ti tu i ções pa gas são
res pon sá ve is pela gran de ma i o ria das ofer tas: 685 mil 
va gas. As pú bli cas – vol to a re pe tir – só ofe re cem 220
mil va gas. 

Os ín di ces a res pe i to da eva são es co lar, ou
seja, o con tin gen te de alu nos do cur so su pe ri or que
co me çam mas não ter mi nam a fa cul da de, são pre o -
cu pan tes.

De acor do com os da dos do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, nas uni ver si da des pú bli cas, 29% dos alu nos
ma tri cu la dos ini ci al men te não con clu em o cur so. Nas
uni ver si da des pa gas, esse ín di ce au men ta para 36%.

Sr. Pre si den te, por que, nas uni ver si da des pú bli -
cas, 29% dos alu nos não con clu em o cur so? Pe los le -
van ta men tos, con clui-se que a ma i or par te des ses
que não con clu em o cur so são es tu dan tes mais po -
bres, que con se gui ram uma vaga na uni ver si da de pú -
bli ca qua se que por um mi la gre, e, em um de ter mi na -
do mo men to, pre ci sam con se guir um em pre go ou
me lho rar de em pre go para aju dar os pais ou ga ran tir
a ma nu ten ção da sua pró pria fa mí lia, se ca sa dos.
Assim, não con se guem dar con ti nu i da de aos es tu dos 
devi do à in com pa ti bi li da de en tre o ho rá rio do tra ba -
lho e o ho rá rio do cur so que a uni ver si da de pú bli ca
mi nis tra.

Isso é cru el, mas é a re a li da de, Sr. Pre si den te,
so bre tu do por que, como va mos de mons trar aqui, a
ma i or par te dos cur sos das uni ver si da des fe de ra is e
es ta du a is fun ci o nam du ran te o dia. É até in te res san te 
sa li en tar que te mos de apla u dir o Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que – e de ve mos in clu ir o Mi nis -
tro Pa u lo Re na to – pela aten ção de di ca da ao en si no
bá si co. Nun ca nes te País hou ve tan ta pre o cu pa ção
com o en si no bá si co. Isso, na tu ral men te, vem pro vo -
can do mu dan ças no com por ta men to do en si no, da
edu ca ção, em nos so País. Daí a pro cu ra ain da ma i or,
pela ju ven tu de, de va gas nas fa cul da des.

Mas vol te mos àque la re a li da de que eu di zia
cru el. No cur so bá si co, a ma i or par te dos es tu dan tes
pro cu ra as es co las pú bli cas. Por quê? Pelo ín di ce de
fa mí li as po bres no Bra sil. Uma fa mí lia de ope rá rio não 
con se gue, ja ma is, man ter o seu fi lho em uma es co la
pri má ria par ti cu lar. Mu i tas ve zes o seu sa lá rio é su fi -
ci ente ape nas para aten der às ne ces si da des de ali -
men ta ção. Então, ele bus ca as es co las pú bli cas, que
são, hoje, as pi o res. O en si no pri má rio pú bli co leva

uma des van ta gem tre men da em re la ção ao en si no
pri má rio par ti cu lar. Co me ça aí, des de o en si no bá si -
co, o fi lho de uma fa mí lia mais rica a le var van ta gem
so bre o fi lho de uma fa mí lia mais po bre.

Vem o ves ti bu lar. As uni ver si da des pú bli cas
man têm a ma i or par te dos seus cur sos du ran te o dia.
Nes sa hora, o es tu dan te po bre não tem vez, por que
ele pre ci sa tra ba lhar para a ma nu ten ção da fa mí lia, e
esse tra ba lho, nor mal men te, é du ran te o dia. Então, a
sua pre sen ça na uni ver si da de pú bli ca tor na-se im -
pos sí vel, e ele pro cu ra a uni ver si da de par ti cu lar. Mas
es ses 29% que con se guem uma vaga na uni ver si da -
de pú bli ca e de sis tem são aque les po bres lu ta do res
que, con cor ren do com os afor tu na dos, con se guem
apro va ção, mas, nor mal men te, têm que de i xar a uni -
ver si da de pú bli ca por ca u sa do tra ba lho, da obri ga -
ção que têm de man ter a fa mí lia.

Mas, Sr. Pre si den te, nas fa cul da des par ti cu la -
res, nas uni ver si da des pa gas, o ín di ce não é de 29,
mas de 36%. São aque les que tra ba lham du ran te o
dia, que se pre pa ram às al tas ho ras da ma dru ga da,
en fren tam o ves ti bu lar nas fa cul da des par ti cu la res e
con se guem apro va ção. Mas, dali a um ano ou mais do 
que isso, às ve zes já no se gun do ano, che gam à con -
clu são de que não dão con ta de pa gar as anu i da des – 
que são al tas –, que o seu sa lá rio não dá para man ter
a fa mí lia e cus te ar os seus es tu dos. Então, de sis tem
da uni ver si da de. O ín di ce é de 36%, Sr. Pre si den te. É
aque la re a li da de que eu di zia cru el, en fren ta da pela
ju ven tu de de nos so País.

Hoje, é qua se que im pra ti cá vel, em uma for ma -
tu ra dos cur sos de Me di ci na, de Odon to lo gia, de
Enge nha ria, cur sos que, nor mal men te, exi gem de di -
ca ção in te gral, se de pa rar com es tu dan te de fa mí lia
po bre re ce ben do di plo ma. É mu i to di fí cil. Nor mal men -
te as uni ver si da des par ti cu la res pro cu ram os cur sos
mais fá ce is e que não exi gem tan to in ves ti men to. São
jus ta men te nes ses cur sos que os jo vens po bres têm
uma pe que na opor tu ni da de de in gres sar.

Qu an tas in te li gên ci as este País têm per di do!
Qu an tos jo vens com um QI ex tra or di ná rio, su pe ri or
não vão para fren te por que não têm con di ções de
bus car os cur sos mais so fis ti ca dos das uni ver si da des 
pú bli cas, pois são po bres e pre ci sam tra ba lhar.

Da dos do Ipea re ve lam que no Bra sil as di fe ren -
ças de ren da es tão di re ta men te as so ci a das às di fe -
ren ças de es co la ri da de. Qu an to me nor o aces so à
edu ca ção su pe ri or, di mi nui tam bém a chan ce de
ascen são so ci al. Pas sar no ves ti bu lar não é ga ran tia
de di plo ma, prin ci pal men te se a uni ver si da de for
par ti cu lar – é o que eu di zia há pou cos ins tan tes.



Os cus tos exor bi tan tes das men sa li da des são o
fa tor prin ci pal que leva mi lha res de jo vens à de sis tên -
cia, por que sim ples men te – eu di zia e re pi to – não
pos su em re cur sos fi nan ce i ros para qui tar as suas
obri ga ções es co la res. Esses alu nos são ge ral men te
tra ba lha do res as sa la ri a dos que aca bam sen do obri -
ga dos a sa cri fi car o seu fu tu ro di an te das imen sas di -
fi cul da des para man ter os es tu dos.

Sur ge, en tão, um seg men to de re vol ta dos nes te
País. São aque les que ten ta ram, lu ta ram e, em um
de ter mi na do mo men to, até ven ce ram, mas de po is
fra cas sa ram por ca u sa des sa gran de in jus ti ça.

Hoje, o que se gas ta com o en si no su pe ri or, por
par te dos po de res pú bli cos, não é brin ca de i ra, mas
não se gas ta com os po bres. Gas ta-se, so bre tu do,
com aque les que po de ri am pa gar. O po der pú bli co
pre ci sa to mar uma ati tu de a esse res pe i to.

Assim, Sr. Pre si den te, di an te des sas con si de ra -
ções e des sa re a li da de com a qual não nos con for ma -
mos, tra go à apre ci a ção des ta Casa um pro je to de lei
au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o pro gra ma
na ci o nal de bol sa de es tu do para alu nos do en si no
su pe ri or pri va do. O tex to do pro je to de ter mi na ”para
alu nos re co nhe ci da men te po bres“, para alu nos
que, apro va dos no ves ti bu lar, não te nham re cur sos
su fi ci entes para con ti nu ar seus es tu dos nas fa cul -
dades par ti cu la res. É o ca mi nho. Essa po de ria ser,
tam bém, uma pos si bi li da de de as uni ver si da des par -
ti cu la res in ves ti rem em cur sos mais com ple xos, como 
os da área da ciên cia mé di ca.

Ve nho a esta tri bu na apre sen tar este pro je to, já
an te ci pan do que te nho, como ho mem pú bli co, au to ri -
da de para fa zê-lo, por que sin to essa re a li da de não só
de ago ra. Qu an do as su mi o Go ver no de Go iás, em
1983, ele man ti nha ape nas dois cur sos su pe ri o res.
Cri a mos mais de qua ren ta cur sos du ran te os nos sos
dois man da tos no Go ver no do Esta do. Cri a mos fa cul -
da des nas prin ci pa is ci da des do in te ri or, so bre tu do
para dar opor tu ni da de aos jo vens de fa mí li as que não
ti nham con di ções de man tê-los em Go iâ nia, ou em
Aná po lis, ou em Bra sí lia, es tu dan tes do nor des te de
Go iás ou do en tor no. 

O Esta do de Go iás pas sou a gas tar o que, cons -
ti tu ci o nal men te, é de ver do Go ver no Fe de ral, in ves tin -
do subs tan ci al men te na área do en si no su pe ri or, jus -
ta men te por en ten der que o Bra sil não pode per der
es sas in te li gên ci as. 

Fi ze mos mais: trans for ma mos, so bre tu do na ca -
pi tal do Esta do, to das as clas ses do ter ce i ro ano co le -
gi al em cur sos es pe ci a is, em que os es tu dan tes con -
clu íam o cur so co le gi al e já se pre pa ra vam para o ves -
ti bu lar. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até o ano
an te ri or da ins ti tu i ção des se sis te ma de me lho ra men -
to do ter ce i ro ano co le gi al, ne nhum es tu dan te das es -
co las pú bli cas es ta du a is in gres sa va nas fa cul da des.
No ano se guin te, fo ram qua tro cen tos es tu dan tes que, 
di re ta men te das es co las es ta du a is da ca pi tal do Esta -
do, in gres sa vam na Uni ver si da de Fe de ral, na Uni ver -
si da de Ca tó li ca, no Obje ti vo, na Anhan gue ra e as sim
por di an te. Go iâ nia trans for mou-se em um ver da de i ro
cen tro uni ver si tá rio nes te País, pela sua lo ca li za ção
ge o grá fi ca, aten den do gran de par te dos Esta dos do
nor te e do cen tro-oeste bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, que ro ser cor re to, aten den do à
de ter mi na ção de V. Exª quan to ao tem po. Ter mi no o
meu pro nun ci a men to na cer te za de que os Srs. Se na -
do res se de bru ça rão so bre essa ques tão, e, quem
sabe, em tem po re cor de, pos sa mos apro var esse
pro je to que ins ti tui a bol sa uni ver si tá ria nes te País.

Obri ga do.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, 
deixa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pada pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vi ce-Presidente.

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,
emi nen te Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz hoje à tri -
bu na é um as sun to que con si de ro de gran de im por -
tân cia para a vida eco nô mi ca des te País.

A mi nha pre sen ça sig ni fi ca um re gis tro da mi -
nha ho me na gem aos edi to res de uma das mais vi -
bran tes e mo der nas re vis tas de eco no mia e ne gó ci os
em nos so País, a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro, pu bli ca da
pela Edi to ra Três, cujo elen co edi to ri al de su ces so
tem ra í zes numa das mais im por tan tes re vis tas na ci o -
na is, a IstoÉ.

A re vis ta IstoÉ Di nhe i ro está com ple tan do três
anos de lan ça men to e, ape sar de sua cur ta exis tên -
cia, já se co lo cou no con jun to das me lho res re vis tas
se to ri a is, con ce i to re fe ren da do por di ver sas pes qui -
sas, que a co lo cam en tre as mais li das e as mais elo -
gi a das. 

Em sua li nha edi to ri al, a re vis ta tem con tem pla -
do, de for ma pri o ri tá ria, as ex pe riên ci as dos em pre sá -



ri os em pre en de do res, as opor tu ni da des e as di fi cul -
da des, nos mais di ver sos se to res eco nô mi cos, tor -
nan do-se, por isso, uma re fe rên cia fá cil e con fiá vel
para os que mi li tam no mun do dos ne gó ci os. 

Igual men te lou vá vel, a re vis ta tem se tor na do
uma fiel e com pe ten te ana lis ta da po lí ti ca eco nô mi ca
go ver na men tal, com ele va do e per ti nen te es pí ri to crí -
ti co, con du zin do-a na tu ral men te à fun ção de di fu so ra
do co nhe ci men to eco nô mi co, de com pre en são es tru -
tu ral e con jun tu ral dos mo men tos por que pas sam a
nos sa Pá tria e o mun do em ge ral e, prin ci pal men te,
de con sul to ra na to ma da de de ci sões que es te jam
em ba sa das nas po lí ti cas go ver na men ta is. 

Re le van te, tam bém, a per ma nen te ava li a ção da
con jun tu ra eco nô mi ca in ter na ci o nal efe tu a da pela
IstoÉ Di nhe i ro, ab so lu ta men te im pres cin dí vel, no
momen to glo ba li za do em que vi ve mos, para a con -
du ção de as sun tos que trans cen dam a fron te i ra na -
ci o nal. 

Ao lado dos fa tos jor na lís ti cos de alto ní vel, a re -
vis ta tem de mons tra do a sua per so na li da de po lí ti ca,
ao im pri mir sua opi nião em edi to ri a is e ma té ri as opi -
na ti vas de toda es pé cie, das qua is se pode de pre en -
der um es pí ri to al ta men te ali nha do com o de sen vol vi -
men to eco nô mi co e com a li ber da de de seus agen tes
de for mu la ção e con du ção de seus ca mi nhos. 

Sob tal es pí ri to, IstoÉ Di nhe i ro co me mo ra seu
ter ce i ro ani ver sá rio, pres tan do uma ho me na gem ao
lu cro, in di ca dor eco nô mi co mu i tas ve zes re le ga do a
se gun do pla no, pela pre va lên cia de ou tros cri té ri os de 
clas si fi ca ção, mas que, em sín te se, re pre sen ta a pró -
pria ra zão de ser do mun do dos ne gó ci os. 

O tema da co me mo ra ção, como foi anun ci a do
por seus edi to res, é a afir ma ti va de que ”o lu cro não é
pe ca do“, mos tran do a ali an ça da re vis ta com o su ces -
so de nos sos em pre sá ri os, que, mer cê de um con jun -
to de fa to res fa vo rá ve is, fo ram res pon sá ve is por re sul -
ta dos es pe ci al men te sig ni fi ca ti vos para as suas em -
pre sas.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pois não,
Exce lên cia. 

Em se gui da con ce do um apar te ao Se na dor
pela Ba hia, que a ha via so li ci ta do an tes.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Meu ca rís si -
mo Se na dor Edi son Lo bão, agra de cen do pelo apar te, 

eu gos ta ria de cum pri men tar V. Exª pelo opor tu no
pro nun ci a men to, como opor tu nos têm sido to dos os
seus pro nun ci a men tos des ta tri bu na ao lon go de seu
man da to, hoje tra zen do ao nos so co nhe ci men to e
res sal tan do, so bre tu do, mais essa ini ci a ti va da Edi to -
ra Três, que vem brin dar nos so País com mais uma
re vis ta, des ta fe i ta, na área da eco no mia bra si le i ra.
Nós que mi li ta mos na vida pú bli ca acom pa nha mos
mais de per to as ini ci a ti vas em to das as áre as de atu -
a ção de nos so povo. Ao lon go dos anos, te mos pre -
sen ci a do o in su ces so de de ze nas, de cen te nas de
em pre sas que, mu i tas ve zes, ten tam atu ar na área da 
co mu ni ca ção, so bre tu do na edi ção de re vis tas, e de
re pen te de sa pa re cem. Che ga-se à con clu são de que
essa é uma área com ple xa e, aci ma de tudo, di fí cil,
que exi ge com pe tên cia, de di ca ção e per sis tên cia. A
Edi to ra Três tem sido per sis ten te. Te mos acom pa -
nha do sua tra je tó ria. Co nhe ce mos as di fi cul da des por 
que essa re vis ta atra ves sou ao lon go dos anos e,
hoje, se con so li da como uma gran de ve í cu lo de co -
mu ni ca ção. Mas a edi to ra não se sa tis faz com essa
con so li da ção. Ela quer dar mais ao Bra sil. Por tan to,
me re ce o re co nhe ci men to não só de V. Exª, mas de
to dos nós, so bre tu do des ta Casa, que tem o de ver de
acom pa nhar, de in cen ti var e de re co nhe cer o es for ço
de to dos aque les que, de uma ma ne i ra ou de ou tra,
vêm con tri bu in do para o de sen vol vi men to des te País. 
Meus cum pri men tos, Se na dor.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
imen sa men te a V. Exª a gen ti le za do apar te, so bre tu -
do pela sen si bi li da de que V. Exª de mons tra no que diz 
res pe i to a uma pu bli ca ção des sa na tu re za.

Aqui es tão, Se na dor Iris Re zen de, três exem pla -
res de três edi ções an te ri o res em que esta re vis ta
pres ta ao cam po em pre sa ri al bra si le i ro os mais re le -
van tes ser vi ços. 

É ilu são en ten der que, num país de mo crá ti co,
ca pi ta lis ta, pos sa-se vi ver sem a pre sen ça ati va da
em pre sa. A em pre sa é um ins tru men to que pro mo ve
o pro gres so na ci o nal. De ou tra for ma, é ilu são! E não
es ta mos iso la dos nes sa ma té ria. O mun do in te i ro vive 
as sim hoje. Te mos até os pa í ses re cen te men te co mu -
nis tas que, hoje, se en tre gam in te i ra men te ao ca pi tal
pri va do, na se gu ran ça de que, pro ce den do as sim, es -
tão ser vin do ao seu povo e à sua na ção. 

O que a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro faz é exa ta men -
te re co nhe cer isso e pro mo ver isso, in cen ti van do os
bra si le i ros a cada vez mais pro du zir mais na ini ci a ti va



pri va da, de i xan do o Esta do re gu lar, e re gu lar o mí ni -
mo pos sí vel, as ati vi da des eco nô mi cas na ci o na is.

V. Exª tem uma per cep ção ní ti da des se pro ble -
ma, o que me ale gra mu i to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Edi son Lo bão, sa be mos que as em pre sas
têm um pa pel im por tan tís si mo no de sen vol vi men to
de qual quer país. Ela pro mo ve a ge ra ção de em pre -
gos, o au men to da ar re ca da ção de im pos tos. O de -
sen vol vi men to das em pre sas é o pró prio de sen vol vi -
men to do Bra sil. Toda e qual quer re vis ta ou pu bli ca -
ção que se de di que às ini ci a ti vas que são fe i tas no
cam po em pre sa ri al me re ce o nos so es tí mu lo, me re ce 
o nos so apo io, a exem plo da IstoÉ Di nhe i ro, que não
ape nas dá apo io ao se tor em pre sa ri al, mas traz in for -
ma ções im por tan tes, como a lo ca li za ção de de ter mi -
na dos em pre en di men tos, as van ta gens que são ofe -
re ci das para que o em pre en di men to te nha re sul ta do
e te nha uma res pos ta po si ti va, não só em ter mos co -
mer ci a is, in dus tri a is, tam bém em ter mos de ge ra ção
de em pre go e para o de sen vol vi men to de qual quer
es ta do ou do nos so País. Por isso que V. Exª, ao en fo -
car a im por tân cia da cir cu la ção des sa re vis ta, age
com mu i to acer to e de mons tra a sua sen si bi li da de e
atu a li za ção do pro ces so le gis la ti vo. V. Exª é um ho -
mem cons ci en te das res pon sa bi li da des de um Se na -
dor que pro cu ra es ti mu lar to das aque las ini ci a ti vas
que vêm ao en con tro do de sen vol vi men to do nos so
País. Por tan to, meus pa ra béns e mi nhas fe li ci ta ções a 
V. Exª e à re vis ta IstoÉ Di nhe i ro pela con ti nu i da de do 
seu tra ba lho em fa vor do pro gres so do Bra sil.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A pa la vra
de V. Exª, Vi ce-Presidente que é des ta Casa, sig ni fi ca
a sen si bi li da de do Ple ná rio no que diz res pe i to a um
tra ba lho des sa na tu re za. Aqui não se visa di ri gir o en -
fo que de qual quer es pé cie a al guém, mas a to dos os
em pre sá ri os que lu tam pela cons tru ção de um gran de 
Bra sil. É o que está fa zen do a re vis ta, re co nhe cen do
aque les 100 ma i o res em pre sá ri os que ob ti ve ram os
100 ma i o res lu cros. Eu já dis cri mi no al guns, para de -
mons trar que é com o lu cro que se pro mo ve a ri que za
e é com a ri que za que se che ga exa ta men te ao em -
pre go, ao bem-estar so ci al.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, da
Ba hia.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Sr. Se na dor
Edi son Lo bão, V. Exª tem toda ra zão com as suas pa -
la vras de es tí mu lo a mais uma ini ci a ti va des sa na tu re -
za, que pro cu ra tra zer ao co nhe ci men to dos le i to res,
en fim, de to das as pes so as in te res sa das nas ati vi da -
des eco nô mi cas, fa tos re la ci o na dos às prin ci pa is em -
pre sas bra si le i ras, como se tra ta des sa pu bli ca ção da
re vis ta IstoÉ Di nhe i ro. Eu pen so que as re vis tas eco -
nô mi cas têm en con tra do, mu i tas ve zes, al gu mas di fi -
cul da des no Bra sil, por que nem sem pre en con tram
um pú bli co con sen tâ neo às suas ne ces si da des, mas,
de qual quer sor te, es sas ini ci a ti vas são bem-vindas.
Elas pro cu ram, so bre tu do, de mo cra ti zar a in for ma ção 
com re la ção à atu a ção das em pre sas. Num país, por
exem plo, em que o mer ca do de ca pi ta is ain da é um
mer ca do pou co de sen vol vi do, o co nhe ci men to a res -
pe i to das em pre sas, dos seus re sul ta dos, das suas
pos si bi li da des, é ex tre ma men te im por tan te, por
exem plo, para es ti mu lar o mer ca do de ca pi ta is, que é
uma das áre as em que nós pre ci sa mos ain da avan -
çar. Por isso, o pro nun ci a men to de V. Exª, es ti mu lan -
do a ini ci a ti va da re vis ta, é da ma i or opor tu ni da de
aqui no Se na do Fe de ral.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Veja
como V. Exª per ce be, com ni ti dez ab so lu ta, o que aqui 
se pre ten de fa zer.

Aqui está a re la ção das cem ma i o res em pre sas,
que não são exa ta men te as ma i o res, mas as que ob ti -
ve ram os ma i o res lu cros no ano pas sa do. E ve jam,
até para o es tar re ci men to des ta Casa: o ma i or lu cro
foi ob ti do pela Com pa nhia Vale do Rio Doce, em pre sa 
que, quan do es ta tal, era uma das que me nos lu cro
pro du zia. Seu lu cro gi ra va em tor no de R$100 mi -
lhões por ano. Três anos de po is da pri va ti za ção, seu
lu cro, no ano pas sa do, foi de R$2,132 bi lhões, ou
seja, 120 ve zes ma i or do que o de ou tras épo cas. E a
Com pa nhia Vale do Rio Doce era a me lhor em pre sa
es ta tal bra si le i ra – pro cla ma mos isso aqui mu i tas ve -
zes –, mas, ape sar de ser a me lhor em pre sa es ta tal e
de ter a me lhor di re ção, ti nha uma di re ção mu i to pre -
cá ria, e aqui está a de mons tra ção dis so.

Então, per gun to: quan do o lu cro é ele va do, vai
ex clu si va men te para o bol so do dono da em pre sa?
Não, até por que ela tem mi lha res e mi lha res de aci o -
nis tas, tal vez até mi lhões. Isso vai para o bol so de to -
dos, ou seja, se uma em pre sa des sa na tu re za pos sui



uma boa di re ção, a Na ção in te i ra é be ne fi ci a da. O lu -
cro to tal das cem ma i o res em pre sas che ga a mais de
R$25 bi lhões, e tais re cur sos são re in ves ti dos na eco -
no mia bra si le i ra, em be ne fí cio, por tan to, de to dos
aque les que tra ba lham nes te País.

Assim, a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro está es ti mu lan -
do o lu cro, para que, por meio dele, che gue-se ao
bem-estar so ci al.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Edi son Lo bão, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com mu i -
to pra zer, ouço o Lí der do ma i or Par ti do des ta Casa,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Edi son Lo bão, gos ta ria de, em boa hora, em nome da
Ban ca da de Ala go as no Se na do Fe de ral, em nome
dos meus com pa nhe i ros da Ban ca da do PMDB, as -
so ci ar-me à ho me na gem pres ta da por V. Exª à re vis ta
IstoÉ Di nhe i ro, que co me mo ra rá, na pró xi ma se gun -
da-feira, três anos de exis tên cia. Essa re vis ta tem-se
con so li da do ver da de i ra men te no Bra sil, dan do pri o ri -
da de a uma sen sa ta aná li se da con jun tu ra eco nô mi -
ca, pin çan do, como diz V. Exª, in di ca do res so ci a is que 
ser vem, so bre tu do, de ba li za men to, de bús so la para
o nos so mun do dos ne gó ci os. Gos ta ria tam bém de
con gra tu lar-me com to dos os que fa zem a re vis ta
IstoÉ Di nhe i ro, com os jor na lis tas, com os edi to res,
com o em pre sá rio Do min go Alzu ga ray, que, pelo bom
sen so, equi lí brio, res pon sa bi li da de, tem pres ta do re -
le van te ser vi ço ao nos so País. Pa ra béns a V. Exª, pa -
ra béns à IstoÉ Di nhe i ro!

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – V. Exª
lem bra a fi gu ra ex tra or di ná ria de Do min go Alzu ga ray,
em pre en de dor no tá vel que fun dou a Edi to ra Três e
que, com sua ex pe riên cia, ta len to e fé em si mes mo e
no Bra sil, co me çou a di ver si fi car o seu sis te ma de pu -
bli ca ções: fez uma, mais uma, mais uma, e aqui está
a IstoÉ Di nhe i ro, com a qual ele pro cu ra de mons trar
que a ave ni da do ca pi tal é exa ta men te aque la que to -
dos de ve mos per cor rer se qui ser mos o bem-estar dos 
bra si le i ros.

Essa re vis ta é pes so al men te di ri gi da por Car los
José Mar ques, ou tro jor na lis ta ex tra or di ná rio, que co -
nhe ce pro fun da men te a ma té ria. Sob a ori en ta ção
cen tral de Do min go Alzu ga ray, ele pres ta um ser vi ço
no tá vel ao País in te i ro e a to dos os em pre sá ri os.

Srªs e Srs. Se na do res, fre qüen te men te te nho
lido de cla ra ções ani ma das do Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral, de que o Bra sil está ar re ca dan do cada vez
mais tri bu tos. Por que isso está ocor ren do? Aqui está
a res pos ta: as em pre sas dão lu cro, ge ram no vos em -
pre gos e re ce i ta para o Go ver no Fe de ral. Essa é a
res pos ta, e a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro pro cu ra de mons -
trar com cla re za isso. De um lado, está a ação com pe -
ten te do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral; de ou tro, a
ação dos em pre sá ri os, que me re cem nos so res pe i to
e a cren ça em sua com pe tên cia. Não po de mos pen -
sar que o em pre sá rio mais ca paz é o ame ri ca no ou o
ale mão. Não! Tem ha vi do de mons tra ções se gui das
de que o em pre sá rio bra si le i ro é ab so lu ta men te com -
pe ten te.

Se na dor Pe dro Si mon, até re cen te men te ha via a
em pre sa cha ma da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal 
CSN, a ver go nha bra si le i ra em ma té ria de es ta ta is.
Anos após anos, essa Com pa nhia pro du ziu pre ju í zos
cres cen tes, mas era man ti da por que ge ra va di re to ri as
no me a das po li ti ca men te, em ge ral in com pe ten tes. E
se guia pro du zin do pre ju í zos que o Te sou ro Na ci o nal
pa ga va e, vale di zer, que o povo bra si le i ro pa ga va.

Qual é a atu al po si ção des sa Com pa nhia, hoje
pri va ti za da? É ex tra or di ná ria. A Com pa nhia Si de rúr -
gi ca Na ci o nal é a quar ta ma i or em pre sa em ma té ria
de lu cros no Bra sil. No ano pas sa do, pro du ziu R$1,6
bi lhão de lu cros, por que pas sou para mãos há be is e
com pe ten tes da ini ci a ti va pri va da.

Por es ses mo ti vos, sou in te i ra men te fa vo rá vel à
ini ci a ti va pri va da no exer cí cio da sua fun ção. O Esta -
do é re gu la dor e de ve-se man ter nes sa po si ção, re gu -
lan do o mí ni mo pos sí vel, para que haja uma eco no -
mia re al men te for te. Olhe mos o exem plo dos Esta dos
Uni dos e do Ja pão! Daí o su ces so des ses pa í ses.
Assim tam bém é na Ale ma nha, como nos ma i o res
pa í ses ca pi ta lis tas do mun do. Se que re mos o
bem-estar do povo bra si le i ro – e to dos que re mos –,
de ve mos es ti mu lar a pri va ti za ção das em pre sas es ta -
ta is ain da res tan tes. Não me re fi ro ao Ban co do Bra sil, 
à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral nem à Pe tro bras, mas
tudo o mais é dis pen sá vel, tudo o mais po de ria ser
pri va ti za do, para que ob ti vés se mos re sul ta dos como
os da CSN e da Vale do Rio Doce.

Sr. Pre si den te, V. Exª já me cha ma a aten ção
para o meu tem po, que se es go tou, mas ain da te nho
mu i to o que fa lar. Então, so li ci to a V. Exª que con si de -
re como li das al gu mas no tas que eu ha via es cri to, a



pre tex to de dis cur so. A Na ção pre ci sa to mar co nhe ci -
men to do que pro mo ve a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro, uma 
nova re vis ta que sa i rá no dia 8, mos tran do aos bra si -
le i ros o que so mos e o que po de re mos ser.

Cum pri men to todo o cor po di ri gen te des sa re -
vis ta, no ta da men te – re pi to – Do min go Alzu ga ray e
Car los José Mar ques.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCUR-
SO DO SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pros si go,
Sr. Pre si den te, o meu pro nun ci a men to.

Em even to que será re a li za do pela IstoÉ Di nhe -
i ro, em São Pa u lo, no pró xi mo dia 8, se rão ho me na -
ge a das as cem em pre sas pri va das de ma i or re sul ta -
do, em re a is, ob ti dos no ano de 2000, cu jos lu cros, so -
ma dos, atin gi ram um mon tan te su pe ri or a R$ 25 bi -
lhões de re a is, de mons tran do a pu jan ça e a qua li da de 
do com por ta men to ge ren ci al de nos sos em pre sá ri os,
bem como da so li dez e ma tu ri da de de nos sa li vre ini -
ci a ti va.

A opor tu ni da de de to mar co nhe ci men to dos da -
dos a que me re fi ro, con du ziu-me a ou tras im por tan -
tes cons ta ta ções so bre o com por ta men to de em pre -
sas e se to res da vida eco nô mi ca na ci o nal.

Ve ri fi quei, como uma agra dá vel sur pre sa, que o
ma i or lu cro ob ti do por uma em pre sa, em 2000, foi o
da Com pa nhia Vale do Rio Doce, uma em pre sa an te -
ri or men te sob con tro le aci o ná rio es ta tal, que foi pri va -
ti za da e de mons trou sua com pe tên cia na con du ção
de seus ru mos, sob uma nova fi lo so fia or ga ni za ci o nal
e ad mi nis tra ti va.

Lon ge de ser um caso ex cep ci o nal e iso la do, o
re sul ta do da Vale está acom pa nha do, de per to, por
ou tras cin co em pre sas an tes es ta ta is, num to tal de
seis em pre sas pri va ti za das en tre as dez em pre sas de 
maior lu cro no País. As qua tro ou tras per ten cen tes
ao gru po das ”top ten“ são ins ti tu i ções fi nan ce i ras
na ci o nais.

Res sal ta-se, pela mag ni tu de dos lu cros ob ti dos, 
a op ção al ta men te po si ti va, efe tu a da pela so ci e da de 
bra si le i ra, ao ins ti tu ir e im ple men tar o Pro gra ma Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção, sob o qual ini ci ou-se e con -
so li dou-se o pro ces so de trans fe rên cia, ao se tor pri -
va do, de to dos os ati vos es ta ta is re la ti vos a en ti da des

cuja fi na li da de es ti ves se dis tan te das fun ções so ci a is
do go ver no.

Com o PND, aban do na va-se, com o apo io de
mu i tos bra si le i ros, uma fun ção, sem pre cri ti ca da, do
Esta do pro du tor de ri que za, trans fe rin do os in ves ti -
men tos e os ris cos para a ini ci a ti va pri va da, que, pelo
que ve mos, cum priu o seu pa pel, de mons tran do, de
for ma cris ta li na, a efi ciên cia de nos so par que pro du ti -
vo de bens e ser vi ços, in clu si ve quan do en fren tan do
a for te con cor rên cia es tran ge i ra, como no caso da
Embra er, cujo lu cro atin giu a casa dos 670 mi lhões de 
re a is.

Igual men te, no se tor fi nan ce i ro, ve ri fi ca mos
que a aber tu ra aos gran des con glo me ra dos in ter na -
ci o na is, atual men te pre sen tes no mer ca do bra si le i ro,
es ti mu lou a com pe ti ti vi da de, mas não trans fe riu às
mul ti na ci o na is a su pre ma cia no mer ca do ban cá rio
na ci o nal.

Assim, a ini ci a ti va da re vis ta IstoÉ Di nhe i ro de
mos trar e res sal tar as em pre sas que dão lu cro é uma
dig na for ma de apa gar o ran ço de pe ca do que pa i ra va 
sobre re sul ta dos em pre sa ri a is sig ni fi ca ti vos, como
os que fo ram ob ti dos pe las cem em pre sas mais lu -
cra ti vas.

A lu cra ti vi da de, além da ala van ca gem para o
de sen vol vi men to em pre sa ri al, para a pes qui sa de no -
vas tec no lo gi as e para a con quis ta de no vos mer ca -
dos, re pre sen ta a base fun da men tal para o for ta le ci -
men to do mer ca do de ca pi ta is, tão ne ces sá rio ao
nos so País, atra in do as pou pan ças de to das as clas -
ses so ci a is para um in ves ti men to só li do, como já
ocor re ex ten si va men te nos pa í ses do Pri me i ro
Mundo.

Assim, nada mais jus to e ade qua do do que efe -
tu ar o re gis tro do su ces so da re vis ta, ao tem po em
que re gis tro tam bém as mi nhas sin ce ras con gra tu la -
ções às cem em pre sas ho me na ge a das, bem como a
to das que apre sen ta ram lu cro em seus ba lan ços,
com a mais pro fun da con vic ção de que seu su ces so
é, tam bém, um fa tor fun da men tal para a ge ra ção de
em pre gos, para a me lho ria da qua li da de de nos sos
pro du tos e, en fim, para o de sen vol vi men to na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

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







Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Wil son,
1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na -
dor Edi son Lo bão, a Mesa aten de rá à so li ci ta ção de
V. Exª no que se re fe re à trans cri ção do dis cur so, na
for ma do Re gi men to Inter no.

Dan do con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce -
do a pa la vra, por per mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil -
va, ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te Car los Wil son, Srªs e Srs. Se na -
do res, na úl ti ma se gun da-feira, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so fez uma ob ser va ção a res pe i to
da qui lo que po de rá tor nar-se um pro ble ma de ex tra -
or di ná ria gra vi da de para o Bra sil. Sua Exce lên cia fez
um di ag nós ti co par ci al men te cor re to quan do ob ser -
vou que a eli mi na ção da se le ção bra si le i ra de fu te bol
da Copa do Mun do se ria o pior de tudo, se ria mais
gra ve do que o pro ble ma do co mér cio.

Ora, Sr. Pre si den te, por que o di ag nós ti co do
Pre si den te e so ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so
é par ci al men te cor re to? Por que está in com ple to. Sua
Exce lên cia não foi a fun do na aná li se da cri se no fu te -
bol bra si le i ro, que tem mu i to a ver com a cri se de va lo -
res, de pro ce di men tos e de cos tu mes na vida dos que 
di ri gem o Bra sil, na vida da que les que são res pon sá -
ve is pe las de ci sões no Pa lá cio do Pla nal to, nos Mi nis -
té ri os e no pró prio Con gres so Na ci o nal.

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so achou que po de ría mos ace i tar cer tas prá ti cas
con de na das pelo povo – e hoje o povo exi ge um pro -
ce di men to reto por par te dos mem bros do Con gres so
Na ci o nal –, Sua Exce lên cia tam bém teve par te e res -
pon sa bi li da de nes sa cri se de va lo res.

O Con gres so Na ci o nal exa mi na – na CPI da
Nike, em an da men to na Câ ma ra dos De pu ta dos, e
na CPI do Fu te bol, em fun ci o na men to no Se na do
Fe de ral – a cri se de va lo res e a fal ta de éti ca por par te 
da que les que di ri gem o fu te bol. Isso cer ta men te ocor -
re por que hou ve uma cri se de pro ce di men tos, de cos -
tu mes e de va lo res que pre ju di cou so bre mo do a ma -
ne i ra como nos sos ex tra or di ná ri os cra ques jo gam fu -
te bol. Não é à toa que as tor ci das bra si le i ras em to dos 
os es tá di os pro tes tam con tra pro ce di men tos de jo ga -
do res que só con si de ram o seu in te res se, que só que -
rem le var van ta gem em tudo e não se pre o cu pam
com aqui lo que os bra si le i ros pen sam ser re le van te,

que é o amor à ca mi sa, a de di ca ção à ca u sa e ao clu -
be de sua pre fe rên cia, a de di ca ção àqui lo que cons ti -
tui o fu te bol, es por te co le ti vo por ex ce lên cia, que, por
isso, nos apa i xo na tan to. Esse é um es por te em que
os atle tas, para se rem bem-sucedidos, pre ci sam jo -
gar com es pí ri to de equi pe e com res pe i to ao di re i to
de cada um.

Te mos de nos cons ci en ti zar de que, para me lho -
rar a si tu a ção do es por te mais im por tan te para a vida
na ci o nal, é pre ci so ha ver pro ce di men tos cor re tos em
nos sa vida pú bli ca, os qua is aca bam trans cen den do
ou tros as pec tos e seg men tos da vida na ci o nal, como
o fu te bol.

Sr. Pre si den te, es ta mos pres tes hoje a re ce ber
a no tí cia de que o Se na dor Ja der Bar ba lho irá re nun -
ci ar ou não. Pos si vel men te, essa no tí cia será dada
por S. Exª. Há uma ex pec ta ti va da Na ção a res pe i to
do pro ce di men to ado ta do pelo Se na dor Ja der Bar ba -
lho. S. Exª está pres tes a res pon der a um pro ces so
em de cor rên cia de in qué ri to pro pos to pelo Con se lho
de Éti ca à Mesa do Se na do, cujo Re la tor é o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, o qual de ve rá ava li ar se os
pro ce di men tos da que le Con se lho são ju ri di ca men te
cor re tos.

Sur giu uma dú vi da. Qual se ria a in da ga ção do
povo bra si le i ro? É a se guin te: um Se na dor pres tes a
res pon der a pro ces so ini ci a do no Se na do Fe de ral,
acu sa do de ter, even tu al men te, fe ri do o de co ro par la -
men tar, pode re nun ci ar ao seu man da to e, com isso,
fa zer com que aque le pro ces so seja ar qui va do? Será
que, ao re nun ci ar ao seu man da to e so frer aque la
even tu al pena, o pro ces so sim ples men te se apa ga no 
âm bi to do Se na do, pos si bi li tan do, por tan to, que o Se -
na dor ve nha, ou tra vez, a se can di da tar, ten do o di re i -
to de as su mir no va men te o man da to? Caso o Se na -
dor vol te ao Se na do, de ve ria ser re a ber to aque le pro -
ces so even tu al men te in ter rom pi do após sua re nún -
cia? Essa é uma ques tão so bre a qual de ve mos pen -
sar, por que o povo está nos per gun tan do.

Sr. Pre si den te, a pro pó si to dis so, o De pu ta do
Orlan do Des con si, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do
Rio Gran de do Sul, apre sen tou o pro je to que al te ra o
art.1º, I, b, da Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para in clu ir a re nún cia como ca u sa de ine le -
gi bi li da de.

Pro põe S. Exª que o art. 1º, I, b, da Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, pas se a vi go rar
com a se guin te re da ção:



Art. 1º. São ine le gí ve is:

I – para qual quer car go:

a) ..........................................................

b) os mem bros do Con gres so Na ci o -
nal, das Assem bléi as Le gis la ti vas, da Câ -
ma ra Le gis la ti va e das Câ ma ras Mu ni ci pa is
que ha jam per di do os re fe ri dos man da tos
por in frin gên cia do dis pos to nos in ci sos I e II 
do art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dos dis -
po si ti vos equi va len tes so bre per da de man -
da to das Cons ti tu i ções Esta du a is e Leis
Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os em todo o Dis tri to 
Fe de ral, ou que ha jam re nun ci a do ao res -
pec ti vo man da to, para as ele i ções que se
re a li za rem du ran te o pe río do re ma nes cen te
do man da to para o qual fo ram ele i tos e nos
oito anos sub se qüen tes ao tér mi no da le gis -
la tu ra.

Art. 2º. Fica in clu í da a ex pres são
“(NR)” ao fi nal do § 3º do art. 1º da Lei Com -
ple men tar nº 64, de 1990.

Sr. Pre si den te, diz, na sua jus ti fi ca ti va, o De pu -
ta do Orlan do Des con si:

O pro je to de lei que ora apre sen ta mos
al te ra a re da ção da alí nea b do in ci so I da
Lei Com ple men tar nº 64/90 com o fito de
incluir a re nún cia en tre as hi pó te ses de ine -
le gi bi li da de dos mem bros do Con gres so
Na ci onal, das Assem bléi as Le gis la ti vas e
das Câ ma ras Mu ni ci pa is.

A atu al le gis la ção já de ter mi na que a
per da de man da to por in frin gên cia das pro i -
bi ções es ta be le ci das no art. 54 e por que bra 
do de co ro par la men tar são ca u sas de ine le -
gi bi li da de. No en tan to, ul ti ma men te não têm
sido pou cos os ca sos de par la men ta res
sub me ti dos a pro ces sos in ves ti ga tó ri os que
po de ri am le var à per da de man da to que op -
tam pela re nún cia para fu gir à pena da ine -
le gi bi li da de im pos ta pela Lei Com ple men tar
nº 64, de 1990.

Acre di ta mos que tal ati tu de pre ci sa ser 
com ba ti da. É, sem dú vi da al gu ma, uma
afron ta ao Par la men to e aos par la men ta res
que, em meio a um tra ba lho sé rio de apu ra -
ção de ir re gu la ri da des, vê em-se im pe di dos
de apli car ao De pu ta do ou ao De pu ta do ou
ao Se na dor en vol vi do as san ções me re ci -
das e de ter mi na das por lei.

Esta mos con vic tos de que com a pre sen te pro -
pos ta a re nún cia de i xa rá de ser uma sa í da para
aque les que que rem evi tar a per da de seus di re i tos
po lí ti cos.

Sr. Pre si den te, ain da hoje no jor nal O Glo bo, o
De pu ta do Luís Edu ar do Gre e nhalg, Re la tor des te
pro je to...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
per mis são ao Se na dor Edu ar do Su plicy para in ter -
rom pê-lo por um ins tan te. Re gis tro a pre sen ça de
uma De le ga ção do Par la men to Rus so, o que mu i to
nos hon ra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, de se jo sa u dar os mem bros do Con -
gres so Na ci o nal da Rús sia que es tão nos vi si tan do e
di zer o quão im por tan te é o es tre i ta men te de la ços de
ami za de en tre o povo bra si le i ro e o povo rus so.

É fun da men tal, nes te mo men to em que to dos os 
po vos do mun do es tão pre o cu pa dos com a vi o lên cia
que pos sa se de sen ca de ar, que to dos nos em pe nhe -
mos para que as re la ções en tre os po vos se jam ba -
se a das no res pe i to, na au to de ter mi na ção, na li ber da -
de, mas so bre tu do em jus ti ça, para que ne nhum povo
se sin ta tão agre di do em seus di re i tos a pon to de usa -
rem o ter ror, a vi o lên cia e ins tru men tos de mor te con -
tra qua is quer se res hu ma nos. 

Que os ins tru men tos da não-violência se cons ti -
tu am no ca mi nho do en ten di men to e da com pre en são 
en tre os po vos e le vem à trans for ma ção de suas re la -
ções, sem pre com base no res pe i to mú tuo, no res pe i -
to en tre os se res hu ma nos, nun ca na vi o lên cia e nos
mé to dos de guer ra.

Sa ú do o povo rus so, tam bém aman te do fu te bol, 
tema so bre o qual es tou fa lan do, uma vez que, no pró -
xi mo do min go, o Bra sil terá uma par ti da dra má ti ca e
fun da men tal que pode nos ha bi li tar a uma vaga à
Copa do Mun do.

Co men tá va mos que o Pre si den te da Re pú bli ca
men ci o nou, na se gun da-feira úl ti ma, que, se o Bra sil
não for à Copa do Mun do, ha ve rá uma cri se pior do
que to das as ou tras, pior até que a co mer ci al. Sua
Exce lên cia tem ra zão nes se as pec to, mas de i xou de
men ci o nar que a cri se do fu te bol bra si le i ro tem a ver
com uma cri se de va lo res e de pro ce di men tos. To dos
te mos que pen sar que os pro ce di men tos de quem es -
te ja no Pa lá cio do Pla nal to, nos Mi nis té ri os e nes te
Con gres so Na ci o nal têm de ser de acor do com pro ce -
di men tos que aca bam re per cu tin do so bre to dos os
as pec tos da vida na ci o nal, in clu si ve no fu te bol. Se
nós, que te mos res pon sa bi li da des po lí ti cas, ado tar -
mos pro ce di men tos de re ti dão, de ca rá ter ade qua do,



essa pos tu ra aca ba rá re per cu tin do so bre toda a vida
na ci o nal, in clu si ve no fu te bol.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, em pri me i ro lu gar, as so cio-me
de co ra ção à ma ni fes ta ção de V. Exª quan do men ci o -
na o Par la men to rus so. A apro xi ma ção da nos sa Na -
ção com a Rús sia é mu i to im por tan te, ain da mais por -
que es ta mos in cen ti van do e au men tan do as re la ções
co mer ci a is com aque le país. Qu an to ao ou tro tema
que V. Exª tam bém abor da nes te mo men to, fico – por
que não di zer? – tris te com a afir ma ção de que, se
não for mos à Copa do Mun do, te re mos sé ri as con se -
qüên ci as até com re la ção à ad mi nis tra ção do País e a 
sua tran qüi li da de. Essa in vo ca ção não é mu i to dis tan -
te, pois tam bém se fa la va, em de ter mi na da épo ca do
re gi me duro em que vi vía mos, que a ra zão para ga -
nhar mos a Copa do Mun do se ria ter mos uma es pé cie 
de paz e de tran qüi li da de. Se ria um le ni ti vo aos bra si -
le i ros. Não es ta mos com essa so li dez, não es ta mos
pre pa ra dos. Algo não vai bem no nos so re i no. É evi -
den te que es ta mos tor cen do – quem não tor ce?
Quem não ver o nos so time, a se le ção ca na ri nho, dis -
pu tan do a Copa do Mun do? Ló gi co que to dos nós
que re mos. Entre tan to, che gar ao pon to de o co man do 
na ci o nal, na fi gu ra do pró prio Pre si den te da Re pú bli -
ca, ba se a do num pas sa do que vi ve mos no Bra sil, in -
vo car este prin cí pio de que, se não par ti ci par mos da
Copa do Mun do ou não ga nhar mos, vi ve re mos uma
cri se, é ab sur do. Evi den te men te, sen ti ría mos mu i to.
Isso si na li za que a si tu a ção não está boa. De cer to
modo, ofe re ce in tran qüi li da de à or ga ni za ção, às ba -
ses de for ma ção e de ad mi nis tra ção em que es ta mos
vi ven do. Algo não vai mu i to bem no re i no da nos sa
ad mi nis tra ção, no re i no do nos so País. Estou sen do
mu i to sin ce ro ao di zer isso a V. Exª, que ana li sa essa
ques tão. Re a fir mo, mais uma vez, a so li da ri e da de em
re la ção ao Bra sil e à de le ga ção da Rús sia que está
aqui pre sen te. Mi nha Nos sa Se nho ra! Che ga mos a
esse pon to de fa zer no ve na e acen der vela para que o 
Bra sil par ti ci pe da Copa do Mun do e ga nhe o tor ne io
é um exa ge ro. Qu e re mos que esse fato ocor ra, mas
não sob pena de so frer mos in tran qüi li da des no País.
Tudo isso é si nal de que a si tu a ção não vai bem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ca sil do Mal da ner, com pre en da-me bem.
Pri me i ra men te, sou um aman te do fu te bol, tor ce dor
da se le ção bra si le i ra e do San tos Fu te bol Clu be.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mas V. Exª
joga mal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Per dão, quem joga mal? Eu jogo fu te bol mal? Se na -
dor Pe dro Si mon, em bo ra eu já es te ja com 60 anos,
se qui ser po de mos fa zer um tre i no.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Aí não jogo
nada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ain da sei jo gar um pou co de fu te bol. V. Exª, que man -
tém um es ta do atlé ti co tão bom – sei dis so por que o
acom pa nho di ver sas ve zes na sua ca mi nha da ma ti -
nal –, tal vez, mes mo ain da mais ve lho do que eu, jo -
gue fu te bol. O que sei é que am bos so mos tor ce do res 
e es ta re mos, no pró xi mo do min go, tor cen do mu i to
para que o Bra sil con si ga ven cer o Chi le, que é uma
se le ção de um povo que nos é mu i to so li dá rio e fra ter -
no, mas de quem des ta vez pre ci sa mos ga nhar. Obvi -
a men te es tou tor cen do para ga nhar. O que es tou ob -
ser van do – com pre en da-me bem, Se na dor Ca sil do
Mal da ner – é que o Pre si den te di ag nos ti cou de um
lado algo que é um fato. Per der, de i xar de ir à Copa,
para o povo bra si le i ro será algo que vai en tris te cer e
sig ni fi ca rá uma cri se do pon to de vis ta da au to-estima 
do povo bra si le i ro. Nis so Sua Exce lên cia tem ra zão. O 
que es tou re gis tran do, e esse é o pon to do meu dis -
cur so, é que o di ag nós ti co com ple to fa ria com que o
Pre si den te pen sas se so bre os pro ce di men tos de co -
ni vên cia com al guns as pec tos que aca ba ram re per -
cu tin do so bre toda a vida na ci o nal. Re fi ro-me a pro -
ble mas de mau pro ce di men to que fe rem a éti ca da -
que les que es tão no po der, dos que es tão no
Congres so Na ci o nal, pro ble mas que têm sido ob je to
in clu si ve da ave ri gua ção pelo pró prio Con gres so
Na ci o nal – o que com cor re ção es ta mos fa zen do – da 
CPI da Nike, da CPI do Fu te bol. O Se na dor Álva ro
Dias tem ido a fun do nes sa ques tão, e isso tem in te ra -
ção com o que acon te ce no âm bi to do Go ver no
Amart ya Sem, em De sen vol vi men to como Li ber da -
de, diz com mu i ta cla re za que essa é uma li ção an ti -
ga. Qu an do o Che fe de Esta do, o Che fe do Exe cu ti vo
pro ce de com cor re ção, as pes so as que es tão em tor -
no dele cos tu mam agir tam bém com cor re ção e os
que as sim não agem pro cu ram se afas tar. Se por ven -
tu ra quem está no topo da res pon sa bi li da de tem al gu -
ma co ni vên cia com pro ce di men tos ina de qua dos, en -
tão os que agem com cor re ção ten dem a se afas tar e
quem se apro xi ma são os que não agem bem.

É pre ci so que os que têm res pon sa bi li da de
ajam com mu i ta cor re ção.



O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do com mu i ta hon ra o apar te a V. Exª, que,
acre di to, jo gue bem fu te bol.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Lem bro
a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, que seu tem po já
se es go tou.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, pos so dar o apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com
todo o pra zer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do pela ge ne ro si da de, Sr. Pre si den te.

Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª abor dou vá ri os
e im por tan tes as sun tos. Qu e ro me re fe rir ao pro nun -
ci a men to de V. Exª com re la ção ao Par la men tar que
está sen do pro ces sa do e jul ga do. Dou in te gral so li -
darie da de ao pro je to que está em an da men to, que,
se o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar se pro -
nun ci ou, se o pro ces so está em an da men to, a re nún -
cia não deve im pe dir a con ti nu a ção do pro ces so. O
Par la men tar tem tem po, um tem po mu i to gran de,
imen so, para re nun ci ar se qui ser. Sai a no tí cia, man -
che te, de ba te, o as sun to não vai pa rar no Con se lho
de Éti ca e De co ro Par la men tar de uma hora para ou -
tra, leva um tem po para acon te cer isso. Até che gar ao
Con se lho de Éti ca, ele pode re nun ci ar. Mas, quan do
o Conse lho de Éti ca co me çar a tra ba lhar, com todo
res pe i to, pen so que, se ele qui ser re nun ci ar, ele re -
nun cia! Mas o pro ces so deve con ti nu ar. Fica mal pe -
ran te à so ci e da de! O que vai acon te cer? Está va mos
em vés pe ra de ver um jul ga men to, não há mais o jul -
ga men to e vai à Jus ti ça Co mum. Ou seja, mor reu o
as sun to! A ver da de é esta, o as sun to mor reu, vai às
ca len das gre gas. Cre io que, da qui para adi an te, o
pro ces so não pode re cu ar, de ve-se ado tar como nor -
ma que, aber to o in qué ri to con tra um par la men tar,
ace i to pelo Con se lho de Éti ca, é o mo men to de ele re -
nun ci ar ou não. Re nun ci ou, pára! Não re nun ci ou, o
Con se lho de Éti ca vai adi an te. Como acon te ceu nos
dois ca sos an te ri o res, vai acon te cer ago ra: pro va vel -
men te de po is de o Con se lho de Éti ca de ci dir, na vés -
pe ra de a Mesa ace i tar, o ci da dão re nun cia e não há
mais nada! Acre di to que isso não es te ja cor re to. Sin -
ce ra men te, so li da ri zo-me com o pro je to de V. Exª que
está em an da men to e pre ten do vo tar a fa vor dele. A
ou tra ques tão, per mi ta-me, é em re la ção à sa í da da
de le ga ção rus sa. Pen sei, Sr. Pre si den te, que até sus -
pen de ría mos a ses são para fa zer uma ho me na gem a
ele, mas não po dia de i xar, por meio do bri lhan te pro -

nun ci a men to de V. Exª, o meu pen sa men to. Sou,
hoje, um tor ce dor da Re pú bli ca Rus sa. Que ela cres -
ça, que ela de sen vol va, que ela pro gri da, que ela vá
adi an te, por que, de cer ta for ma, olhan do o mun do de
hoje, não sei se este mun do, dos ame ri ca nos, os do -
nos do uni ver so, é me lhor do que aque le em que vía -
mos, pelo me nos, a União So vié ti ca do lado de lá, e
os ame ri ca nos do lado de cá. Ha via um muro no meio, 
mas po día mos ter uma po si ção. Hoje, te mos os se -
nho res da hu ma ni da de. E cre io que a Rús sia, a Chi -
na, a Índia, o Bra sil são pa í ses que po dem so mar for -
ças para uma ter ce i ra po si ção, a fim de que não fi que
ape nas o ame ri ca no como se nhor do mun do. Por
isso, lou vo a de le ga ção rus sa, o es for ço que es tão fa -
zen do, as di fi cul da des que en fren ta ram com a ex plo -
são da União So vié ti ca, de uma hora para ou tra, uma
co i sa ini ma gi ná vel. Eu es ta va na Ale ma nha, e, uma
se ma na an tes, nin guém fa la va na que da do muro;
uma se ma na de po is, cai o muro. Está va mos com
Gor ba chev, fa zen do al gu mas ex pli ca ções etc e tal, e
nin guém ima gi na va que a União So vié ti ca ter mi na ria.
De re pen te, sem guer ra, sem luta, sem nada, de sa pa -
re ce a União So vié ti ca. Mas a Rús sia é de po si tá ria
das nos sas es pe ran ças. E cre io que um acor do en tre
nós e os rus sos, cada vez mais pro fun do, de in ter -
câm bio, com a imen si dão de pro du tos que po de mos
ven der a ela e com prar dela, se ria mu i to im por tan te e
mu i to sig ni fi ca ti vo. Levo, ain da que tar dia, a mi nha
sa u da ção aos Par la men ta res rus sos que es ti ve ram
aqui. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, vou con clu ir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a
V. Exª que con clua rá pi do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Cer tamente, Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª, como mu i -
tos de nós, Se na do res, não te mos medo de Vir gi nia
Wo olf nem do lobo mau. Estou me re fe rin do a isso, por -
que, quan do o Se na dor Ja der Bar ba lho, que tan to in sis -
tiu para ter o di re i to de de fe sa, foi ao Con se lho de Éti ca,
e fez um pro nun ci a men to de hora e pou co, e quan do tí -
nha mos a ex pec ta ti va de que ele iria res pon der a di ver -
sas in da ga ções que pu des sem con tri bu ir para es cla re -
cer cada um da que les epi só di os, ele re cor dou a peça
de Edward Albee que tem como tema: Quem tem medo
do lobo mau? re cor dan do a his tó ria dos três por qui nhos 
– ”Quem tem Medo de Vir gi nia Wo olf ?“ – como se al -
guém ali pu des se ter re ce io de en fren tar a si tu a ção da
bus ca, do des ven dar da ver da de.

Re lem bro que a peça, en ce na da por Ri chard
Bur ton e Eli za beth Tay lor, tra ta de um ca sal de pro fes -
so res do cam pus que con vi da para sua casa um ca -



sal mais jo vem. Ambos dis cu tem suas di fe ren ças fa -
lan do de um fi lho que na ver da de não exis te mas que
fa ria ani ver sá rio no dia se guin te. Fa lam a res pe i to de
suas de sa ven ças para o ca sal mais jo vem e so bre um 
fato que não é ver da de i ro. E fa lam em quem tem
medo de Vir gi nia Wo olf.

Quem te ria re ce io da ver da de? Nós, Se na do res, 
o Se na dor Pe dro Si mon, eu, a Se na do ra He lo í sa He -
le na, to dos que lá es tá va mos que ría mos des ven dar a
ver da de. É o que ain da de se ja mos. O povo bra si le i ro
quer que to dos os fa tos do pro ces so se jam in te i ra -
men te apu ra dos. E que, por tan to, a re nún cia de um
se na dor não ve nha a sus tar um pro ce di men to que – e 
acre di to na de fe sa da pró pria hon ra do Se na dor Ja der 
Bar ba lho – deve ser com ple ta do, o que vi ria a es tar de 
acor do, de ma ne i ra mu i to mais con di zen te, com os
an se i os do povo bra si le i ro, que es pe ra cor re ção no
pro ce di men to dos mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Eu gos ta ria, ao con clu ir, Sr. Pre si den te, de di zer
o quan to es tou tor cen do para que a Se le ção Bra si le i -
ra, da ma ne i ra mais cor re ta, com os mais al tos va lo -
res, pos sa es tar jo gan do tão bem no pró xi mo do min -
go, de acor do com os gran des an se i os da enor me tor -
ci da do povo bra si le i ro, que, ob vi a men te, in clui to dos
nós, Se na do res.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mês, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 567, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se jam so li ci ta -
das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as se -
guin tes in for ma ções acer ca da Com pa nhia de Be bi -
das das Amé ri cas – AmBev:

1) re fe ren tes a ações ado ta das pela Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, no to can te a even tu a is pre ju í zos ca -
u sa dos aos aci o nis tas mi no ri tá ri os das cer ve ja ri as
Brah ma e Antarc ti ca que exer ce ram o di re i to de re ti ra -
da, de cor ren te do ba i xo va lor ofe re ci do às suas ações
pela AmBev (cer ca de me ta de do va lor pa tri mo ni al); e

2) a ín te gra do re la tó rio per ti nen te à in ves ti ga -
ção so bre o va za men to de in for ma ções pri vi le gi a das
dias an tes do anún cio da men ci o na da fu são no mer -
ca do, no âm bi to da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Jus ti fi ca ção

É mis ter es cla re cer os me an dros de tão com ple -
xa ope ra ção, a fim de pro te ger o mer ca do fi nan ce i ro e 
a or dem eco nô mi ca. Para tan to, cum pre so li ci tar as
in for ma ções per ti nen tes a essa fu são.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro meu Tuma.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 568, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se jam so li ci ta -
das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça as se -
guin tes in for ma ções acer ca da Com pa nhia de Be bi -
das das Amé ri cas – AmBev:

1) o de ta lha men to de even tu a is dis pen sas de
em pre ga dos re la ci o na das à re es tru tu ra ção em pre -
sa rial;

2) os da dos re fe ren tes aos pro gra mas, pro me ti -
dos pela com pro mis sá ria, de tre i na men to e re co lo ca -
ção no mer ca do de tra ba lho para to dos os em pre ga -
dos cuja dis pen sa es te ja di re ta men te re la ci o na da à
sua cons ti tu i ção ou a de sa ti va ção de li nhas de pro du -
ção de cer ve ja;

3) o pa re cer téc ni co da Se cre ta ria de Po lí ti cas Pú -
bli cas de Empre go – SPPE, do Mi nis té rio do Tra ba lho e
do Empre go, nos ter mos do Con vê nio ce le bra do com o
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE);

4) a es ti ma ti va do nú me ro de de mis sões, por
seg men to e uni da de fa bril;

5) a ofer ta obri ga tó ria de tre i na men to;
6) a ofer ta obri ga tó ria de re co lo ca ção;
7) a me to do lo gia de acom pa nha men to e in for -

ma ção ao Cade dos im pac tos da ope ra ção so bre o
mer ca do de tra ba lho;

8) re la ti vas a pro vi dên ci as ado ta das pelo Cade,
com res pe i to à prá ti ca de dis tri bu i ção de be bi das se -
gui da pela AmBev, tais como a ven da di re ta a gran des 
re des va re jis tas, a pre ços de ma si a da men te ba i xos;

9) quan to ao cum pri men to de cada uma das
cláu su las do Ter mo de Com pro mis so de De sem pe -
nho fir ma do pela AmBev quan do da apro va ção da fu -
são; e



10) a ín te gra do re la tó rio per ti nen te à in ves ti ga -
ção so bre a de nún cia de su bor no de Con se lhe i ros do
Cade com res pe i to ao jul ga men to da fu são das duas
cer ve ja ri as, ela bo ra do pela Po lí cia Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Do ter mo de com pro mis so de de sem pe nho fir -
ma do pela AmBev (com pro mis sá ria) pe ran te o Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE),
com du ra ção até 2005, cons tam, den tre ou tras, as se -
guin tes cláu su las:

“2.4. A Com pro mis sá ria de ve rá man ter 
o ní vel de em pre go, sen do que as even tu a is 
dis pen sas as so ci a das à re es tru tu ra ção em -
pre sa ri al se rão obri ga to ri a men te acom pa -
nha das de pro gra mas de re tre i na men to e
re co lo ca ção, nos ter mos das Sub cláu su las
aba i xo.

2.4.1. A Com pro mis sá ria de ve rá pro -
mo ver os pro gra mas de re tre i na men to e re -
co lo ca ção para to dos os em pre ga dos cuja
dis pen sa es te ja di re ta men te as so ci a da à
sua cons ti tu i ção ou à ven da de seus ati vos
ou ain da à de sa ti va ção de suas li nhas de
pro du ção de cer ve ja.

2.4.2. A Com pro mis sá ria de ve rá sub -
me ter ao Ple ná rio do Cade, no pra zo de até
20 (vin te) dias con ta dos, a con tar [sic] da
pu bli ca ção de que tra ta a Cláu su la Nona
des te Ter mo de Com pro mis so, os pro gra -
mas re fe ri dos na Sub cláu su la 2.4, os qua is
se rão ava li a dos com base em pa re cer téc ni -
co da Se cre ta ria de Po lí ti cas Pú bli cas de
Empre go – SPPE, do Mi nis té rio do Tra ba lho 
e do Empre go, nos ter mos do Con vê nio ce -
le bra do com o Cade.

2.4.3. Os pro gra mas re fe ri dos na Sub -
cláu su la 2.4 de ve rão con ter, den tre ou tros
que si tos:

a) es ti ma ti va do nú me ro de de mis sões 
por seg men to e uni da de fa bril; 

b) ofer ta obri ga tó ria de re tre i na men to;

c) ofer ta obri ga tó ria de re co lo ca ção; e

d) me to do lo gia de acom pa nha men to e 
in for ma ção ao Cade dos im pac tos da ope ra -
ção so bre o mer ca do de tra ba lho."

Da cor res pon dên cia da Asso ci a ção dos
Ex-empregados do Gru po Antarc ti ca – ABEEGA,
en ca mi nha da ao Cade, cons ta uma que i xa bá si ca, a 
sa ber:

“Nos sos as so ci a dos, com mu i tos anos
de ser vi ços no Gru po Antarc ti ca, ti ve ram
seus con tra tos de tra ba lho res cin di dos me -
di an te pa ga men to das ver bas tra ba lhis tas
de di re i to, in cum bin do a cada um, en tre tan -
to, pro cu rar ”nova vida pro fis si o nal" no mer -
ca do. O mer ca do para mão de obra [sic] no
ramo de be bi das, es pe ci al men te para aque -
la de ní vel pro fis si o nal es pe cí fi co (como é o
caso de fa bri can tes), foi re du zi do e fi cou
res tri to às cer ve ja ri as so bre vi ven tes. Assim,
não há em pre gos para a mão de obra [sic]
de sem pre ga da pelo Gru po Antarc ti ca. A
AmBev não cri ou no vos em pre gos. Ao con -
trá rio, eli mi nou mu i tos dos exis ten tes."

Pa re ce-nos que não foi aten di da a de ter mi na -
ção cons tan te das cláu su las, aci ma trans cri tas, do
com pro mis so de de sem pe nho. A com pro mis sá ria ale -
ga que os de sem pre ga dos não eram seus con tra ta -
dos, mas, sim, do Gru po Antarc ti ca, que não é sig na -
tá rio do re fe ri do ter mo. Por ou tro lado, ela ar gu men tou 
que as fá bri cas de sa ti va das des ti na vam-se à pro du -
ção de re fri ge ran tes.

No to can te à po lí ti ca de dis tri bu i ção de be bi das,
já exis tem ações ju di ci a is de dis tri bu i do ras con tra a
AmBev no Dis tri to Fe de ral e no Rio Gran de do Sul,
com de ci sões fa vo rá ve is àque las. Cum pre, in du bi ta -
vel men te, in da gar qua is ações fo ram ado ta das pelo
Cade quan to a esse as pec to.

Ade ma is, cabe, ain da, pe dir in for ma ções em re -
la ção ao cum pri men to de cada uma das cláu su las do
de vi do ter mo de com pro mis so de de sem pe nho as si -
na do pela AmBev.

É mis ter es cla re cer os me an dros de tão com ple -
xa ope ra ção, a fim de pro te ger o mer ca do fi nan ce i ro e 
a or dem eco nô mi ca. Para tan to, cum pre so li ci tar as
in for ma ções re la ti vas a essa fu são, pois, den tre ou -
tros pos sí ve is ques ti o na men tos, é im por tan te ve ri fi -
car se es tão sen do aten di dos pela com pro mis sá ria os 
prin cí pi os cons ti tu ci o na is da li vre ini ci a ti va, da li vre
con cor rên cia, da de fe sa do con su mi dor e da bus ca do 
ple no em pre go (CF, art. 170, ca put, IV, V e VIII).

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro meu Tuma.

(À Mesa Para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 569, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e com o Ato da Mesa nº 1,



de 2001, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se jam so li ci ta -
das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e do
Empre go as se guin tes in for ma ções acer ca da Com -
pa nhia de Be bi das das Amé ri cas – AmBev:

1) O de ta lha men to de even tu a is dis pen sas de
em pre ga dos re la ci o na das à re es tru tu ra ção em pre -
sa ri al;

2) Os da dos re fe ren tes aos pro gra mas, pro me ti -
dos pela com pro mis sá ria, de tre i na men to e re co lo ca -
ção no mer ca do de tra ba lho para to dos os em pre ga -
dos cuja dis pen sa es te ja di re ta men te re la ci o na da à
sua cons ti tu i ção ou a de sa ti va ção de li nhas de pro du -
ção de cer ve ja;

3) O pa re cer téc ni co da Se cre ta ria de Po lí ti cas
Pú bli cas de Empre go – SPPE, do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e do Empre go, nos ter mos do Con vê nio ce le bra do 
com o Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca 
(CADE);

4) A es ti ma ti va do nú me ro de de mis sões, por
seg men to e uni da de fa bril;

5) A ofer ta obri ga tó ria de tre i na men to;
6) A ofer ta obri ga tó ria de re co lo ca ção; e
7) A me to do lo gia de acom pa nha men to e in for -

ma ção ao Cade dos im pac tos da ope ra ção so bre o
mer ca do de tra ba lho.

Jus ti fi ca ção

Do ter mo de com pro mis so de de sem pe nho fir -
ma do pela AmBev (com pro mis sá ria) pe ran te o Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE),
com du ra ção até 2005, cons tam, den tre ou tras, as se -
guin tes cláu su las:

“2.4. A Com pro mis sá ria de ve rá man ter 
o ní vel de em pre go, sen do que as even tu a is 
dis pen sas as so ci a das à re es tru tu ra ção em -
pre sa ri al se rão obri ga to ri a men te acom pa -
nha das de pro gra mas de re tre i na men to e
re co lo ca ção, nos ter mos das sub cláu su las
aba i xo.

2.4.1. A Com pro mis sá ria de ve rá pro -
mo ver os pro gra mas de re tre i na men to e re -
co lo ca ção para to dos os em pre ga dos cuja
dis pen sa es te ja di re ta men te as so ci a da à
sua cons ti tu i ção ou à ven da de seus ati vos
ou ain da à de sa ti va ção de suas li nhas de
pro du ção de cer ve ja.

2.4.2. A Com pro mis sá ria de ve rá sub -
me ter ao Ple ná rio do Cade, no pra zo de até
20 (vin te) dias con ta dos, a con tar sic da pu -
bli ca ção de que tra ta a Cláu su la Nona des te 
Ter mo de Com pro mis so, os pro gra mas re fe -

ri dos na Sub cláu su la 2.4., os qua is se rão
ava li a dos com base em pa re cer téc ni co da
Se cre ta ria de Po lí ti cas Pú bli cas de Empre go 
– SPPE, do Mi nis té rio do Tra ba lho e do
Empre go, nos ter mos do Con vê nio ce le bra -
do com o Cade.

2.4.3. Os pro gra mas re fe ri dos na Sub -
cláu su la 2.4 de ve rão con ter, den tre ou tros
que si tos:

e) es ti ma ti va do nú me ro de de mis sões 
por seg men to e uni da de fa bril; 

f) ofer ta obri ga tó ria de re tre i na men to;
g) ofer ta obri ga tó ria de re co lo ca ção; e
h) me to do lo gia de acom pa nha men to e 

in for ma ção ao Cade dos im pac tos da ope ra -
ção so bre o mer ca do de tra ba lho.

Da cor res pon dên cia da Asso ci a ção dos
Ex-empregados do Gru po Antarc ti ca – ABEEGA, en ca -
mi nha da ao Cade, cons ta uma que i xa bá si ca, a sa ber:

“Nos sos as so ci a dos, com mu i tos anos
de ser vi ços no Gru po Antarc ti ca, ti ve ram
seus con tra tos de tra ba lho res cin di dos me -
di an te pa ga men to das ver bas tra ba lhis tas
de di re i to, in cum bin do a cada um, en tre tan -
to, pro cu rar ‘no va vida pro fis si o nal’ no mer -
ca do. O mer ca do para mão de obra sic no
ramo de be bi das, es pe ci al men te para aque -
la de ní vel pro fis si o nal es pe cí fi co (como é o
caso de fa bri can tes), foi re du zi do e fi cou
res tri to às cer ve ja ri as so bre vi ven tes. Assim,
não há em pre gos para a mão de obra sic
de sem pre ga da pelo Gru po Antarc ti ca. A
AmBev não cri ou no vos em pre gos. Ao con -
trá rio, eli mi nou mu i tos dos exis ten tes.”

Pa re ce-nos que não foi aten di da a de ter mi na -
ção cons tan te das cláu su las, aci ma trans cri tas, do
com pro mis so de de sem pe nho. A com pro mis sá ria ale -
ga que os de sem pre ga dos não eram seus con tra ta -
dos, mas, sim, do Gru po Antarc ti ca, que não é sig na -
tá rio do re fe ri do ter mo. Por ou tro lado, ela ar gu men tou 
que as fá bri cas de sa ti va das des ti na vam-se à pro du -
ção de re fri ge ran tes.

Cum pre so li ci tar as in for ma ções per ti nen tes a
essa fu são, pois, den tre ou tros pos sí ve is ques ti o na -
men tos, é mis ter ve ri fi car se está sen do aten di do pela 
com pro mis sá ria o prin cí pio cons ti tu ci o nal da bus ca
do ple no em pre go (CF, art. 170, VIII).

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro meu Tuma.

(À Mesa para de ci são.)



REQUERIMENTO Nº 570, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to no § 2º do art. 50

da Cons ti tu i ção Fe de ral e ten do em vis ta o que dis põe 
o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro a Vos sa Exce lên cia sub me ta, à de li be ra ção
da Mesa Di re to ra, pe di do de in for ma ção ao Mi nis té rio
da Edu ca ção a res pe i to da se guin te ques tão:

1) O Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção de li be rou
ou se ma ni fes tou a res pe i to dos pro ce di men tos nor -
ma ti za dos na Por ta ria nº 1.895, de 10 de se tem bro de
2001? Caso te nha ha vi do a par ti ci pa ção do Con se -
lho, en ca mi nhar do cu men ta ção re fe ren te.

Jus ti fi ca ção

Em 10 de se tem bro p.p., o Sr. Mi nis tro da Edu -
ca ção ba i xou a Por ta ria nº 1.985, que “es ta be le ce cri -
té ri os e pro ce di men tos para a sus pen são do re co nhe -
ci men to e a de sa ti va ção de cur sos de gra du a ção, e
dis põe so bre a sus pen são tem po rá ria de prer ro ga ti -
vas de au to no mia de uni ver si da des e cen tros uni ver -
si tá ri os de sis te ma fe de ral de en si no”.

O De cre to nº 3.860, de 9-7-2001, in vo ca do
como fun da men to na dita Por ta ria, em seu art. 36,
dis põe que o Mi nis té rio es ta be le ce rá os pro ce di men -
tos em ques tão “ou vi da a Câ ma ra de Edu ca ção Su -
pe ri or do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção”.

Por sua vez, a Me di da Pro vi só ria nº 2.143-36,
de 24-8-2001, em seu art. 20, que al te ra o art. 9º, § 2º,
da Lei nº 4.024/61, con fe re ao Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção atri bu i ções de li be ra ti vas so bre di ver sas
ma té ri as, den tre as qua is, pre ci sa men te, aque las de
que tra ta a Por ta ria nº 1.985.

Se o Con se lho ti ves se de li be ra do ou ti ves se
sido ou vi do so bre os pro ce di men tos dis ci pli na dos no
ato mi nis te ri al, essa cir cuns tân cia, nor mal men te,
cons ta ria de seu preâm bu lo. Isso, en tre tan to, não
ocor re.

Nes sas con di ções é que so li ci to que o Sr. Mi nis -
tro es cla re ça se o Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
de li be rou ou se ma ni fes tou a res pe i to dos pro ce di -
men tos nor ma ti za dos na Por ta ria nº 1.895, de 10 de
se tem bro de 2001.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

(À Mesa para de ci são.)

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, re cen te men te, mais uma vez, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que fez ou tra des co ber ta ex tra or di ná -
ria, con clu iu que a fome e a mi sé ria an dam de mãos
da das. S. Exª, sem pre bri lhan te, so ció lo go no tá vel,
pen sa dor, che gou a essa con clu são, pro va vel men te,
a olho nu, não pre ci sou de ne nhu ma pes qui sa de
cam po. A fome faz par te do ce ná rio bra si le i ro como a
mi sé ria. Bas ta olhar em ba i xo das pon tes e vi a du tos
das gran des ci da des, nos cor ti ços e nas fa ve las.

O Bra sil foi sig na tá rio, em 1996, e, se não me
en ga no, o Se na dor Osmar Dias es te ve pre sen te, de
um com pro mis so jun to à Cú pu la Mun di al de Ali men -
ta ção, se gun do a qual to das as na ções do mun do se
pro pu se ram re du zir pela me ta de a fome do mun do
até o ano de 2015. De lí rio de um Pre si den te que cer -
ta men te co me mo ra va in di ca do res ex pres si vos de sua 
po pu la ri da de na épo ca. Pas sa dos cin co anos, po de -
mos afir mar que não há hoje no Bra sil uma po lí ti ca de
com ba te à fome. Os pou cos pro gra mas co nhe ci dos
são de ca rá ter es tri ta men te emer gen ci al e to tal men te
de sar ti cu la dos com as di re tri zes mais ge ra is da po lí ti -
ca agrí co la e se gu ran ça ali men tar. Para se ter uma
idéia, bas ta re lem brar o epi só dio da dis tri bu i ção das
ces tas bá si cas no Nor des te. O Go ver no Fe de ral en vi -
ou ces tas bá si cas aos 964 Mu ni cí pi os que de cre ta -
ram es ta do de emer gên cia ou ca la mi da de de cor ren te 
da seca que mal tra ta o Nor des te. Em seu pri me i ro
mo men to, nada me nos do que 757 pre fe i tos de i xa ram 
de en tre gar ali men tos aos ne ces si ta dos, im pos si bi li -
ta dos di an te de uma imen sa bu ro cra cia que dis cri mi -
na va mi se rá ve is ha bi li ta dos e fa min tos de sa bi li ta dos.

A ir res pon sa bi li da de em li dar com a fome dos
bra si le i ros já é uma mar ca do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Du ran te o Go ver no do Pre si den te
José Sar ney, foi cri a do um pro gra ma que pre ten dia
dis tri bu ir um li tro de le i te por fa mí lia com ren da aba i xo 
de dois sa lá ri os mí ni mos. O pro gra ma, cri a do em
1986, du rou até 1991 e, se gun do ava li a ções do Go -
ver no que o su ce deu, apre sen tou sé ri os pro ble mas
de des vi os de ad mi nis tra ção. Hou ve quem dis ses se
que, de cada dez li tros de le i te, ape nas sete che ga -
vam às fa mí li as re al men te ne ces si ta das. Di an te de tal 
si tu a ção, o Pre si den te da épo ca, Fer nan do Col lor,
sim ples men te ex tin guiu o pro gra ma, ou seja, em
nome de três li tros que eram des vi a dos em dez, pu niu 
as fa mí li as que re ce bi am efe ti va men te o ali men to.

Fer nan do, o atu al, o Hen ri que, tam bém re cen te -
men te aca bou com o pro gra ma de dis tri bu i ção de
ces tas bá si cas para a po pu la ção ca ren te. O pro gra ma 
era con si de ra do caro e res pon sá vel pela de pres são



do co mér cio lo cal, se gun do o Go ver no, além de ser,
na sua óti ca, as sis ten ci a lis ta.

Pois bem, re tó ri ca e eu fe mis mo à par te, a ver da -
de é que a fome e a mi sé ria se es pa lham por todo o
pla ne ta. Se gun do a FAO, há uma po pu la ção su pe ri or
a 830 mi lhões de fa min tos, mais de 14% da po pu la -
ção mun di al, a ma i o ria na Ásia e na Áfri ca. E cer ca de
200 mi lhões des ses fa min tos são cri an ças com me -
nos de cin co anos e peso aba i xo do nor mal por ca rên -
cia ali men tar – nú me ros re al men te im pres si o nan tes!

No Bra sil, há dez anos a taxa de mor ta li da de in -
fan til era de 47.8 mor tos para cada mil cri an ças nas ci -
das. Hoje está em 36.1. Mas, em al guns Esta dos do
Bra sil, como em Ala go as, te mos uma taxa de 71.9
para cada mil cri an ças nas ci das; na Pa ra í ba, 64.6
para cada mil cri an ças nas ci das; e, em meu Per nam -
bu co, 61.8 cri an ças mor tas para cada mil nas ci das. 

Esses são nú me ros ater ra do res. Mi lha res de
cri an ças nas cem aba i xo do peso nor mal por con ta de
um cla ro pro ble ma de des nu tri ção das mães. Con tu -
do, há da dos a co me mo rar, como se fos se pos sí vel.
Se gun do a FAO, o to tal de fa min tos no Bra sil en tre
1979 e 1981 era de 15% da po pu la ção; caiu para 10% 
en tre 1996 e 1998. Mes mo as sim, de zes se is mi lhões
de bra si le i ros pas sam fome.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Car los Wil son, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço o
apar te de V. Exª, Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Car los Wil son, o apar te é com o ob je ti vo de cum pri -
men tá-lo pela ele i ção do tema, que re al men te deve
ser pri o ri da de ab so lu ta, e pelo en fo que que V. Exª a
ele con fe re, cri ti can do com au to ri da de o Go ver no
pela pos tu ra que ado ta em re la ção à po bre za no nos -
so País. Fica sem pre fal so qual quer ato de Go ver no
de com ba te à po bre za sem o com ba te à cor rup ção.
Qu an do se opõe à ins ta la ção de uma CPI que pre ten -
de in ves ti gar a cor rup ção no País, o Go ver no tor na-se 
co ni ven te com a cor rup ção. Se gun do a Trans pa rên cia 
Inter na ci o nal, ONG que com ba te a cor rup ção no
mun do e que ela bo ra o ran king dos pa í ses cor rup tos, 
a cor rup ção é res pon sá vel por 1/3 da dí vi da pú bli ca
na ci o nal. E mais: é res pon sá vel pelo fato de o País
per der in ves ti men tos por ten to sos e que po de ri am
con tri bu ir na ge ra ção de em pre gos e, por tan to, na so -
lu ção dos pro ble mas so ci a is. Além dis so, se ti vés se -
mos o mes mo ín di ce de cor rup ção que tem a Di na -
mar ca, a ren da per ca pi ta no Bra sil se ria US$2.870
ma i or do que é hoje, ou seja, nos sa ren da per ca pi ta
se ria 70% su pe ri or à atu al. Os bra si le i ros, por tan to,

re ce bem 70% me nos do que po de ri am re ce ber em
fun ção dos ín di ces ele va dos de cor rup ção em nos so
País. O Go ver no per de au to ri da de para com ba ter a
po bre za e a mi sé ria no País quan do se nega a com -
ba ter a cor rup ção.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Álva ro Dias.

Como co nhe ce dor do as sun to, V. Exª traz um
ou tro lado da ques tão: a cor rup ção. E fala com mu i ta
au to ri da de, pois foi um dos sig na tá ri os da CPI da Cor -
rup ção. Por con ta des sa ati tu de, foi re ta li a do, pe na li -
za do e per se gui do, pelo Go ver no, em seu an te ri or
Par ti do, o PSDB. Foi uma de mons tra ção de que o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é
co ni ven te, re al men te, com a com a cor rup ção. Na ver -
da de, Sua Exce lên cia não tem co ra gem de com ba ter
o que pode exis tir de mais cho can te e de mais mes -
qui nho, que é a mi sé ria que hoje toma con ta do nos so 
País. Com mu i ta au to ri da de, V. Exª fez suas ob ser va -
ções, com as qua is con cor da mos in te i ra men te.

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

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço,
com mu i to pra zer, o Se na dor Ro meu Tuma. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Car -
los Wil son, V. Exª sabe do ca ri nho e da ami za de que
te nho por sua pes soa, bem como de mi nha ad mi ra -
ção por sua pos tu ra sem pre co e ren te em pro nun ci a -
men tos e ati tu des. V. Exª ci tou o ex-Presidente José
Sar ney e o caso do le i te. Não se rei o ad vo ga do do
ex-Presidente José Sar ney. No en tan to, V. Exª to cou
em um pon to mu i to im por tan te. Como mem bro do Po -
der Exe cu ti vo do Go ver no José Sar ney, acom pa nhei
de per to a ques tão do le i te: a fra u de, o des vio dos tí -
que tes de for ne ci men to e o uso in de vi do. O
ex-Presidente José Sar ney não se aco var dou. Con ti -
nu ou com o pro gra ma e man dou que fos se aber to um
in qué ri to para apu rar as res pon sa bi li da de, in di car os
res pon sá ve is e en tre gá-los à Jus ti ça. V. Exª to cou em
um pon to que, às ve zes, me amar gu ra pro fun da men -
te: a in ca pa ci da de de o Go ver no com ba ter de ter mi na -
dos ti pos de cri me. É me lhor ti rá-lo des sa se a ra, pois
não há ca pa ci da de para com ba tê-lo. É um erro gra -
vís si mo. O Go ver no tem que en fren tar e pu nir os res -
pon sá ve is por qual quer ati tu de que tra ga pre ju í zo à
so ci e da de. O Se na dor Edi son Lo bão, que está pre si -
din do esta ses são, fez o anún cio do lan ça men to da
re vis ta IstoÉ Di nhe i ro. Que a re vis ta apro ve i te o tex to 
do dis cur so de V. Exª para ve i cu lar ma té ri as mos tran -
do o que re al men te está acon te cen do com a par te
mais po bre da po pu la ção. Qu e ro cum pri men tar V. Exª



pela ini ci a ti va. É im por tan te que o Go ver no tome ati -
tu des para en fren tar a ques tão, pois é cri me or ga ni -
za do des vi ar di nhe i ro pú bli co em pre ju í zo dos que
pre ci sam de as sis tên cia per ma nen te.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. A sim pa tia e o res -
pe i to que te nho por V. Exª tam bém são mu i to gran des. 
Nos sa ad mi ra ção é re cí pro ca.

De mi nha par te, não hou ve qual quer in ten ção
de cri ti car o Pro gra ma do Le i te, ins ti tu í do em boa hora 
pelo Go ver no do ex-Presidente José Sar ney. Ao con -
trá rio, co men tei que, du ran te a vi gên cia da que le pro -
gra ma, de cada 10 li tros de le i te des ti na dos às cri an -
ças, 3 li tros po de ri am ter sido des vi a dos, e, por con ta
dis so, no Go ver no do ex-Presidente Fer nan do Col lor,
re sol ve ram ex tin guir um pro gra ma de gran de su ces -
so. E, ain da hoje, nas pes qui sas de opi nião que são
fe i tas, a po pu la ção re gis tra a fal ta que faz o pro gra ma
do le i te, ins ti tu í do no Go ver no do Pre si den te José
Sar ney.

O apar te de V. Exª en ri que ce, e mu i to, o meu
dis cur so. Além dis so, te nho por V. Exª um pro fun do
res pe i to e uma pro fun da ami za de.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, devo di zer que a
fome ain da im pe ra no Bra sil, mes mo que a agri cul tu ra 
co me mo re uma co lhe i ta su pe ri or a 90 mi lhões de to -
ne la das de grãos, quan do uma per da de 20%, ape -
nas pela ine fi ciên cia do sis te ma de si la gem e de
trans por te, não é se quer ques ti o na da. Se toda a pro -
du ção de grãos – 90 mi lhões de to ne la das – e de car -
ne – 6 mi lhões de to ne la das – fos se des ti na da à po -
pu la ção, cada bra si le i ro con su mi ria 34,4kg de car ne
por ano e 1,5kg de grãos por dia.

Da dos da Fun da ção Ge tú lio Var gas con ti dos no
re la tó rio ba ti za do de ”Mapa do Fim da Fome“ ates tam 
que há qua se 50 mi lhões de in di gen tes no Bra sil. Diz
ain da o con ce i tu a do ins ti tu to bra si le i ro que, com a
trans fe rên cia anu al de R$21 bi lhões, po der-se-ia er -
ra di car a mi sé ria e, con se qüen te men te, a fome no
País. Isso sig ni fi ca uma con tri bu i ção vir tu al de
R$14,00 por mês, por pes soa não in di gen te.

Ora, se gun do os da dos da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, a so ci e da de bra si le i ra tem con di ções ple nas
de er ra di car a fome. Há mu i tos po bres no Bra sil, mas
é fá cil ali vi ar a po bre za e a in di gên cia por que o País já 
tem ren da.

A pri me i ra con clu são a que se che ga é que fal ta
foco, ob je ti vo e von ta de po lí ti ca, por que di nhe i ro exis -
te. Se gun do o Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli -
ca da – Ipea, o cus to de er ra di ca ção da po bre za se ria
de ape nas 3% do PIB. Hoje, gas tam-se cer ca de 21%

do PIB em pro gra mas apa ren te men te so ci a is. Se gun -
do con clu são, di nhe i ro há, mas não che ga àque les
que re al men te dele pre ci sam. Nes se con tex to, en tra
a ques tão da cor rup ção abor da da pelo Se na dor Álva -
ro Dias.

No ano pas sa do, 36 mi lhões de pes so as mor re -
ram de fome em todo o mun do. Cer ca de 826 mi lhões
de cri a tu ras – qua se um sex to do pla ne ta – es tão crô -
ni ca e gra ve men te su ba li men ta das. Tra ta-se de um
ge no cí dio si len ci o so, um as sas si na to em mas sa co -
me ti do por uma or dem mun di al, em que só come
quem pode pa gar. Enquan to isso – e sal ta aos olhos o 
caso es pe cí fi co do Bra sil –, os re cur sos do Esta do
são dre na dos pela cor rup ção para o pa ga men to de
dí vi das in ter na ci o na is, cuja ori gem se per deu na His -
tó ria.

Go ver nar, Sras e Srs. Se na do res, é ad mi nis trar
es cas sez. Re cur sos exis tem; alo cá-los é uma ques -
tão de pri o ri da de. Que pri o ri da de ma i or e mais pre -
men te pode ha ver do que a fome de mi lha res de bra -
si le i ros? As po lí ti cas pú bli cas ado ta das pe los go ver -
nan tes bra si le i ros são, em sua ma i o ria, com pen sa tó -
ri as e per pe tu am a po bre za: uma ces ta bá si ca aqui,
um so pão ali, um ”vale al gu ma co i sa“ aco lá e as sim
por di an te. Po lí ti cas es tru tu ra is de com ba te à po bre -
za, como dis tri bu i ção de ren da e ge ra ção de em pre -
go, são pou cas, qua se ine xis ten tes.

Para pi o rar a si tu a ção, a Fun da ção Ge tú lio Var -
gas si na li za um au men to da po bre za nos pró xi mos
anos de vi do aos efe i tos da cri se eco nô mi ca, ago ra
ain da agra va da pela in cer te za no ce ná rio in ter na ci o -
nal e pela cri se ener gé ti ca, pro vo ca da pela in cú ria do
Go ver no Fe de ral.

Bas ta ri am, no en tan to, ape nas R$1,69 bi lhão
por mês, um pou co mais do que o di nhe i ro da so ne ga -
ção e da cor rup ção, para aca bar com a fome no Bra -
sil. O re sul ta do da mo der ni za ção do Esta do pre ten di -
da pelo Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so im pli cou a
ex tin ção de ór gãos de fo men to re gi o na is. Isso pro vo -
cou uma con tur ba ção imen sa na eco no mia, so bre tu -
do no Nor des te, e, con se qüen te men te, mais êxo do
ru ral, mas vi o lên cia, mais fome e mais mi sé ria. A isso,
so mam-se a seca e o ra ci o na men to de ener gia.

O Nor des te vive re al men te um mo men to dra má -
ti co: não há mais a Su de ne, e o pro gra ma de dis tri bu i -
ção de ces ta bá si ca vol tou em cima de uma cri se,
ape nas para ten tar mi no rar os so fri men tos da seca.

Tudo que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que con se gue ar ti cu lar é a idéia de dis tri bu ir di -
nhe i ro, e não ali men tos. Se a si tu a ção nor des ti na é
dra má ti ca, em ou tras re giões do País a fome e a



miséria tam bém per sis tem na pe ri fe ria das gran des ci -
da des como se fos sem ape nas um ele men to de fic ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Car los Wil son, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço,
com mu i to pra zer, V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Car los Wil son, nes ta quin ta-feira, nes te ho rá rio, o dis -
cur so de V. Exª ca u sa im pac to na Casa. Não me lem -
bro de um Go ver no que te nha gas to mais com pu bli ci -
da de do que esse que aí está. Os Mi nis té ri os bri gam
en tre si para sa ber o que gas ta mais. Mas a ima gem
que o Go ver no ven de não é aque la à qual V. Exª se re -
fe re. V. Exª está ven do um Bra sil que não é o do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que e de seus Mi nis tros. Algo
está er ra do. Ou V. Exª está exa ge ran do nas tin tas e na 
lin gua gem, sen do mu i to duro na sua crí ti ca, ou os nú -
me ros do Go ver no são fic tí ci os, para não di zer men ti -
ro sos. O tris te é que não se faz uma con cla ma ção à
Na ção com base nos nú me ros que V. Exª está apre -
sen tan do, que são bru ta is num mun do como o de
hoje, onde a mor ta li da de in fan til é um pro ble ma que
pra ti ca men te de sa pa re ceu, a não ser onde há fome e
in jus ti ça so ci al. Em vez dis so, não ve mos nada. O Go -
ver no diz que seus pro je tos são so ci a is. Não nego
que al guns des ses pro je tos são até de uma im por tân -
cia re la ti va, mas, na ver da de, em um País como o
Bra sil, o pro ble ma prin ci pal é o de quem está pas san -
do fome e o de quem está de sem pre ga do. Com toda
sin ce ri da de, não vejo uma pro pos ta, uma me di da,
uma res pos ta, nos seis anos e oito me ses de ges tão
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que te nha di mi nu í -
do a fome, a mi sé ria, a mor ta li da de ou o de sem pre go.
Meus cum pri men tos pelo im por tan te pro nun ci a men to 
de V. Exª.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. V. Exª sem pre co la -
bo ra e en ri que ce os meus mo des tos pro nun ci a men -
tos nes ta Casa.

V. Exª tam bém abor da ago ra uma ou tra ques tão: 
esse é um Go ver no que usa e abu sa da pro pa gan da.
O que se gas ta com a mí dia men ti ro sa, mos tran do
uma re a li da de não ver da de i ra do nos so País, é uma
de mons tra ção do des per dí cio dos re cur sos. Se esse
di nhe i ro da mí dia fos se usa do de for ma ver da de i ra
para se com ba ter a mi sé ria no nos so País, com cer te -
za, essa mi sé ria se ria di mi nu í da com es ses re cur sos.

Com mu i ta in te li gên cia e mu i to bri lho, V. Exª
abor da uma ou tra ques tão, mos tran do a ir res pon sa bi li -
da de do Go ver no na apli ca ção dos re cur sos pú bli cos.

To dos es tes da dos que es tou aqui re la tan do
para os meus co le gas Se na do res e Se na do ras são
da dos da Fun da ção Ge tú lio Var gas. Nada aqui vem
da mi nha ca be ça; tudo foi acom pa nha do mi nu ci o sa -
men te pela Fun da ção Ge tú lio Var gas.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te, pe din do a com pre en -
são de V. Exª para con clu ir o meu dis cur so.

É pre ci so que a Na ção re fli ta so bre es ses da -
dos, é pre ci so que os bra si le i ros olhem pela ja ne la e
en xer guem a re a li da de que está à nos sa vol ta.

No pró xi mo dia 16, Sr. Pre si den te, a FAO co me -
mo ra o Dia Mun di al da Ali men ta ção. O Se na dor
Osmar Dias já apre sen tou re que ri men to subs cri to por 
mu i tos Se na do res, in clu si ve por mim, so li ci tan do que
a ses são da que le dia do Se na do Fe de ral seja ela toda 
des ti na da ao de ba te e ao ques ti o na men to da fome e
da mi sé ria do Bra sil. Va mos nes se dia em pre en der a
jor na da bra si le i ra con tra a fome.

Pro po nho tam bém, Se na do res Álva ro Dias e
Osmar Dias, que, nes se dia, os ve í cu los de co mu ni -
ca ção do Se na do – rá dio, tevê, jor nal e Inter net – des -
ti nem toda a sua pro gra ma ção à dis cus são da ques -
tão da fome no nos so País. O Se na do Fe de ral não se
pode omi tir di an te de uma ques tão tão dra má ti ca. Se
o Po der Exe cu ti vo tem ou tras pri o ri da des, para nós,
Se na do res, a fome dos bra si le i ros é as sun to de pri -
me i ra or dem.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do, pela com pre en -
são de V. Exª por eu ha ver ul tra pas sa do o pra zo re gi -
men tal.

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

– Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que dis põe so bre o 
se gu ro-garantia e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que es ta be le ce
ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re pres são à fal si -
fi ca ção de obras de ar tes vi su a is e dá ou tras pro vi -
dên ci as; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 2001 (nº
2.483/2000, na Casa de ori gem), que atri bui va lor de
do cu men to de iden ti da de à Car te i ra de Fis cal de Tri -
bu tos Esta du a is.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

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

São li dos os se guin tes:



PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 196, DE 2001 – COMPLEMENTAR

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000,
para li mi tar o es to que da dí vi da mo bi liá -
ria fe de ral com cláu su la de cor re ção
cam bi al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 30 da Lei Com ple men tar nº 101, de

4 de maio de 2000, pas sa a vi ger acres ci do do se -
guin te § 8º:

“Art. 30. .................................................
..............................................................
§ 8º O mon tan te dos tí tu los pú bli cos

fe de ra is com cláu su la de cor re ção cam bi al
não po de rá ser su pe ri or a dez por cen to do
es to que to tal da dí vi da mo bi liá ria fe de ral."
(AC)

Art. 2º O § 5º do art. 31 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000, pas sa a vi ger com a
se guin te re da ção:

“Art. 31. .................................................
..............................................................
§ 5º As nor mas des te ar ti go se rão ob -

ser va das nos ca sos de des cum pri men to
dos li mi tes da dí vi da mo bi liá ria, in clu si ve
aque le de ter mi na do no § 8º do art. 30, e das 
ope ra ções de cré di to." (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A par ti ci pa ção de tí tu los pú bli cos fe de ra is com
cláu su la de cor re ção cam bi al na com po si ção da dí vi -
da mo bi liá ria fe de ral qua se que tri pli cou nos úl ti mos
qua tro anos. Con for me cons ta da edi ção de se tem bro 
de 2001 do Bo le tim do Ban co Cen tral do Bra sil, o to tal 
de tí tu los com ín di ce de cor re ção cam bi al ele vou-se
de 9,4%, no fi nal de 1996, para 27,2%, em ju lho do
cor ren te ano.

Isto sig ni fi ca que, para con tor nar a fal ta de con -
fi an ça do mer ca do em tí tu los ba se a dos ape nas na
taxa de ju ros in ter na, ca u sa da pe las se gui das cri ses
fi nan ce i ras in ter na ci o na is – cri se asiá ti ca, em 1997, e
cri se rus sa, em 1998 – e pela des va lo ri za ção do real
no iní cio de 1999, a po lí ti ca mo ne tá ria do Go ver no Fe -
de ral apo i ou-se, de for ma cres cen te, na emis são de
tí tu los cam bi a is.

Embo ra tal prá ti ca seja jus ti fi ca da no cur to pra -
zo, sua con ti nu i da de leva, no mé dio pra zo, à to tal per -
da de con tro le so bre a dí vi da mo bi liá ria in ter na, o que
fica cla ro pela sua tra je tó ria de cres ci men to ex po nen -
ci al no pe río do ci ta do: de R$176 bi lhões, em de zem -
bro de 1996, para R$609 bi lhões, em ju lho de 2001,
con for me a mes ma pu bli ca ção do Ba cen. A ma nu ten -
ção de ele va dos es to ques de tí tu los com cor re ção
cam bi al em um pe río do de in cer te zas so bre o com -
por ta men to da taxa de câm bio, que se vis lum bra lon -
go, re duz ain da mais a con fi an ça do mer ca do na ca -
pa ci da de de o Bra sil ge rir suas fi nan ças.

Ade ma is, há um es tí mu lo a que al guns seg men -
tos do mer ca do fi nan ce i ro ele vem, por meio de ações
es pe cu la ti vas nos le i lões diá ri os pro mo vi dos pelo
Ban co Cen tral, seus já as tro nô mi cos lu cros. Assim,
tais gru pos atu am no sen ti do de ele var as ta xas de
tais le i lões, de for ma a ga nhar ain da mais nos tí tu los
com pra dos an te ri or men te e que es tão em suas res -
pec ti vas car te i ras.

Como for ma de es tan car tal san gria que com -
pro me te o fu tu ro de nos so País como na ção so be ra -
na, pro po nho o pre sen te acrés ci mo à Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal para li mi tar o es to que da dí vi da mo -
bi liá ria fe de ral com cláu su la de cor re ção cam bi al a
dez por cen to do to tal da mes ma, per cen tu al re gis tra -
do no fi nal de 1996. A re du ção do atu al pa ta mar para
o novo pa ta mar se ria fe i ta uti li zan do-se cri té ri os já
exis ten tes na pró pria Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para a apro va ção des ta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças
públi cas vol ta das para a res pon sa bi li da de 
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art . 30. No pra zo de no ven ta dias após a pu bli -

ca ção des ta lei com ple men tar, o Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te rá ao:

I – Se na do Fe de ral: pro pos ta de li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da son so li da de da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, cum prin do o que es ta be le ce o
in ci so VI do art. 52 da Cons ti tu i ção, bem como de li mi -
tes e con di ções re al ti vos aos in ci sos VII, VIII e IX do
mes mo ar ti go;



II – Con gres so Na ci o nal: pro je to de lei que es ta -
be le ça li mi tes para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe -
de ral a que se re fe re o in ci so XIV do art. 48 da Cons ti -
tu i ção, acom pa nha do da de mons tra ção de sua ade -
qua ção aos li mi tes fi xa dos para a dí vi da con so li da da
da União, aten di do o dis pos to no in ci so I do § 1º des te
ar ti go.

§ 1º As pro pos tas re fe ri das nos in ci sos I e II do
ca put e suas al te ra ções con te rão:

I – de mons tra ção de que os li mi tes e con di ções
guar dam co e rên cia com as nor mas es ta be le ci das
nes ta lei com ple men tar e com os ob je ti vos da po lí ti ca
fis cal;

II – es ti ma ti vas do im pac to da am pli a ção dos li -
mi tes a cada uma das três es fe ras de go ver no;

III – ra zões de even tu al pro po si ção de li mi tes di -
fe ren ci a dos por es fe ra de go ver no;

IV – me to do lo gia de apu ra ção dos re sul ta dos
pri má rio e no mi nal.

§ 2º As pro pos tas men ci o na das nos in ci sos I e II
do ca put tam bém po de rão ser apre sen ta dos em ter -
mos de dí vi da lí qui da, evi den ci an do a for ma e a me to -
do lo gia de sua apu ra ção.

§ 3º Os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e II do
ca put se rão fi xa dos em per cen tu al da re ce i ta cor ren -
te lí qui da para cada es fe ra de go ver no e apli ca dos
igual men te a to dos os en tes da Fe de ra ção que a in -
te grem, cons ti tu in do, para cada um de les, li mi tes
má xi mos.

§ 4º Para fins de ve ri fi ca ção do aten di men to do
li mi te, a apu ra ção do mon tan te da dí vi da con so li da da
será efe tu a da ao fi nal de cada qua dri mes tre.

§ 5º No pra zo pre vis to no art. 5º, o Pre si den te da
Re pú bli ca en vi a rá ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres -
so Na ci o nal, con for me o caso, pro pos ta de ma nu ten -
ção ou al te ra ção dos li mi tes e con di ções pre vis tos
nos in ci sos I e II do ca put.

§ 6º Sem pre que al te ra dos os fun da men tos das
pro pos tas de que tra ta este ar ti go, em ra zão de ins ta -
bi li da de eco nô mi ca ou al te ra ções nas po lí ti cas mo ne -
tá ria ou cam bi al, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
en ca mi nhar ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres so Na -
ci o nal so li ci ta ção de re vi são dos li mi tes.

§ 7º Os pre ca tó ri os ju di ci a is não pa gos du ran te
a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem sido in -
clu í dos in te gram a di vi da con so li da da, para fins de
apli ca ção dos li mi tes.

...........................................................................
Art. 31. ...............................................................
...........................................................................

§ 5º As nor mas des te ar ti go se rão ob ser va das
nos ca sos de des cum pri men to dos li mi tes da dí vi da
mo bi liá ria e das ope ra ções de cré di to in ter nas e ex -
ter nas.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 197, DE 2001

Re vo ga o art. 4º, da Lei nº 6.515, de
26-12-1977.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 4º, da Lei nº 6.515, de 

26 de de zem bro de 1977.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É sa bi do que a vi gên cia da atu al Cons ti tu i ção
Fe de ral pro vo cou pro fun das al te ra ções no nos so
direito de fa mí lia. Afo ra o es ta be le ci men to das igual -
da des en tre os côn ju ges, cu jos di re i tos e de ve res
(art. 226, § 5º CF) pas sa ram a ser exer ci dos
igualmente, a nova Car ta Po lí ti ca re co nhe ce como
en ti da de fa mi li ar a união es tá vel en tre ho mem e mu -
lher (art. 226, § 3º). Do mes mo modo, o cons ti tu in te
de 1988, pre o cu pa do com a di nâ mi ca dos tem pos
atu a is, re du ziu o pra zo do di vór cio, ad mi tin do-o após
pré via se pa ra ção ju di ci al por mais de um ano, se gun -
do ca sos ex pres sos em lei, ou se com pro va da a se pa -
ra ção de fato por mais de dois anos, con for me es ta tui
o art. 226, em seu § 6º, ver bis:

“Art. 226. ...............................................
..............................................................
§ 6º O ca sa men to ci vil pode ser dis sol -

vi do pelo di vór cio, após pré via se pa ra ção ju -
di ci al por mais de um ano nos ca sos ex pres -
sos em lei, ou com pro va da se pa ra ção de
fato por mais de dois anos."

É en ten di men to ma jo ri tá rio na dou tri na que o
dis po si ti vo su pra re vo gou o art. 4º da Lei nº 6.515/77,
a cha ma da Lei do Di vór cio, ver bis:

“Art. 4º Dar-se-á a se pa ra ção ju di ci al
por mú tuo con sen ti men to dos côn ju ges, se
fo rem ca sa dos há mais de 2 (dois) anos,
ma ni fes ta do pe ran te o juiz e de vi da men te
ho mo lo ga do.”



A ques tão foi le van ta da pe los nos sos mais emi -
nen tes dou tri na do res a par tir da cons ta ta ção de que
face ao man da men to cons ti tu ci o nal, o di vór cio pode
ser ob ti do em tem po in fe ri or a dois anos de ma tri -
mônio. O exem plo é de fá cil com pre en são. Uma
das hi pó te ses da dis so lu ção con ju gal (art. 2º, da
Lei nº 6.515/77) re sul ta ab so lu ta men te in co e ren te,
eis que não há ló gi ca em que para ob ter a sen ten ça
de di vór cio a lei de ter mi ne dois pro ce di men tos di fe -
ren tes, um para a se pa ra ção li ti gi o sa e ou tro para a
con sen su al, esta com exi gên cia de tem po ma i or que
aque la. E, o que é mais in com pre en sí vel, que o pe di -
do de se pa ra ção ju di ci al li ti gi o sa pos sa ser for mu la do
a qual quer tem po mas que o mes mo pe di do, se con -
sen su al, ne ces si te do de cur so de dois anos de ma tri -
mô nio!

Nes se sen ti do, por exem plo, a ma ni fes ta ção da
De sem bar ga do ra Áu rea Pi men tel Pe re i ra (in Di vór cio 
e Se pa ra ção Ju di ci al, 6º ed., Edi to ra Re no var, RJ,
1991, p. 24) quan do afir ma:

“Qu an to à exi gên cia for mu la da pelo le -
gis la dor no art. 4º, da exis tên cia de ca sa -
men to con tra í do há mais de dois anos,
como con di ção para o rom pi men to da se pa -
ra ção por mú tuo con sen ti men to, en ten de -
mos que de ve rá ser re vis ta pelo le gis la dor
or di ná rio, em face das dis po si ções con ti das
no § 6º do art. 226 da Cons ti tu i ção em vi gor, 
pois não pa re ce jus to que para uma sim ples 
se pa ra ção con sen su al se con ti nue a exi gir
uma es pe ra de mais de dois anos, quan do
este pra zo já é ha vi do pelo le gis la dor cons ti -
tu in te como su fi ci en te para a pró pria con -
ces são de di vór cio di re to.”

Tam bém esse o ma gis té rio de Pa u lo Lú cio No -
gue i ra (in Lei do Di vór cio Co men ta da, Sa ra i va, 1995,
4ª ed., ps. 7/8):

“...é de se ver que o art. 4º da Lei do
Di vór cio es ta ria der ro ga do pela Cons ti tu i ção 
Fe de ral, que per mi te o di vór cio de po is de
dois anos de com pro va da se pa ra ção de
fato, não sen do as sim jus ti ci cá vel a exi gên -
cia de dois anos de ca sa men to para a se pa -
ra ção con sen su al, que po de ria en tão ocor -
rer tam bém den tro de pra zo an te ri or. Des se
modo, um pe di do de se pa ra ção con ten ci o -
sa, que pode ser fe i to a qual quer tem po, an -
tes não po dia ser con ver ti do em ami gá vel,
quan do in fe ri or a dois anos o ca sa men to,
mas atu al men te sim, face do dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal vi gen te (art. 226, § 6º), pela
re du ção dos pra zos.”

Fica evi den te que o dis po si ti vo da lei or di ná ria,
afo ra a in co e rên cia no con tex to ju rí di co, aqui apon ta -
da, está der ro ga do ante a for ça do man da men to in -
ser to no § 6º do art. 226 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Assim, o pre sen te pro je to de lei ob je ti va re ti rar do or -
de na men to ju rí di co uma dis po si ção de lei ab so lu ta -
men te inó cua e que só se pres ta a ques ti o na men tos
des ne ces sá ri os.

Com es tas ra zões, sub me te mos à apre ci a ção
dos ilus tres mem bros do Con gres so Na ci o nal a pre -
sen te pro po si ção que, em úl ti ma aná li se, se apro va -
da, es ta rá pos si bi li tan do mais fá cil com pre en são e
apli ca ção do nos so Di re i to de Fa mí lia no to can te à di -
fí cil ques tão da dis so lu ção do ma tri mô nio.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO VII
Da Fa mí lia, da Cri an ça,

do Ado les cen te e do Ido so

Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -
pe ci al pro te ção do Esta do.

§ 1º O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a ce le bra ção.

§ 2º O ca sa men to re li gi o so tem efe i to ci vil, nos
ter mos da lei.

§ 3º Para efe i to da pro te ção do Esta do, é re co -
nhe ci da a união es tá vel en tre o ho mem e a mu lher
como en ti da de fa mi li ar, de ven do a lei fa ci li tar sua con -
ver são em ca sa men to.

§ 4º Enten de-se, tam bém, como en ti da de fa mi -
li ar a comu ni da de for ma da por qual quer dos pais e
seus des cen den tes.

§ 5º Os di re i tos e de ve res re fe ren tes à so ci e da -
de con ju gal são exer ci dos igual men te pelo ho mem e
pela mu lher.

§ 6º O ca sa men to ci vil pode ser dis sol vi do pelo
di vór cio, após pré via se pa ra ção ju di ci al por mais de
um ano nos ca sos ex pres sos em lei, ou com pro va da
se pa ra ção de fato por mais de dois anos.

§ 7º Fun da do nos prin cí pi os da dig ni da de da
pes soa hu ma na e da pa ter ni da de res pon sá vel, o pla -
ne ja men to fa mi li ar é li vre de ci são do ca sal, com pe tin -
do ao Esta do pro pi ci ar re cur sos edu ca ci o na is e ci en -
tí fi cos para o exer cí cio des se di re i to, ve da da qual quer 



for ma co er ci ti va por par te de ins ti tu i ções ofi ci a is ou
pri va das.

§ 8º O Esta do as se gu ra rá a as sis tên cia à fa mí lia 
na pes soa de cada um dos que a in te gram, cri an do
me ca nis mos para co i bir a vi o lên cia no âm bi to de suas 
re la ções.
....................................................................................

LEI Nº 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Re gu la os ca sos de dis so lu ção da
so ci e da de con ju gal e do ca sa men to,
seus efe i tos e res pec ti vos pro ces sos, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Da Dis so lu ção da So ci e da de Con ju gal

Art 2º A so ci e da de con ju gal ter mi na:
I – pela mor te de um dos côn ju ges;
II – pela nu li da de ou anu la ção do ca sa men to;
III – pela se pa ra ção ju di ci al;
IV – pelo di vór cio.
Pa rá gra fo úni co. O ca sa men to vá li do so men te

se dis sol ve pela mor te de um dos côn ju ges ou pelo di -
vór cio.
....................................................................................

Art. 4º Dar-se-á a se pa ra ção ju di ci al por mú tuo
con sen ti men to dos côn ju ges, se fo rem ca sa dos há
mais de 2 (dois) anos, ma ni fes ta do pe ran te o juiz e
de vi da men te ho mo lo ga do.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis -
sões com pe ten tes.

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 Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, con clu in do fa vo -
ra vel men te ao Re que ri men to nº 442, de 2001, do Se -
na dor Tião Vi a na e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que o Se na do Fe de ral 
for mu le voto de cen su ra aos ci en tis tas Pa na yi o tis Za -
vos, Se ve ri no Anti no ri e Bri git te Bo is se li er, apon tan do 
a in dig na ção dos bra si le i ros, fren te ao anún cio de que 
irão clo nar se res hu ma nos, a des pe i to dos ris cos de
tal prá ti ca, con si de ra da amo ral e ci en ti fi ca men te ina -
ce i tá vel, por par te da co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal
e in ter na ci o nal e no ci va ao pa tri mô nio ge né ti co da hu -
ma ni da de.

A ma té ria 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 (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001
(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 516, de 2001, da Se na do ra He lo í -
sa He le na e ou tros Se nho res Se na do res,
so li ci tan do que seja le va da ao co nhe ci men -
to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se na -
do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex -
ter na bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon -
te ci men tos do dia 11 de se tem bro de 2001,
bus que de sen co ra jar as Na ções Ami gas
quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção
con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra -
ves des do bra men tos para a paz mun di al e o 
des ti no da hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, 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: Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve o en ca mi nha men to de sua
vo ta ção in ter rom pi do, em vir tu de do tér mi no do tem -
po re gi men tal da ses são.

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 Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 314, DE 2001
(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 314, de 2001, do Se na dor Ro ber to 
Sa tur ni no, so li ci tan do nos ter mos re gi men -
ta is, que o Se na do for mu le voto de apo io,
apla u so e con gra tu la ções re la ti vo à ins ti tu i -
ção in ter na ci o nal de um im pos to so bre tran -
sa ções cam bi a is, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.075, 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: Se na dor José
Co e lho.

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 Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio so -
be ra no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se não
hou ver ob je ção do Ple ná rio, a Pre si dên cia trans fe ri rá
para a pró xi ma ter ça-feira os Itens nºs 3, 4 e 5 da pa u ta 
de hoje. 

Em vo ta ção a trans fe rên cia.
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 de li be ra ção do Ple ná rio será ri go ro sa men te

cum pri da.

São os se guin tes os itens trans fe ri dos:

– 3 –
MENSAGEM Nº 192, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Pe -
dro Si mon, so bre a Men sa gem nº 192, de
2001 (nº 849/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Car -
los Alber to Fer re i ra Gu i ma rães, Mi nis tro de
Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer a fun ção de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria.

– 4 –
MENSAGEM Nº 198, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re lações Exte ri o res e
Defesa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José
Agri pi no, so bre a Men sa gem nº 198, de
2001 (nº 946/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Cel -

so Luiz Nu nes Amo rim, Mi nis tro de Pri me i ra
Classe do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no Uni do
da Grã-Bretanha e Irlan da do Nor te.

– 5 –
MENSAGEM Nº 199, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão, so bre a Men sa gem nº 199, de 2001
(nº 945/2001, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Luiz 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 a fun ção de Emba i -
xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma nen te do
Bra sil em Ge ne bra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que dis põe 
so bre o Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, 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 Jef fer son Pe res.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
27 de se tem bro úl ti mo, quan do teve sua dis cus são
en cer ra da em 1º tur no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 571, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci -

so III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 12, de 2001, a fim de ser fe i ta na ses são de
24-10-2001 Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001.
– Anto nio Car los Va la da res.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Antô nio Car los Va la da res
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ANTÔNIO 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, apre sen tei, como pri me i ro
sig na tá rio, essa Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
que pro põe a cons ti tu ci o na li za ção do Fun do de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia e do Fun do de De sen vol -
vi men to do Nor des te, já que es ses dois fun dos fo ram
cri a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca por me di da pro -
vi só ria. Sa be mos que uma me di da pro vi só ria tan to
pode fun ci o nar in de fi ni da men te, como acon te ceu
com tan tas ou tras, como, de re pen te, o Go ver no pode 
re tro a gir, mo di fi can do-a ou ex tin guin do-a.

Na su po si ção de que isso pos sa vir a ocor rer,
apre sen ta mos essa emen da cons ti tu ci o nal, que con -
tou com o apo io de di ver sos Se na do res, prin ci pal -
men te do Nor te e do Nor des te, vi san do as se gu rar na
Cons ti tu i ção que es ses fun dos – o da Ama zô nia e o
do Nor des te – es ta rão na nos sa Cons ti tu i ção de for -
ma per ma nen te, e não pro vi só ria, tran si tó ria.

Qu an do da ex tin ção do Fi nor e do Fi nam, da Su -
dam e da Su de ne, di an te do cla mor dos Par la men ta -
res des sas re giões na Câ ma ra dos De pu ta dos e no
Se na do Fe de ral des sas re giões, o Go ver no agiu po li -
ti ca men te e, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 2.146,
cri ou o Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te. Eu pen sa va
que isso era para va ler e não ape nas para con ten tar,
”dan do um pi ru li to“ aos Par la men ta res de sua base
que es ta vam in sa tis fe i tos com a ex tin ção do Fi nor e
do Fi nam.

Aca bo de sa ber, Sr. Pre si den te, em bo ra essa
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção te nha sido vo ta -
da sem ma i o res ques ti o na men tos na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, não ha ven do, du -
ran te cin co dis cus sões, em pri me i ro tur no, qual quer
Se na dor que se ma ni fes tas se, nem de lon ge, quan to
à sua pro pri e da de e à sua ade qua ção à re a li da de do
Nor te e do Nor des te, ape sar dis so, on tem to mei co -
nhe ci men to, atra vés da Li de ran ça do Go ver no, de
que o Pre si den te da Re pú bli ca es ta ria in cli na do a pe -
dir aos Srs. Se na do res de sua base par ti dá ria no Se -
na do Fe de ral que vo tem con tra a nos sa Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção. 

Então, es tou re al men te de cep ci o na do, mais
uma vez, com o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, por que Sua Exce lên cia de mons -
trou, ao se po si ci o nar con tra esta pro pos ta, que ba i -
xou aque la me di da pro vi só ria cri an do um subs ti tu to
para o Fi nor e o Fi nam so men te para di zer a seus
com pa nhe i ros de Go ver no no Se na do Fe de ral e na
Câma ra dos De pu ta dos que ha via algo para ser co -
lo ca do para a nos sa re gião nor des ti na e para a do
Nor te. 

Estou, en tão, Sr. Pre si den te, pe din do o adi a -
men to, pen san do que o Go ver no, até o dia 24, vai ter
ju í zo. Te nho ou vi do, des de on tem, re cla ma ções de
mu i tos Se na do res do Nor des te e do Nor te, que
acham isto um ab sur do. Qual a di fe ren ça en tre es tar
na me di da pro vi só ria que exis te um Fun do de De sen -
vol vi men to da Ama zô nia e um Fun do de De sen vol vi -
men to do Nor des te, me di da pro vi só ria cri a da pelo
pró prio Go ver no, e se co lo car isso na Cons ti tu i ção?
Para mim, faz di fe ren ça, sob o pon to de vis ta éti co e
mo ral. O Go ver no cri ou, de ”men ti ri nha“, um fun do
para ti rar a in sa tis fa ção dos De pu ta dos e Se na do res
de sua base, pen san do que S. Exªs são cri an ças que
po dem ser en ga na das com um pi ru li to, pen san do que 
o povo do Nor te e Nor des te, onde exis te fome, sede,
de sem pre go, mi sé ria, vá se con ten tar com isso que o
Go ver no fez por uns dias, cri an do um fun do que não é 
para va ler.

De sor te, Sr. Pre si den te, que, para que não se
diga que sou ra di cal, que que ro co lo car os Se na do res 
do Nor te e Nor des te em si tu a ção di fí cil de te rem que
vo tar con tra suas re giões, para que não se diga isso,
que ro dar uma opor tu ni da de ao Go ver no. Os Se na do -
res não me re cem essa des fa ça tez, essa men ti ra que
o Go ver no pro cla mou, de de fen der o Nor te e Nor des -
te com a me di da pro vi só ria. Os Se na do res não me re -
cem isso. Vou dar opor tu ni da de ao Go ver no para re -
pen sar o as sun to e ter ju í zo, por que no Nor te e Nor -
des te exis tem Se na do res sé ri os, Par la men ta res sé ri -
os, e o povo está acom pa nhan do o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so na sua ação.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Até o dia 24, se Deus qui ser, quan do es pe ro ver

o Se na do Fe de ral apro var a PEC nº 12, em de fe sa
das re giões Nor te e Nor des te, as mais po bres do
País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet,
Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to Nº 571, de 2001.

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

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de 24 do cor ren te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, 
que al te ra a re da ção do ar ti go 159, inci so I,
alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a
alí quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des -
ti na da à pro gra mas de fi nan ci a men to das
Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: ad hoc Se na dor
Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men -
tal da ses são. 

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do. 

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2000 (nº 3.864/97,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre o va -
lor das ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur -
sos pú bli cos nas de sa pro pri a ções para fins
de re for ma agrá ria, tendo

Pa re cer sob nº 1.029, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos Re la tor:
Se na dor Lú dio Co e lho, fa vo rá vel, nos ter -
mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria. 

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da 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 a Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),
que tem pre fe rên cia re gi men tal. 

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.
Apro va da a Emen da nº 1 da CAE, fica pre ju di ca -

do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de re di -

gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va da:

EMENDA Nº 1-CAE
(subs ti tu ti vo)

Dis põe so bre a in de ni za ção de ben -
fe i to ri as em ca sos de de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica es ta be le ci do que, nos ca sos de de -

sa pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria,
as ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos
não se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in -
de ni za ção.

§ 1º Se rão in de ni za das as ben fe i to ri as exe cu ta -
das pelo de sa pro pri a do, com re cur sos pró pri os ou
com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci a men to.

§ 2º Do va lor da in de ni za ção, se rão des con ta -
dos os va lo res cor ri gi dos de even tu a is dé bi tos jun to a
ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is, pro ve ni en -
tes de fi nan ci a men tos re a li za dos para a im plan ta ção
de ben fe i to ri as nas ter ras ob je to da de sa pro pri a ção.

§ 3º O Go ver no Fe de ral pro vi den ci a rá a trans fe -
rên cia dos va lo res des con ta dos nos ter mos do pa rá -
gra fo an te ri or para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas 
fe de ra is cre do ras, vi san do a amor ti za ção to tal ou par -
ci al dos dé bi tos.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.



O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, foi
mu i to corrida a vo ta ção. Des cul pe-me, mas não tive
oca sião nem de ler o item. Estan do pre ju di ca do o pro -
je to ini ci al, vale o subs ti tu ti vo?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, ten do sido apro va do o subs ti tu ti vo, o
pro je to fica pre ju di ca do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa é
uma ma té ria tão de li ca da, Sr. Pre si den te, e pe -
gou-nos de sur pre sa. Eu es ta va abrin do a Ordem do
Dia para ler o item. Te nho mu i to ca ri nho pelo Se na dor
Lú dio Co e lho, mas, tra tan do-se do ma i or pro pri e tá rio
de ter ra do Bra sil e da re for ma agrá ria, va mos apro var 
o subs ti tu ti vo de sua au to ria? Fico meio pre o cu pa do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, a vo ta ção re a li zou-se de acor do com o
que foi apro va do na Co mis são, mas a pre o cu pa ção
de V. Exª pode ser ame ni za da vis to que ha ve rá tur no
su ple men tar, quan do o pro je to po de rá ser emen da do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2001 (nº 109/95, 
na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos 
ao art. 3º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro
de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co -
la, tendo

Pa re cer fa vo rá vel sob o nº 1.030, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 2001

(Nº 109/95, na Casa de ori gem)

Acres cen ta in ci sos ao art. 3º da Lei
nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que
dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro

de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes in -
ci sos:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
XIII – pro mo ver a sa ú de ani mal e a sa -

ni da de ve ge tal;
XIV – pro mo ver a ido ne i da de dos in su -

mos e ser vi ços em pre ga dos na agri cul tu ra;
XV – as se gu rar a qua li da de dos pro du -

tos de ori gem agro pe cuá ria, seus de ri va dos
e re sí du os de va lor eco nô mi co;

XVI – pro mo ver a con cor rên cia leal en -
tre os agen tes que atu am nos se to res e a
pro te ção des tes em re la ção a prá ti cas des -
le a is e a ris cos de do en ças e pra gas exó ti -
cas no País;

XVII – me lho rar a ren da e a qua li da de
de vida no meio ru ral. (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para hoje, em vir tu de do tér mi no re gi men tal da
ses são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.



Em vo ta ção 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 84, DE 2001

(Nº 638/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de 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.

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 91, de 22 de mar ço de 2000, 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, 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 Ro ma ria, 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 (Ra mez Te bet) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 105, de 2000 
(nº 290/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Cul tu ra de 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, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 989, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, 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 105, DE 2000

(Nº 290/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 991, 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 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 138, DE 2001

(Nº 672/2000, 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 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.

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 124, de 3 de abril de 2000, 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, 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 Ne po mu ce no, 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 (Ra mez Te bet) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men -
tal da ses são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção 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  se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2001

(Nº 699/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 27, de 5 de abril de 2000, 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, 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 ra gi be,
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 (Ra mez Te bet) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 165, de 2001 
(nº 704/2000, 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 difusão de sons e ima gens na ci da de
de Teó fi lo Oto ni, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 977, 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 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 165, DE 2001

(Nº 704/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
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.

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 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, 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 Teó fi lo Oto ni, 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 (Ra mez Te bet) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 172, de
2001 (nº 738/2000, 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, ten do



Pa re cer sob nº 978, de 2001, da
Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Pe dro Ubi ra ja ra, fa vo rá vel, com Emen da
nº 1-CE, que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men -
tal da ses são.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, 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, 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.
Em vo ta ção a 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.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 172, de
2001 (nº 738, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.084, 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 172, de 2001 (nº 738, 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 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,
con so li dan do a Emen da nº 1, de re da ção, da Co mis -
são de Edu ca ção, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ou tu bro de 
2001. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Anto nio Car los
Va la da res – Car los Wil son – Ma ria do Car mo
Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 1.084, DE 2001

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 con ces -
são de “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.

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

to s/nº, de 30 de mar ço de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são de
“Rá dio São Pa u lo Ltda.”, ou tor ga da ori gi na ri a men te a
“Rá dio Co me ta S.A.” e, pos te ri or men te, a “Rá dio Jor -
nal de São Pa u lo Ltda.”, para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de São Pa u lo, 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 (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 190, de 2001 
(nº 784/2000, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 979, 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 Ordem do Dia
de on tem, 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 190, DE 2001

(Nº 784/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de 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.

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 180, de 16 de maio de 2000, 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, 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 fe lân dia, 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 (Ra mez Te bet) – Item 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 980, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para hoje, em vir tu de do tér mi no do tem po re gi men -
tal da ses são. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção 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 195, DE 2001

(nº 799/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 223, de 31 de maio de 2000, que au to ri -
za o Clu be de Mães “Nos sa Se nho ra da Con ce i ção”
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 Pe nal va, Esta do do Ma ra nhão.

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 (Ra mez Te bet) – Item 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 981, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
de on tem, 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 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 203, DE 2001

(Nº 756/2000, 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 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.

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 62, de 21 de mar ço de 2000, 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, 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 Amé ri co de Cam pos, 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 (Ra mez Te bet) – Item 19:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 204, de 2001
(nº 781/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul
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 Va ca -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 992, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, e voto con trá rio 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 204, DE 2001

(Nº 781/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do
Sul 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 Va ca ria, 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 a
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, 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 Va ca ria, 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 (Ra mez Te bet) – Item 20:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 982, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2001

(Nº 803/2000, 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 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.

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 248, de 7 de ju nho de 2000, 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, 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 
Bor ja, 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 (Ra mez Te bet) – Item 21:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 983, 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 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 211, DE 2001

(Nº 830/2000, 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 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, Es ta 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 320, de 5 de ju lho 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 Bra ga ney 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 Bra ga ney, 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 (Ra mez Te bet) – Item
22:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 294, de 2001 (nº 
1.040/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.057, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Antô nio Car los 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 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 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. 1º 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 517, de 2001, do Se na dor Wal -
deck Orne las, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 43 e 44, 
de 2001, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Re so lu ção nºs 43 e 44, de 2001,

pas sam a tra mi tar em con jun to e vão à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e à Co mis são Di re -
to ra para exa me dos pro je tos e das emen das apre -
sen ta das no pra zo re gi men tal pe ran te a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de lei da Câ ma -
ra nº 58, de 2001, que, nos ter mos do art. 320 do Re -
gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio,
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Tião Vi a na.

É lido o se guin te:



PARECER Nº 1.085, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2001 (nº 109, de 1995,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2001 (nº 109,
de 1995, na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos
ao art. 3º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,
que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, com al te ra ções
re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada
pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ou tu bro de 
2001. – Ra mez Te bet – Car los Wil son – Anto nio
Car los Va la da res – Edi son lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.085,  DE 2001

Acres cen ta in ci sos ao art. 3º da Lei
nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que
dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro

de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes in -
ci sos XIII a XVII:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
XIII – pro mo ver a sa ú de ani mal e a sa -

ni da de ve ge tal; 
XIV – pro mo ver a ido ne i da de dos in su -

mos e ser vi ços em pre ga dos na agri cul tu ra;
XV – as se gu rar a qua li da de dos pro du -

tos de ori gem agro pe cuá ria, seus de ri va dos
e re sí du os de va lor eco nô mi co;

XVI – pro mo ver a con cor rên cia leal en -
tre os agen tes que atu am nos se to res e a
pro te ção des tes em re la ção a prá ti cas des -
le a is e a ris cos de do en ças e pra gas exó ti -
cas no País;

XVII – me lho rar a ren da e a qua li da de
de vida no meio ru ral.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Tião Vi a na.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 572, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2001 (nº 109/95, na
Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos ao art. 3º da
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so -
bre a po lí ti ca agrí co la.

Sala das Ses sões, 4 de ou tu bro de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Tião Vi a na.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.086, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2000 
(nº 3.864, de 1997, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de
2000 (nº 3.864, de 1997, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre o va lor das ben fe i to ri as exe cu ta das com 
re cur sos pú bli cos nas de sa pro pri a ções para fins de
re for ma agrá ria.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ou tu bro de 
2001. – Ra mez Te bet – Car los Wil son – Anto nio
Car los Va la da res – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.086, DE 2001

Dis põe so bre a in de ni za ção de ben -
fe i to ri as em ca sos de de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É es ta be le ci do que, nos ca sos de de sa -

pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria, as
ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos não
se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in de ni -
za ção.

§ 1º Se rão in de ni za das as ben fe i to ri as exe cu ta -
das pelo de sa pro pri a do, com re cur sos pró pri os ou
com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci a men to.

§ 2º Do va lor da in de ni za ção se rão des con ta dos 
os va lo res cor ri gi dos de even tu a is dé bi tos jun to a ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is, pro ve ni en tes
de fi nan ci a men tos re a li za dos para a im plan ta ção de
ben fe i to ri as nas ter ras ob je to da de sa pro pri a ção.

§ 3º O Go ver no Fe de ral pro vi den ci a rá a trans fe -
rên cia dos va lo res des con ta dos nos ter mos do § 2º
para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is cre -
do ras, vi san do a amor ti za ção to tal ou par ci al dos dé -
bi tos.

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

PARECERES NºS 1.087 E 1.088,    DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
83, de 2000 (nº 4.899/99, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que al te ra a re da ção do art. 3º da 
Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996
(isen ção de CPMF para be ne fi ciá ri os de
pri vi lé gi os e imu ni da des di plo má ti cas e
con su la res)

Pa re cer Nº 1.087, 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:  Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

O pro je to sob exa me es ten de a não-in ci dên cia
da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de
Na tu re za Fi nan ce i ra (CPMF) aos lan ça men tos a dé -
bi to nas con tas cor ren tes de de pó si to cu jos ti tu la res
se jam mis sões di plo má ti cas e re par ti ções con su la res 
de car re i ra, bem como seus res pec ti vos fun ci o ná ri os
es tran ge i ros, re pre sen ta ções de or ga nis mos in ter na -
ci o na is e re gi o na is per ma nen tes de que o Bra sil seja
mem bro e res pec ti vos fun ci o ná ri os es tran ge i ros que
go zem de pri vi lé gi os ou isen ções tri bu tá ri as em vir tu -
de de acor do fir ma do com o Bra sil.

A não-in ci dên cia pro pos ta po de rá ser ob je to de
nor mas do Ban co Cen tral do Bra sil e de ins tru ções
con jun tas dos Mi nis tros de Esta do da Fa zen da e das

Re la ções Exte ri o res. Ela não se apli ca rá aos fun ci o -
ná ri os es tran ge i ros que te nham re si dên cia per ma -
nen te no Bra sil nem aos Con su la dos e Côn su les Ho -
no rá ri os. To da via, os mem bros das fa mí li as dos fun -
ci o ná ri os es tran ge i ros das mis sões di plo má ti cas, re -
par ti ções con su la res e or ga nis mos in ter na ci o na is,
des de que com eles te nham re la ção de de pen dên cia
eco nô mi ca, go za rão do be ne fí cio.

A pro po si ção, que é de ini ci a ti va do Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, não re ce beu emen das nes ta
Co mis são e, em se gui da, será sub me ti da ao exa me
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

II – Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de
e Téc ni ca Le gis la ti va

Ne nhum obs tá cu lo de or dem cons ti tu ci o nal,
seja for mal ou ma te ri al, se an te põe à tra mi ta ção do
pro je to. Estão aten di dos os pres su pos tos de com pe -
tên cia le gi fe ran te e de ini ci a ti va que de flu em dos arts.
24, I, 48 e 61 da Lei Ma i or.

Igual men te, não se vis lum bra qual quer ofen sa a
prin cí pio ju rí di co e o pro je to está va za do com boa téc -
ni ca le gis la ti va.

III – Mé ri to

No que con cer ne à com pe tên cia des ta Co mis -
são, nos ter mos do art. 103, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a pro po si ção é de ser aco lhi da.

É prin cí pio do di re i to in ter na ci o nal, pa cí fi ca e
tra di ci o nal men te ace i to por to das as na ções, que as
im po si ções tri bu tá ri as de um Esta do não de vam al -
can çar ou tro Esta do so be ra no ou seus re pre sen tan -
tes, que, por de fi ni ção, agem em nome dele. Esse
prin cí pio, aliás, está ma te ri a li za do nos prin ci pa is tra -
ta dos in ter na ci o na is re gu la tó ri os da di plo ma cia.

A Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções Di plo -
má ti cas, fir ma da em 18 de abril de 1961, apro va da,
no Bra sil, pelo De cre to Le gis la ti vo nº 103, de 1964, e
pro mul ga da pelo De cre to nº 56.435, de 8 de ju nho de
1965, dis põe, em seu art. 33:

Art. 33: Isen ção de im pos tos e ta xas.
O che fe de mis são e os mem bros do

pes so al di plo má ti co da mis são es tão isen tos 
de to dos os im pos tos e ta xas, pes so a is ou
re a is, na ci o na is, re gi o na is ou co mu na is,
com ex ce ção:



a) dos im pos tos in di re tos de na tu re za
tal que es te jam nor mal men te in cor po ra dos
ao pre ço das mer ca do ri as ou dos ser vi ços;

b) dos im pos tos e das ta xas so bre os
bens imó ve is pri va dos si tu a dos no ter ri tó rio
do es ta do hós pe de, a me nos que a pes soa
em ca u sa os pos sua por con ta do es ta do,
de en vio para os fins da mis são;

c) dos di re i tos de su ces são per ce bi dos 
pelo es ta do hós pe de, com re ser va das dis -
po si ções do § 4º do art. 38;

d) dos im pos tos e ta xas so bre as ren -
das pri va das que têm sua ori gem no es ta do
hós pe de e dos im pos tos so bre o ca pi tal co -
bra dos so bre os in ves ti men tos efe tu a dos
nas em pre sas co mer ci a is si tu a das no es ta -
do hós pe de;

e) dos im pos tos e ta xas per ce bi dos
como re mu ne ra ção por ser vi ços par ti cu la res 
pres ta dos;

f) dos di re i tos de re gis tro, de cus tas ju -
di ci a is, de hi po te cas e de es tam pi lha no que 
se re fe re aos bens imó ve is, com re ser va
das dis po si ções do art. 24.

O art. 36 es ten de o pri vi lé gio aos mem bros da
fa mí lia do che fe de mis são que fa zem par te de sua
co mi ti va e aos mem bros da fa mí lia do pes so al di plo -
má ti co da mis são que fa zem par te de sua co mi ti va;
aos mem bros do pes so al ad mi nis tra ti vo e téc ni co da 
mis são as sim como mem bros de suas fa mí li as.

Já o art. 37 é ex plí ci to quan to à apli ca ção de
imu ni da des ape nas de ju ris di ção aos mem bros do
cor po di plo má ti co que se jam ori gi ná ri os do es ta do
hós pe de ou nele te nham sua re si dên cia per ma nen -
te.

Da mes ma for ma, a Con ven ção de Vi e na so -
bre Re la ções Con su la res, as si na da em 24 de abril
de 1963, apro va da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 6, de
1967, e pro mul ga da pelo De cre to nº 61.078, de 26
de ju nho de 1967, pres cre ve em seu art. 49:

“Art. 49. Isen ção Fis cal.
1º Os fun ci o ná ri os e em pre ga dos con -

su la res, as sim como os mem bros de suas
fa mí li as que com eles vi vam, es ta rão isen -
tos de qua is quer im pos tos e ta xas, pes so a is 
ou re a is, na ci o na is, re gi o na is ou mu ni ci pa is, 
com ex ce ção dos:

a) im pos tos in di re tos nor mal men te in clu -
í dos no pre ço das mer ca do ri as ou ser vi ços;

b) im pos tos e ta xas so bre bens imó ve -
is pri va dos si tu a dos no ter ri tó rio do es ta do
re cep tor, sem pre ju í zo das dis po si ções do
art. 32;

c) im pos tos de su ces são e de trans -
mis são exi gí ve is pelo es ta do re cep tor, sem
pre ju í zo das dis po si ções da alí nea b do art.
51;

d) im pos tos e ta xas so bre ren das par -
ti cu la res, in clu si ve ren das de ca pi tal, que te -
nham ori gem no es ta do re cep tor, e im pos -
tos so bre ca pi tal, cor res pon den tes a in ves ti -
men tos re a li za dos em em pre sas co mer ci a is
ou fi nan ce i ras si tu a das no es ta do re cep tor;

e) im pos tos e ta xas per ce bi dos como
re mu ne ra ção de ser vi ços es pe cí fi cos pres -
ta dos;

f) di re i tos de re gis tro, ta xas ju di ciá ri as,
hi po te ca e selo, sem pre ju í zo do dis pos to no 
art. 32.

2º Os mem bros do pes so al de ser vi ço es ta rão
isen tos de im pos tos e ta xas so bre sa lá ri os que re ce -
bam como re mu ne ra ção de seus ser vi ços.

Os dis po si ti vos trans cri tos dos tra ta dos aci ma
men ci o na dos não am pa ram a isen ção da CPMF. Para 
cor ri gir a omis são, é ne ces sá ria e con ve ni en te a apro -
va ção de lei con ces si va de isen ção ou, con for me pro -
pos to, de não-in ci dên cia.

IV – Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção in -
te gral do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 83, de 2000.

Sala da Co mis são, 13 de de zem bro de 2000. –
José Sar ney, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor –
Pe dro Piva – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma –
Ber nar do Ca bral – José Jor ge – João Alber to Sou -
za – Djal ma Bes sa – Hen ri que Lo yo la.

PA RE CER Nº 1.088, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos),

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

O pro je to sob exa me es ten de a não-in ci dên cia
da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de
Na tu re za Fi nan ce i ra (CPMF) aos lan ça men tos a dé -
bi to nas con tas cor ren tes de de pó si to cu jos ti tu la res
se jam mis sões di plo má ti cas e re par ti ções con su la res 
de car re i ra, bem como seus res pec ti vos fun ci o ná ri os



es tran ge i ros, re pre sen ta ções de or ga nis mos in ter na -
ci o na is e re gi o na is per ma nen tes de que o Bra sil seja
mem bro e res pec ti vos fun ci o ná ri os es tran ge i ros que
go zem de pri vi lé gi os ou isen ções tri bu tá ri as em vir tu -
de de acor do fir ma do com o Bra sil.

A não-in ci dên cia pro pos ta po de rá ser ob je to de
nor mas do Ban co Cen tral do Bra sil e de ins tru ções
con jun tas dos Mi nis tros de Esta do da Fa zen da e das
Re la ções Exte ri o res. Ela não se apli ca rá aos fun ci o -
ná ri os es tran ge i ros que te nham re si dên cia per ma -
nen te no Bra sil nem aos Con su la dos e Côn su les Ho -
no rá ri os. To da via, os mem bros das fa mí li as dos fun ci -
o ná ri os es tran ge i ros das mis sões di plo má ti cas, re -
par ti ções con su la res e or ga nis mos in ter na ci o na is,
des de que com eles te nham re la ção de de pen dên cia
eco nô mi ca, go za rão do be ne fí cio.

A pro po si ção, que é de ini ci a ti va do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, já foi apre ci a da pela Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
onde me re ceu apro va ção in te gral. Não re ce beu
emen das nes ta Co mis são.

II – Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de
e Téc ni ca Le gis la ti va

Ne nhum obs tá cu lo de or dem cons ti tu ci o nal,
seja for mal ou ma te ri al, se an te põe à tra mi ta ção do
pro je to. Estão aten di dos os pres su pos tos de com pe -
tên cia le gi fe ran te e de ini ci a ti va que de flu em dos arts.
24, I, 48 e 61 da Lei Ma i or.

Igual men te, não se vis lum bra qual quer ofen sa a
prin cí pio ju rí di co e o pro je to está va za do com boa téc -
ni ca le gis la ti va.

III – Mé ri to

O pro je to sob exa me re pre sen ta uma adap ta -
ção, para a es pé cie, da le gis la ção bra si le i ra às nor -
mas e con ven ções in ter na ci o na is re la ti vas à in ci dên -
cia de tri bu tos so bre mis sões di plo má ti cas, re pre sen -
ta ções de or ga nis mos in ter na ci o na is e re gi o na is de
ca rá ter per ma nen te, bem como so bre o seu pes so al.

Por opor tu no, me re ce trans cri ção par te da
Expo si ção de Mo ti vos nº 335/MF-MRE, de 2 de ju -
nho de 1998, com a qual os Mi nis tros de Esta do da
Fa zen da e das Re la ções Exte ri o res en ca mi nha ram
a ma té ria ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca:

2. Como é do co nhe ci men to de Vos sa
Exce lên cia, a Lei nº 9.311/96, que ins ti tu iu a 
CPMF, bem como a Lei nº 9.539, de 12 de
de zem bro de 1997, que pror ro gou o pe río do 
de ar re ca da ção des sa con tri bu i ção, não pre -
vi ram en tre as hi pó te ses su je i tas a apli ca -

ção da alí quo ta zero, de que tra ta o art. 8º
da Lei de 1996, os lan ça men tos a dé bi to
das con tas de de pó si tos cu jos ti tu la res se -
jam be ne fi ciá ri os de pri vi lé gi os e imu ni da -
des di plo má ti cos e con su la res.

3. Ocor re que obri ga ções as su mi das
pelo Go ver no Bra si le i ro, em acor dos in ter -
na ci o na is, in clu si ve na Con ven ção de Vi e na, 
pro mul ga da pelo De cre to nº 61.078, de 26
de ju lho de 1967, no sen ti do de não exi gir,
com base na re ci pro ci da de de tra ta men to,
tri bu tos dos de ten to res dos re fe ri dos pri vi lé -
gi os e imu ni da des, im põem se jam ado ta das
me di das para cor ri gir essa omis são le gal.
Com esse pro pó si to, por tan to, é que apre -
sen ta mos a Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de pro je to de lei.

A com pe tên cia es pe cí fi ca des ta Co mis são para
apre ci ar a ma té ria de flui do dis pos to no in ci so IV, do
art. 99, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O exa me de mé ri to re ve la a opor tu ni da de e a
con ve niên cia de apro va ção in te gral da pro po si ção,
que aten de a com pro mis sos in ter na ci o na is do Bra -
sil, in clu si ve fun da dos em re ci pro ci da de no tra ta -
men to tri bu tá rio das re pre sen ta ções di plo má ti cas e
de seu pes so al.

IV – Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção in -
te gral do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 83, de 2000.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor –
Car los Be zer ra – José Agri pi no – Osmar Dias –
Edu ar do Su plicy – Pa u lo Sou to – Ge ral do Melo –
Jo nas Pi nhe i ro – Jef fer son Pe res – Bel lo Par ga –
Ro ber to Sa tur ni no – Pa u lo Har tung – La u ro Cam -
pos – Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:

I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,
eco nô mi co e ur ba nís ti co;

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



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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001.

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

* Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001.

XI – 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;

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

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

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;

* Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-98.

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
....................................................................................

Sub se ção III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-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;

* Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98.

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

* Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001.

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;

* Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98.

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.”

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -



dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu -
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º A alí quo ta fica re du zi da a zero:
I – nos lan ça men tos a dé bi to em con tas de de -

pó si to de pou pan ça, de de pó si to ju di ci al e de de pó si -
to em con sig na ção de pa ga men to de que tra tam os
pa rá gra fos do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973, in tro du zi dos pelo art. 1º da Lei nº 8.951,
de 13 de de zem bro de 1994, para cré di to em con ta
cor ren te de de pó si to ou con ta de pou pan ça, dos mes -
mos ti tu la res;

II – nos lan ça men tos re la ti vos a mo vi men ta ção
de va lo res de con ta cor ren te de de pó si to, para con ta
de idên ti ca na tu re za, dos mes mos ti tu la res, ex ce to
nos ca sos de lan ça men tos a cré di to na hi pó te se de
que tra ta o in ci so II do art. 2º;

III – nos lan ça men tos em con tas cor ren tes de
de pó si to das so ci e da des cor re to ras de tí tu los, va lo res 
mo bi liá ri os e câm bio, das so ci e da des dis tri bu i do ras
de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, das so ci e da des de in -
ves ti men to e fun dos de in ves ti men to cons ti tu í dos nos
ter mos dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de ju -
lho de 1965, das so ci e da des cor re to ras de mer ca do ri -
as e dos ser vi ços de li qüi da ção, com pen sa ção e cus -
tó dia vin cu la dos às bol sas de va lo res, de mer ca do ri -
as e de fu tu ros, e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras não re -
fe ri das no in ci so IV do art. 2º, bem como das co o pe ra -
ti vas de cré di to, des de que os res pec ti vos va lo res se -
jam mo vi men ta dos em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti li za das
para as ope ra ções a que se re fe re o § 3º des te ar ti go;

IV –  nos lan ça men tos efe tu a dos pe los ban cos
co mer ci a is, ban cos múl ti plos com car te i ra co mer ci al
e ca i xas eco nô mi cas, re la ti vos às ope ra ções a que se 
re fe re o § 3º des te ar ti go;

V – nos pa ga men tos de che ques, efe tu a dos por
ins ti tu i ção fi nan ce i ra, cu jos va lo res não te nham sido
cre di ta dos em nome do be ne fi ciá rio nas con tas re fe ri -
das no in ci so I do art. 2º;

VI – nos lan ça men tos re la ti vos aos ajus tes diá ri -
os exi gi dos em mer ca dos or ga ni za dos de li qui da ção

fri tu ra e es pe cí fi co das ope ra ções a que se re fe re o
in ci so V do art. 2º.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil, no exer cí cio de
sua com pe tên cia, ex pe di rá nor mas para as se gu rar o
cum pri men to do dis pos to nos in ci sos I, II e VI des te
ar ti go, ob je ti van do, in clu si ve por meio de do cu men ta -
ção es pe cí fi ca, a iden ti fi ca ção dos lan ça men tos pre -
vis tos nos re fe ri dos in ci sos.

§ 2º A apli ca ção da alí quo ta zero pre vis ta nos in -
ci sos I, II e VI des te ar ti go fica con di ci o na da ao cum -
pri men to das nor mas que vi e rem a ser es ta be le ci das
pelo Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

§ 3º O dis pos to nos in ci sos III e IV des te ar ti go
res trin ge-se a ope ra ções re la ci o na das em ato do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, den tre as que cons ti tu -
am o ob je to so ci al das re fe ri das en ti da des.  § 4º O dis -
pos to nos in ci sos I e II des te ar ti go não se apli ca a
con tas con jun tas de pes so as fí si cas, com mais de
dois ti tu la res, e a qua is quer con tas con jun tas de pes -
so as ju rí di cas.

§ 5º O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da po de rá
es ta be le cer li mi te de va lor do lan ça men to, para efe i to
de apli ca ção da alí quo ta zero, in de pen den te men te do 
fato ge ra dor a que se re fi ra.

§ 6º O dis pos to no in ci so V des te ar ti go não se
apli ca a che ques que, emi ti dos por ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra, te nham sido ad qui ri dos em di nhe i ro.
....................................................................................

LEI Nº 9.539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a Con tri bu i ção Pro vi -
só ria so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis -
são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos
de Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF.

DECRETO Nº 61.078, DE 26 DE JULHO DE 1967

Pro mul ga a Con ven ção de Vi e na so -
bre Re la ções Con su la res.

PARECER Nº 1.089, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 59, de 2001 (nº 113/95, na Casa de ori -
gem) que acres cen ta in ci so II ao art. 6º
da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,
que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos re ce be o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2001 (PL nº 113,



de 1995, na ori gem), de au to ria do De pu ta do Odel mo
Leão, que acres cen ta in ci so ao art. 6º da Lei nº 8.171,
de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca
agrí co la.

O art. 6º da re fe ri da lei, de ter mi na que a ação
go ver na men tal para o se tor agrí co la será or ga ni za da
pela União, es ta dos, Dis tri to Fe de ral, ter ri tó ri os e mu -
ni cí pi os. O in ci so II des se ar ti go dis põe que cabe “às
en ti da des de ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta dos es ta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os o pla ne ja -
men to, a exe cu ção, o acom pa nha men to, o con tro le e
a ava li a ção de ati vi da des es pe cí fi cas”. Com a al te ra -
ção pro pos ta pelo PLS nº 59 de 2001, o art. 6º pas sa -
ria a vi ger acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 6º ..................................................
..............................................................
II – ao Go ver no Fe de ral a ori en ta ção

nor ma ti va, as di re tri zes na ci o na is e a exe -
cu ção das ati vi da des es ta be le ci das em lei."

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

O art. 2º dis põe so bre a vi gên cia da nor ma.
O PLS nº 59 de 2001 foi apro va do pe las Co mis -

sões de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, Co mis são de Tra -
ba lho, Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co, bem como de 
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Não fo ram apre sen ta das emen das, tan to na Câ -
ma ra dos De pu ta dos quan to no Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

A Lei nº 8.171, de 1991, a cha ma da lei Agrí co la,
teve vá ri os de seus dis po si ti vos ve ta dos pela Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, sob ale ga ção de ví cio de in cons -
ti tu ci o na li da de, por con tra ri a rem o art. 61, § 1º, in ci so
II, alí nea e da Cons ti tu i ção Fe de ral. Den tre os dis po si ti -
vos ve ta dos está o in ci so I do art. 6º, que na sua ver são 
ori gi nal, de ter mi na va que ca bia “ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e Re for ma Agrá ria (MARA) como uni da de cen -
tral, a ori en ta ção nor ma ti va, as di re tri zes na ci o na is e o
apor te e re pas se da par ce la de re cur sos da União aos
ór gãos e en ti da des exe cu to ras, ou vi do o Con se lho Na -
ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA)”.

A pro pos ta so lu ci o na o ví cio de in cons ti tu ci o -
na li da de, cor ri gin do tam bém o pro ble ma de cor ren te
da cri a ção de “gra ve la cu na para a ati vi da de de pla -
ne ja men to, no que con cer ne à fun ção de co or de na -
ção na ci o nal e de ar ti cu la ção com os de ma is ní ve is
de go ver no”.

III – Voto

É evi den te o mé ri to da ma té ria sob exa me. Re -
co men da mos as sim a apro va ção do PLC nº 59, de
2001, nos ter mos em que foi re me ti do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor –
Lú dio Co e lho – Ro ber to Sa tur ni no – Pa u lo Har -
tung – La u ro Cam pos – Jef fer son Pe res – Ge ral do
Melo – Arlin do Por to – Pa u lo Sou to – Jo nas Pi nhe -
i ro – Edu ar do Su plicy – José Agri pi no – Car los Be -
zer ra – Bel lo Par ga.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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 Órgãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;
....................................................................................

PARECER Nº 1.090, 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 246, de
2001, (nº 764/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va San ta Cla -
ra, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ca nin dé, Esta do do Ce a rá.

Relator: Se na dor Lúcio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 824, 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 173, de 16 de maio



de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti -
va San ta Cla ra para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Ca nin dé, Esta -
do do Ce a rá.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo, e apro -
va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
San ta Cla ra:

• Di re tor-Pre si den te – Car los Antô nio Sil va San tos

• Di re tor-Admi nis tra ti vo – José Ade mir de Alme i da

• Di re tor-Fi nan ce i ro – Fran cis co das Cha gas Fer re i ra Les sa

 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 246, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Lú dio Alcân ta ra, Re la -
tor – Ge ral do Cân di do (Abstenção) – Jo nas Pi nhe i -
ro – Se bas tião Ro cha – Antô nio Car los Jú ni or –
Pe dro Piva – Ju vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro -
cí nio – Ca sil do Mal da ner – Emi lia Fer nan des –
Álva ro Dias – Osmar Dias – Ro ber to Sa tur ni no –
Lú dio Co e lho – Ge ral do Althoff.

LEI Nº 4.117,  DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:



1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu ção
do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa men -
tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 22 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 pi 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

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 n. 52.795 ¹, de 31 de ou tu bro 
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 83, de 2000 (nº 4.899/99, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al -
te ra a re da ção do art. 3º da Lei n.º 9.311, de 24 de ou -
tu bro de 1996 (isen ção de CPMF para be ne fi ciá rio de
pri vi lé gi os e imu ni da des di plo má ti cas e con su la res; e o 
Pro je to de Lei da Câ ma ra na.º 59, de 2001 (nº 113/95,
na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci so II ao art. 6º
da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe
so bre a po lí ti ca agrí co la, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des,
como Lí der, por 5 mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Como Lí der, 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, on tem, dia 3 de ou tu bro, Bra sí lia, mais uma vez,
foi pal co da ma ni fes ta ção de mo crá ti ca dos tra ba lha -
do res des te País. 

Tra ba lha do res da edu ca ção, pro fes so res, ser vi -
do res, fun ci o ná ri os de es co las, pro fes so res uni ver si -
tá ri os em gre ve, es tu dan tes, tra ba lha do res sem-ter ra, 
de sem pre ga dos, re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti -
cos, Par la men ta res, De pu ta das e De pu ta dos, Se na -
do res e Se na do ras, or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is ocu pa ram a Espla na da dos Mi nis té ri os di an te do
Con gres so Na ci o nal. A ma ni fes ta ção re u niu apro xi -
ma da men te 50 mil pes so as de todo o Bra sil. A II Mar -
cha Na ci o nal em De fe sa da Pro mo ção da Edu ca ção
Pú bli ca, cha ma da pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Tra ba lha do res em Edu ca ção, foi um aler ta à so ci e da -
de, um cha ma men to para a aten ção e a ur gên cia de
se re ver a edu ca ção des te País. 

A ma ni fes ta ção, ao con trá rio da idéia que os
gran des me i os de co mu ni ca ção pas sa ram e que con -
se gui mos ler no dia de hoje, foi um ato pa trió ti co em
que pre do mi nou a or dem e a ma ni fes ta ção de mo crá -
ti ca. A mar cha em de fe sa da edu ca ção foi mais uma
de mons tra ção cí vi ca, pa cí fi ca e opor tu na. O povo de
todo o Bra sil, re pre sen ta do pela edu ca ção, pelo ho -
mem e pela mu lher do cam po e da ci da de, veio a
Bra sí lia cla mar por jus ti ça e res pe i to. A mar cha pela
edu ca ção, con vo ca da pela CNTE, pe las en ti da des
es tu dan tis, pela CUT e pela so ci e da de or ga ni za da
foi um su ces so. Suas vo zes fa la ram alto e ca la ram
fun do. Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a con vo ca ção, fe i ta pela CNTE, a nos sa Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção,



mos tra a se ri e da de com que esse even to foi cha ma -
do e re a li za do.

Diz a con vo ca ção da CNTE:

Mar cha dos que não têm es co la, mar -
cha dos re pro va dos, mar cha dos que que -
rem amar e não po dem, mar cha dos que se
re cu sam a uma obe diên cia ser vil“  ini ci a ram 
com es sas pa la vras de Pa u lo Fre i re, lem -
bran do do edu ca dor a se ri e da de e a luta
pela edu ca ção.

A edu ca ção tem um pa pel fun da men tal 
na trans for ma ção do Bra sil em uma Na ção
so be ra na. Po rém, ao con trá rio do que o Go -
ver no apre goa, a edu ca ção no País vive um
qua dro crí ti co que pre ci sa ser ur gen te men te 
mo di fi ca do. O Bra sil tem 17 mi lhões de anal -
fa be tos li te ra is e 30 mi lhões de anal fa be tos
fun ci o na is. Mais de 70% das cri an ças de até 
03 anos não têm cre che. Mais da me ta de
das cri an ças en tre 04 e 06 anos não fre -
qüen tam a pré-es co la. Estão fora da es co la
8,5 mi lhões de pes so as dos 7 aos 18 anos.
Me nos de 7,5% da po pu la ção tem aces so
ao ní vel su pe ri or. Entre ne gros e ne gras,
esse ín di ce é de 2,5%, se gun do da dos do
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da,
Ipea. Cer ca de 97% da po pu la ção es tu dan til 
ne gra está em es co las pú bli cas me nos apa -
re lha das; e des se to tal ape nas 3% che gam
ao ní vel su pe ri or. O in ves ti men to no en si no
fun da men tal caiu de 5% para 2,2% do PIB
des de 1998.

Se gue, ain da, a con vo ca ção da CNTE.

Os edu ca do res nun ca fo ram tão des -
res pe i ta dos e des va lo ri za dos. Um ter ço dos
pro fes so res e pro fes so ras sem ti tu la ção
ade qua da. Mais de 60% do con jun to em
con tra ta ção pre cá ria ou tem po rá ria. Sa lá ri os 
mé di os in su fi ci en tes: va ri am de R$136, no
Nor des te, a R$854, no Su des te, con sa gran -
do as in su fi ciên ci as e as de si gual da des en -
tre as re giões e en tre as es fe ras ad mi nis tra -
ti vas. Uma mé dia na ci o nal de R$409, o
quar to pior sa lá rio do mun do, se gun do pes -
qui sa da Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a edu ca ção, cul tu ra e tec no lo gia, a
Unes co, e da Orga ni za ção para a Co o pe ra -
ção e De sen vol vi men to Eco nô mi co. Mais da 
me ta de de fun ci o ná ri os das es co las não
pos su em es co la ri da de obri ga tó ria, por tan to, 

não pos su em o en si no fun da men tal, que é o 
pre vis to na Cons ti tu i ção. Ape nas 32% dos
pro fes so res do nos so País têm cur so su pe -
ri or; 11,7% dos pro fes so res da re gião Nor te
e 5,7% dos do Nor des te nem com ple ta ram
o an ti go 1º Grau; me ta de dos pro fes so res
so frem da sín dro me da de sis tên cia. 

Para agra var ain da mais a si tu a ção, o
Go ver no Fe de ral ve tou nove dis po si ti vos do
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, en tre eles o
que ga ran ti ria o au men to de re cur sos para o
se tor edu ca ci o nal pas san do dos atu a is 4%
para 7% do PIB. É pre ci so mu dar este qua -
dro para que te nha mos de fato uma edu ca -
ção de qua li da de, para to dos e to das e sem
qual quer dis cri mi na ção. A con vo ca ção da
CNTE para a mar cha que ocor reu on tem cul -
mi na va as sim: ”Ve nha fa zer par te de nos sa
luta, pois ela é tam bém sua. Ou a gen te mar -
cha ou a gen te dan ça. O fu tu ro está na edu -
ca ção. Além de va gas, exi gi mos qua li da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, este
País re al men te não sabe o que é va lo ri zar a edu ca -
ção e res pe i tar os pro fes so res. Por isso, on tem, nós
vi mos re pre sen tan tes de todo o País che ga rem ao
co ra ção do Bra sil vin do de dis tan tes par tes de to dos 
os Esta dos bra si le i ros, en fren tan do di fi cul da des.
Com mu i to es for ço e com mu i ta gar ra, mais uma
vez, de ram o exem plo ao povo bra si le i ro. Os me i os
de co mu ni ca ção, como sem pre, não mos tra ram o
lado po si ti vo, sa u dá vel de tudo o que ocor reu nas
ruas de Bra sí lia. Res sal ta ram os de sen con tros, mu i -
to re du zi dos por si nal, di an te da mag ni tu de de 50
mil pes so as re u ni das, ca mi nhan do, can tan do, ex -
pres san do nas pa la vras de or dem, nas fa i xas e nos
car ta zes lo gi ca men te o seu des con ten ta men to com
a po lí ti ca do Fer nan do Hen ri que Car do so. 

A ação de meia dú zia de jo vens exal ta dos, fru to
do de sen can to, da de ses pe ran ça e da an gús tia de ver 
fru ti fi car a in jus ti ça, a cor rup ção e a fal ta de éti ca, cer -
ta men te es tão en tre os mo ti vos das ati tu des mais ás -
pe ras que fo ram re gis tra das

É im por tan te res sal tar que o apa ra to mi li tar
mon ta do para o even to tam bém foi sur pre en den te.
Foi um dos ma i o res já es ta be le ci dos em Bra sí lia para
ma ni fes ta ções po pu la res. Fo ram qua tro mil po li ci a is
mi li ta res, com ba ta lhão de cho que, cães e ca va los,
que, in clu si ve, im pe di ram que a pas se a ta per cor res se 
todo o seu tra je to, pas san do em fren te ao Pa lá cio do
Pla nal to, rua e pa lá cio que são do povo bra si le i ro; es -



pa ço por onde de ve ri am pas sar to das as ma ni fes ta -
ções de mo crá ti cas e po pu la res.

Res pe i to sa men te, foi en cur ta do o tra je to da ca -
mi nha da, que pas sou ape nas em fren te ao Con gres -
so Na ci o nal e pela Espla na da dos Mi nis té ri os. Não
apla u di mos a vi o lên cia, mas te nho cer te za de que o
exa ge ro da for ça po li ci al e a in fil tra ção de po li ci a is ci -
vis na ma ni fes ta ção pro vo ca ram, e pro vo ca rão, fa tos
des sa na tu re za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te do
atu al qua dro da edu ca ção, do des res pe i to e da des -
va lo ri za ção a que é sub me ti da, an tes de mais nada,
é pre ci so afir mar, alto e bom som, que os tra ba lha do -
res em edu ca ção, de for ma es pe ci al, são os ver da -
de i ros he róis des ta na ção que luta de ses pe ra da -
men te para en con trar o seu ca mi nho, o seu pre sen te
e o seu fu tu ro.

Edu ca ção hoje, mais do que nun ca, é pa râ me tro 
de fi ni dor de de sen vol vi men to, de dis tri bu i ção de ren -
da, de jus ti ça so ci al, de in te gra ção re gi o nal, de so be -
ra nia, de cul tu ra, de paz e de igual da de na so ci e da de. 
A edu ca ção não tem a vir tu de de, por si só, re sol ver
as ques tões e os pro ble mas do mun do, mas em to das 
as ques tões, po lí ti cas, eco nô mi cas, am bi en ta is, cul -
tu ra is, é ne ces sá ria a in tro du ção da edu ca ção para
que se pos sa dis cu tir e qua li fi car a ação de to das as
pes so as.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta mos aqui re gis tran do o que ocor reu, em nome do
Blo co de Opo si ção, dos par ti dos po pu la res e de mo -
crá ti cos, dos re pre sen tan tes que lá es ta vam, Se na do -
res, Se na do ras, De pu ta dos e De pu ta das. Nós es ti ve -
mos lá, par ti ci pa mos da ca mi nha da, su bi mos nos car -
ros de som e ma ni fes ta mos a nos sa so li da ri e da de, re -
a fir ma mos o nos so com pro mis so com a edu ca ção.
Sou pro fes so ra e exer ci o ma gis té rio no Esta do do Rio 
Gran de do Sul du ran te 23 anos. Ve nho do mo vi men to
sin di cal da que le Esta do. Mas não fi ca mos ape nas
nos car ros de som. Des ce mos após a nos sa ma ni fes -
ta ção e ca mi nha mos com o povo do Bra sil in te i ro, uni -
dos aos cer ca de 700 pro fes so res do Esta do do Rio
Gran de do Sul que vi e ram a Bra sí lia. Ca mi nha mos ao
lado de les, con ver san do com aque la bra va ca te go ria
que co nhe ço – aju dei a cons tru ir a luta da re sis tên cia.
E vi mos o sen ti men to de tris te za e de de sen can to das 
pes so as, que nos di zi am: ”Emi lia, nós, que lu ta mos
jun tas, es ta mos nas es co las, mu i tas de nós, sem di -
nhe i ro para com prar um li vro, pe din do às nos sas co le -
gas aju da tan to para com prar ali men tos como para
com prar rou pas“. Vi mos fun ci o ná ri os e pro fes so res
jun tan do no chão la tas de re fri ge ran te que ali eram
de i xa das e que de po is se ri am ven di das para au men -

tar o sa lá rio de R$400,00, ou R$300,00, que as pes -
so as re ce bem. 

Que país é este que não en ten de que a edu ca -
ção e o de sen vol vi men to só fa rão dele uma na ção in -
de pen den te, so be ra na, quan do hou ver gen te pen -
san do, re fle tin do, cons tru in do, e prin ci pal men te sa -
ben do o que é cer to e o que é er ra do?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan -
des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro ex ter nar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª e a to dos
os edu ca do res, pro fes so res, en fim a to dos aque les
que tra ba lham na edu ca ção pú bli ca. Qu e ro ma ni fes -
tar tam bém so li da ri e da de àque les que, on tem, vin dos 
dos mais di ver sos re can tos do Bra sil, fi ze ram uma ex -
tra or di ná ria ma ni fes ta ção di an te do Mi nis té rio da
Edu ca ção. Gos ta ria de re gis trar que os pro fes so res
da Andes, as sim como a Asso ci a ção dos Fun ci o ná ri -
os e tam bém os re i to res de inú me ras uni ver si da des
es ti ve ram nos úl ti mos dias aqui no Se na do Fe de ral.
Por ini ci a ti va do Se na dor Ma u ro Mi ran da, inú me ros
Se na do res es ti ve mos, in clu si ve V. Exª, an te on tem,
com o Pre si den te Ra mez Te bet, quan do S. Exª re ce -
beu os re i to res de inú me ras uni ver si da des. Na que la
oca sião, o Pre si den te dis se que re a li za ria um es for ço
pe ran te o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za para que hou -
ves se diá lo go com re i to res e re pre sen tan tes de pro -
fes so res e ser vi do res das uni ver si da des pú bli cas fe -
de ra is. Se na do ra Emi lia Fer nan des, gos ta ria que V.
Exª con si de ras se como par te in te gran te do meu
apar te o ofí cio dos pro fes so res re pre sen tan tes da
Asso ci a ção de Do cen tes da Uni ver si da de Fe de ral de
São Car los, da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria
e da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is. Eles ex -
pres sam de ma ne i ra bas tan te in te res san te tudo aqui -
lo que V. Exª tam bém está di zen do. Assi na lam in clu si -
ve que os gas tos com edu ca ção, em 1995, eram
R$13,6 bi lhões, en quan to em 2000 fo ram ape nas de
R$12,6 bi lhões. Os gas tos com en si no su pe ri or eram
de R$6,2 bi lhões em 1995 e cor res pon de ram a R$6
bi lhões em 2000, en quan to os gas tos com os ju ros da 
dí vi da pas sa ram de R$16,8 bi lhões, em 1995, para
R$78,1 bi lhões em 2000. Ou seja, en quan to os gas tos 
com edu ca ção di mi nu í ram de 20,3% para 8,9% do
Orça men to, os gas tos com en si no su pe ri or fo ram re -
du zi dos de 9,2% para 4,2%, e os gas tos com ju ros so -
bre as re ce i tas cor ren tes lí qüi das sim ples men te au -
men ta ram de 24,9% para 55,1%. São da dos ex pos tos 
pe los pro fes so res. Se V. Exª con ce der-me a hon ra de



con si de rá-las par te do seu pro nun ci a men to, pas sa rei
às suas mãos as re fe ri das in for ma ções. Cons ti tu em
mais um sub sí dio para aná li se des sa ques tão tão dra -
má ti ca, um di ag nós ti co so bre a gra ve si tu a ção em
que se en con tra o en si no pú bli co no Bra sil, in clu si ve o 
su pe ri or.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Edu ar do Su plicy, re co lho es sas in for ma -
ções, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to, e agra -
de ço a V. Exª não ape nas a le al da de ao Mo vi men to
dos Tra ba lha do res da Edu ca ção, mas tam bém o do -
cu men to que trou xe. 

Se fôs se mos tam bém tra çar con si de ra ções so -
bre a gre ve dos pro fes so res das uni ver si da des fe de -
ra is, de ve ría mos fa zer um novo pro nun ci a men to –
como te mos fe i to e há pou cos dias fi ze mos. Esta
Casa não tem sido omis sa. A Co mis são de Edu ca ção
está aten ta, tem re ce bi do os re pre sen tan tes dos do -
cen tes e dos fun ci o ná ri os das uni ver si da des e dis cu ti -
do o pro ble ma com os re i to res. Esti ve mos com o Pre -
si den te da Casa, tam bém a cha ma do do Se na dor
Ma u ro Mi ran da e do Pre si den te da Co mis são de Edu -
ca ção, Se na dor Ri car do San tos, ma ni fes tan do nos sa
so li da ri e da de e pre o cu pa ção. 

A fal ta de diá lo go e de sen si bi li da de do Go ver no
Fe de ral está ex pres sa no Con gres so Na ci o nal por Se -
na do res e De pu ta dos. É im pos sí vel ad mi nis trar o mo vi -
men to de mo crá ti co de uma gre ve por meio de cor tes
in dis cri mi na dos de sa lá rio ou com a in ten ção de po si -
ci o nar re i to res con tra pro fes so res e fun ci o ná ri os.

Ain da es ta mos cla man do para que o Sr. Mi nis tro 
da Edu ca ção vol te a di a lo gar, res pe i tan do e va lo ri -
zan do os tra ba lha do res das uni ver si da des fe de ra is,
que têm dado qua li fi ca ção às nos sas ins ti tu i ções. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– O Se na dor Ma u ro Mi ran da me so li ci ta um apar te,
que con ce do com pra zer. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na do ra 
Emi lia Fer nan des, peço este apar te para ra ti fi car to -
das as pa la vras de V. Exª, que in clu em a sua pa i xão
pela edu ca ção, uma vez que V. Exª per ten ce à área e
sen te a ne ces si da de de que o Bra sil me lho re e dê pri -
o ri da de a essa ques tão. Como re pre sen tan te do
Esta do de Go iás, te nho acom pa nha do a si tu a ção da
Uni ver si da de Fe de ral do meu Esta do e o seu so fri -
men to, a fal ta de re cur sos e de ca pi tal de giro, além
dos ba i xís si mos sa lá ri os. Sou mu i to li ga do à uni ver si -
da de, mi nha es po sa é pro fes so ra da Uni ver si da de
Fe de ral de Go iás e es ta mos nes sa luta. Qu e re mos

enal te cer o es pe ta cu lar mo vi men to re a li za do on tem
na Espla na da dos Mi nis té ri os, es pe ci al men te em
fren te ao Mi nis té rio da Edu ca ção, numa ma ni fes ta ção 
de de mo cra cia. Esta Casa, por meio do nos so Pre si -
den te, Se na dor Ra mez Te bet, aco lheu os re i to res
das uni ver si da des do Bra sil, li de ra dos pelo Dr. Car los
Ro ber to San tos, Pre si den te da Andi fes. O Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal in ter fe riu, so li ci tan do ao Sr.
Mi nis tro da Edu ca ção que re to me ime di a ta men te o
diá lo go. Caso isso não ocor ra, fa la rá com o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca. Espe ra mos que o Mi nis tro
da Edu ca ção, que tam bém é da área e foi re i tor – e
pa re ce que ab di cou de toda a his tó ria dele a fa vor da
edu ca ção bra si le i ra, es pe ci al men te quan do foi re i tor
da Uni camp em São Pa u lo – não se es que ça des sa
área vi tal para o de sen vol vi men to na ci o nal. Estou
ple na men te de acor do com to dos os itens, a fala e a
pa i xão com que V. Exª apre sen ta esse dra ma dos
pro fes so res bra si le i ros, es pe ci al men te das uni ver si -
da des fe de ra is. A uni ver si da de pú bli ca gra tu i ta de
qua li da de tem que ser não só uma ban de i ra dos pro -
fes so res, mas de todo o Con gres so Na ci o nal. Obri ga -
do, Se na do ra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te e o in cor po ro ao meu pro nun ci a -
men to.

Em re la ção à mar cha, à luta, ao que es ta va
acon te cen do aqui em Bra sí lia, o Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Ra mez Te bet, com a pre sen ça de Se -
na do res e De pu ta dos, re ce beu o Pre si den te da Con -
fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção, 
co le ga pro fes sor Car los Au gus to, o Pre si den te da
CUT, João Antô nio Fe lí cio, os re pre sen tan tes de
ONGs, que en tre ga ram um do cu men to re pre sen tan -
do mais de 50 en ti da des de to dos os seg men tos de
todo o Bra sil. S. Exª se mos trou sen sí vel ao tra ba lho
sé rio que a CNTE vem fa zen do em prol da edu ca ção.

Na opor tu ni da de, foi en tre gue ao Pre si den te
des ta Casa, as sim como vai ser en tre gue ao Mi nis tro
da Edu ca ção, o re sul ta do de uma pes qui sa que a
CNTE, em par ce ria com as uni ver si da des de Bra sí lia
e do Rio de Ja ne i ro, fez em re la ção ao en si no no País, 
abran gen do áre as como ges tão, in fra-es tru tu ra, vi o -
lên cia nas es co las, or ga ni za ção do tra ba lho e qua li -
da de do en si no. 

Isso é um tra ba lho sé rio que pode pa u tar, sem
dú vi da, as ini ci a ti vas e as po lí ti cas, se hou ver von ta de 
do Go ver no.

O Se na dor Ra mez Te bet tam bém re ce beu um
do cu men to da Cam pa nha Na ci o nal pelo Di re i to à
Edu ca ção, que des de 1999 exis te no País e é in te gra -
do por vá ri as or ga ni za ções não-go ver na men ta is. Tal



do cu men to faz um ape lo para que se re a li ze no Con -
gres so Na ci o nal a vo ta ção e a der ru ba da dos nove
ve tos que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que apre sen -
tou ao Pla no Na ci o nal da Edu ca ção.

Esses ve tos, de po is de dois anos de dis cus são
e vo ta dos pelo con sen so da Opo si ção e Si tu a ção, fi -
ze ram com que não sa ís se o pla no na ci o nal que gos -
ta ría mos, mas foi o pos sí vel cons tru í do nes tas duas
ca sas, sem con tra ri e da de al gu ma do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, in clu si ve com o re la -
tor, na Câ ma ra, e aqui de par la men ta res de par ti -
dos de sus ten ta ção do Go ver no. Che gan do ao pa lá -
cio, Sua Exce lên cia apôs nove ve tos, quan do po de -
ria ter dis cu ti do nes ta Casa as mo di fi ca ções ou os
pon tos que não ace i ta va. Não o fez, des res pe i tan do
a dis cus são da so ci e da de e du pla men te o Con gres -
so Na ci o nal, vo tan do con tra os pa re ce res apre ci a dos 
nes tas Ca sas.

Peço ao Sr. Pre si den te, tam bém, que seja in cor -
po ra do na ín te gra o do cu men to que V. Exª e nós re ce -
be mos da Cam pa nha Na ci o nal pelo Di re i to à Edu ca -
ção.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, no bre Se na do ra Emi -
lia Fer nan des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Pois não, no bre Se na dor Ri car do San tos, Pre si den -
te da Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, que ro dar o meu tes te mu -
nho da luta de V. Exª pela edu ca ção no Bra sil e no Rio
Gran de do Sul. V. Exª tem sido, com cer te za, um dos
mais ati vos mem bros na Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, com a apre sen ta ção de pro je tos de
lei, pro pos tas e emen das. A sua par ti ci pa ção tem sido 
mu i to im por tan te nas au diên ci as pú bli cas. V. Exª aqui
apre sen ta uma ques tão de ex tre ma re le vân cia no que 
diz res pe i to ao em ba te en tre pro fes so res, ser vi do res
pú bli cos de uni ver si da des fe de ra is e o Mi nis té rio da
Edu ca ção e Cul tu ra. Faço um novo ape lo ao Pre si -
den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que já aten -
deu a um gru po de Se na do res, por su ges tão do Se -
na dor Ma u ro Mi ran da. Faço um ape lo tam bém ao Lí -
der do PSDB, Se na dor Ge ral do Melo, e aos Lí de res
de ou tros par ti dos a fim de que, jun ta men te com o
Pre si den te do Se na do Fe de ral, con tri bu am na bus ca
de uma sa í da para a gre ve. Vi ve mos, nes te mo men to,
um pro ces so de ra di ca li za ção. É fun da men tal que o
Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra fle xi bi li ze al gu mas
de ci sões ado ta das quan to ao não-pa ga men to dos
sa lá ri os dos pro fes so res re la ti vos a se tem bro. E que

se re com po nha o ca nal de ne go ci a ção ins ta la do na
se ma na pas sa da, na quar ta-fe i ra, com a cons ti tu i ção
de sete co mis sões des ti na das a es tu dar toda a pa u ta
de re i vin di ca ções dos pro fes so res e ser vi do res. Esta -
mos vi ven do um mo men to de im pas se. Pen so que o
Se na do Fe de ral pode dar a sua con tri bu i ção, por in -
ter mé dio do seu Pre si den te e dos Li de res, com vis tas
a evi tar que os alu nos per cam este se mes tre e o ves -
ti bu lar do pró xi mo ano seja pre ju di ca do. Nós po de -
mos, com isso, ofe re cer uma con tri bu i ção ao Go ver -
no para eli mi nar esse im pas se.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Ri car do San tos, so mos tes te mu nhas do
tra ba lho de mo crá ti co e di nâ mi co que V. Exª tem fe i to
à fren te da Co mis são de Edu ca ção, sem pre aten to e
pre o cu pa do não ape nas com o en ca mi nha men to dos
pro je tos da pa u ta re gu lar da que la Co mis são, mas
com to dos os as sun tos vin cu la dos à ques tão da edu -
ca ção no País. A sua par ti ci pa ção, a sua pre sen ça, as 
au diên ci as que con ce deu, as tra ta ti vas jun to ao Mi -
nis té rio são dig nas de re gis tro e de res pe i to. Enten do
tam bém o cha ma men to que V. Exª às Li de ran ças, ao
Pre si den te da Casa, para uma ação mais for te, mais
con sis ten te em de fe sa da edu ca ção e na bus ca de
uma so lu ção para o im pas se que es ta mos vi ven do e
que se ar ras ta. Na se ma na pas sa da, ha via uma es pe -
ran ça e uma ex pec ta ti va de que as co i sas me lho ra ri -
am, por que se es ta be le cia o diá lo go, for ma vam-se
co mis sões para co me çar a con ver sa en tre o Go ver no
e os re pre sen tan tes da ca te go ria. De uma hora para
ou tra o Go ver no rom pe, mais uma vez, com esse
com pro mis so e de cre ta o cor te de sa lá ri os. Assim não 
se cons trói diá lo go.

É ló gi co que os âni mos es tão acir ra dos, até pas -
san do por de ci são ju di ci al. Mas es pe ra mos uma ação
de boa von ta de e de ter mi na ção do Go ver no Fe de ral,
cha man do a ca te go ria e ini ci an do ime di a ta men te
esse diá lo go.

Mas é im por tan te que re gis tre mos tam bém, Se -
na dor Ri car do San tos, que a nos sa Co mis são apro -
vou um re que ri men to, com o apo io de V. Exª, para
que, du ran te este mês de ou tu bro, ten do em vis ta o
dia 15, dia de di ca do ao pro fes sor, re a li ze mos tam bém 
ati vi da des de de ba te e de re fle xão den tro da nos sa
Co mis são de Edu ca ção. E tam bém es ta mos en ca mi -
nhan do so li ci ta ção à Mesa para que o dia 16 de ou tu -
bro, um dia após o Dia do Pro fes sor, seja de di ca do
ex clu si va men te para que to dos os par ti dos, to dos os
Se na do res que as sim o de se ja rem, fa çam uso das
suas ma ni fes ta ções no sen ti do de se fa zer um ba lan -



ço, uma aná li se e, prin ci pal men te, tra çar no vos ru -
mos da edu ca ção no nos so País.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) – 
Logo em se gui da, após con ce der ao Se na dor Ge ral do
Cân di do, que me ha via so li ci ta do an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na do ra Emi lia Fer nan des, por gen ti le za, que ro só
avi sá-la que seu tem po está para se es go tar. V. Exª
dis põe de dois mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Cer to, Sr. Pre si den te. Agra de ço a boa von ta de 
de V. Exª. Peço aos apar te an tes que se jam bre ves,
por que es tou con clu in do meu pro nun ci a men to, mas
eu gos ta ria de ou vir os ilus tres co le gas.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, se rei bre ve. Qu e ro pa ra -
be ni zar V. Exª pelo seu pro nun ci a men to e me so li da -
ri zar com os pro fes so res des te País, que es tão
numa luta mu i to sé ria em re la ção à ques tão dos sa -
lá ri os, por que são sete anos sem re a jus te. Há pro -
ble mas sé ri os nas uni ver si da des. As uni ver si da des
pú bli cas es tão su ca te a das; há fal ta de re cur sos para 
re po si ção ma te ri al para elas, e é la men tá vel que te -
nha mos che ga do a esse pon to. Pre ci sa mos, efe ti va -
men te, tra ba lhar no sen ti do de cons ti tu ir essa co -
mis são a que V. Exª se re fe riu, com a par ti ci pa ção
do nos so Pre si den te, para que pos sa mos sair des se 
im pas se, por que, se essa si tu a ção per sis tir, acar re -
ta rá mais pre ju í zos para os alu nos, para os pro fes -
so res, en fim, para a so ci e da de. Cre io ser essa uma
ques tão im por tan tís si ma. Pa ra be ni zo V. Exª pelo seu 
pro nun ci a men to e mu i to obri ga do pelo apar te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da.

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

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Qu e ro
pa ra be ni zá-la pelo seu pro nun ci a men to, no bre Se -
na do ra. Efe ti va men te a si tu a ção da edu ca ção no
País é ca tas tró fi ca. O Con gres so Na ci o nal tem o de -
ver de in ter vir nes sa ques tão. Os pro fes so res es tão
em es ta do de de ses pe ro. Os pré di os das uni ver si da -

des vi ra ram ta pe ras. Os la bo ra tó ri os não fun ci o nam, 
não exis tem. É um caos to tal na edu ca ção. E o Mi -
nis té rio da Edu ca ção não per mi tia in ves ti men to em
in fra-es tru tu ra nas uni ver si da des e nem pes so al. Fi -
ze mos uma re u nião com o Mi nis tro e con se gui mos
este ano um acor do – ve jam bem a que ab sur do
che ga mos – no sen ti do de que ad mi tis se que emen -
das fos sem fe i tas para in fra-es tru tu ras das uni ver si -
da des e que fos sem aca ta das. Con ver sei com o
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção. Esta mos su -
ge rin do a S. Exª que a Co mis são de Edu ca ção faça
uma emen da para aten der as uni ver si da des bra si le i -
ras. Do mes mo modo, pro cu rei a Co mis são de Edu -
ca ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, que tam bém está 
ela bo ran do uma emen da para aten der as uni ver si -
da des no mí ni mo do mí ni mo, por que a si tu a ção é
ca tas tró fi ca. Pa ra be ni zo V. Exª, Se na do ra Emi lia
Fer nan des, pelo pro nun ci a men to e pela pro pos ta,
que é cor re ta. O Con gres so Na ci o nal deve par ti ci par 
in ten sa men te des sa ques tão, para que che gue mos
ao fim do im pas se e co me ce mos a mu dar a si tu a ção 
an gus ti an te que vive a edu ca ção bra si le i ra. Pa ra -
béns a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Obri ga da, Se na dor Car los Be zer ra. A luta de V. Exª
jun to à Co mis são do Orça men to é tam bém re co nhe -
ci da em re la ção às uni ver si da des e ao en si no.

Fa ze mos a crí ti ca com base em da dos e fa tos.
Hoje, fui sur pre en di da pela ma té ria na Impren sa Na -
ci o nal in ti tu la da ”Di nhe i ro So bran do“. Qu an do fa la -
mos do im pas se da fal ta de re cur sos, que é a des -
cul pa do Go ver no, fal tan do três me ses para o fi nal
do ano, a ma té ria con fir ma que an dam mal os in ves -
ti men tos do Go ver no em to das as áre as, mas es pe -
ci al men te nas so ci a is. No Mi nis té rio da Edu ca ção,
por exem plo, ape nas 6,16% dos re cur sos para obras 
e com pras de equi pa men tos fo ram gas tos até ago ra. 
E a ma té ria con ti nua dan do todo um per cen tu al, Mi -
nis té rio por Mi nis té rio, dos re cur sos pre vis tos e do
que foi re a li za do até ago ra. Se olhar mos bem, con -
clu i re mos que é uma ver go nha re al men te.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um
apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, que ro pa ra be ni zar V. Exª por 
tra zer, nes ta ma nhã, esse as sun to im por tan tís si mo



para dis cus são no Con gres so Na ci o nal. De fi ni ti va -
men te, pre ci sa mos ter bom sen so com a edu ca ção
bra si le i ra, com as uni ver si da des. A ad mi nis tra ção,
tal como a po lí ti ca, quer seja fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, não pres su põe a au sên cia de con fli tos,
mas a clas se po lí cia tem o de ver de aco mo dá-los. É 
im por tan te a in ter ven ção do Se na do Fe de ral para
que, de uma vez por to das, pos sa mos re sol ver esse 
im pas se, esse pro ble ma, esse con fli to. Qu e ro pa ra -
be ni zá-la e apo i ar, in te gral men te, o dis cur so que V.
Exª faz nes te mo men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te, Se na dor.

Con clu i rei di zen do que a Mar cha pela Edu ca ção 
foi for ma da pe los tra ba lha do res da edu ca ção: do en -
si no Fun da men tal e Mé dio. Foi tam bém in cor po ra da
pelo en si no uni ver si tá rio. Então, o pro ble ma é ge ral. 

Lem bro que 85% de nos sos es tu dan tes es tão
em es co las pú bli cas, re pre sen tam par ce las mais po -
bres da nos sa po pu la ção e, por tan to, um com pro mis -
so de Go ver no.

Qu e re mos uma pes soa edu ca da por in te i ro, que 
cons trua seu pró prio co nhe ci men to, que pen se, que
aja e, aci ma de tudo, que seja in te gra da e par tí ci pe da 
his tó ria que vive.

Esta mos vi ven do em um País que pos sui pro -
gres so e de sen vol vi men to, mas es tes nos tra zem dú vi -
das. Po de ría mos es tar em um país bem me lhor, com
jus ti ça so ci al, dis tri bu i ção de ren da. Pre ci sa mos di zer
aos jo vens que o que es ta mos fa zen do ser vi rá de
exem plo às no vas ge ra ções. Re pi to: a Mar cha foi um
su ces so. Não apla u di mos a vi o lên cia, mas te mos que
re co nhe cer que esta não se dá por aca so. É fru to do
de sen can to, da an gús tia, da in cer te za e da fal ta de
pers pec ti va, é re sul ta do da in jus ti ça, da cor rup ção, da
im pu ni da de e da fal ta de éti ca que, nós, adul tos mu i tas
ve zes pas sa mos como exem plo aos nos sos jo vens.

Os jo vens que rem ter es pe ran ça, voz, que rem
um pre sen te para ga ran tir o fu tu ro, cla mam por es pa -
ço, por jus ti ça, e suas vo zes, mu i tas ve zes, se per dem 
na so li dão do des ca so, do des res pe i to e da de sa ten -
ção dos nos sos go ver nan tes.

A edu ca ção vol ta da para o fu tu ro ne ces si ta con -
tem plar es sas ques tões que ana li sa mos ra pi da men te,
numa abor da gem qua li ta ti va, para for mar uma vi são
crí ti ca nos ci da dãos para que com co ra gem, tá ti cas e
es tra té gi cas se con fi gu rem na re a li za ção de no vas ge -
ra ções em que o medo e a ex clu são se jam su pe ra dos.

Era o re gis tro que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, e
so li ci to que os do cu men tos re gis tra dos, as sim como
os apar tes, se jam in cor po ra dos ao meu pro nun ci a -

men to, re for çan do o es pí ri to e a an si e da de que uma
pro fes so ra traz à tri bu na des ta Casa.

Mu i to obri ga da.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.)

Exce len tís si mo Pro fes sor-Dou tor
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy
D.D. Se na dor da Re pú bli ca
Se na do Fe de ral Bra sí lia
Par ti do dos Tra ba lha do res

Exce len tís si mo Se na dor,
Nós, pro fes so res aba i xo as si na dos, re pre sen -

tan tes das Asso ci a ções de Do cen tes da Uni ver si da de 
Fe de ral de São Car los, da Uni ver si da de Fe de ral de
San ta Ma ria e da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge -
ra is, nos di ri gi mos a Vos sa Exce lên cia para ex por e
so li ci tar o se guin te:

1) Os pro fes so res de 51 Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or es tão em gre ve jun to
com os ser vi do res téc ni co-ad mi nis tra ti vos
de 47 IFES e com o apo io dos es tu dan tes
de 21 Uni ver si da des.

2) Em con jun to, os três seg men tos re i vin di -
cam, do MEC e do Go ver no Fe de ral, a li be -
ra ção de mais ver bas para que pos sam ser 
pa gos os cus tos da Edu ca ção Su pe ri or
(am pli a da – sem o de vi do am pa ro do Go -
ver no – nos ní ve is de gra du a ção e pós-gra -
du a ção, da pes qui sa, da ex ten são e da
pres ta ção de ser vi ços). Este cres ci men to
se deu sem a con tra par ti da do MEC, Os
pro fes so res e téc ni co-ad mi nis tra ti vos re i -
vin di cam, tam bém, re po si ção sa la ri al para
fa zer fren te a um ar ro cho que, há sete
anos, está de te ri o ran do nos sos sa lá ri os.

3) De po is das ges tões fe i tas ao MEC pe las
res pec ti vas as so ci a ções sin di ca is, Andes,
Fa su bra e UNE, com o am pa ro de 26 De pu -
ta dos Fe de ra is, ob ti ve ram uma au diên cia
com o Se nhor Mi nis tro da Edu ca ção, que
de ter mi nou um iní cio de ne go ci a ções.
Entre tan to, um dia após a re u nião com os
seg men tos in te res sa dos, o Mi nis tro da Edu -
ca ção de ter mi nou – em ato sem base le gal
– a sus pen são do pa ga men to dos sa lá ri os
dos pro fes so res e fun ci o ná ri os das IFES.



4) Exce len tís si mo Se nhor Se na dor, con ta mos
com o apo io de Vos sa Exce lên cia para in -
ter ce der jun to ao MEC para que haja uma
aber tu ra real de ne go ci a ções e para que
seja efe tu a do o pa ga men to de nos sos sa lá -
ri os, re la ti vos ao mês de se tem bro. Con si -
de ra mos nos sas re i vin di ca ções jus tas e
exe qüí ve is pe las ra zões que aba i xo re la ta -
mos:

5) No dia 22 de agos to de 2001, os pro fes so -
res das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no –
de fla gra ram uma gre ve por tem po in de ter -
mi na do que visa, en tre ou tras re i vin di ca -
ções, ob ter a re po si ção das per das re sul -
tan tes do con ge la men to sa la ri al que, de
acor do com o Di e e se, é su pe ri or a 75,48%. 
Res sal te-se que este ín di ce re fe re-se ape -
nas ao re a jus te de vi do até de zem bro de
2000. Essa si tu a ção de bru tal des res pe i to
para com os ser vi do res de cor re da ado ção
de uma po lí ti ca eco nô mi ca que tem sa cri fi -
ca do a imen sa ma i o ria da po pu la ção bra si -
le i ra, pri va da cada vez mais de seus di re i -
tos so ci a is bá si cos. Os fa tos aci ma são co -
nhe ci dos – qua li ta ti va men te – por to dos os
que acom pa nham com al gu ma aten ção a
vida na ci o nal e cu jos nú me ros ex pres si vos, 
po dem ser ob ti dos nos si tes da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal (STN) e do Sis te ma
Inte gra do de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra do
Mi nis té rio da Fa zen da (SIAF/MF).

6) Se gun do es ses da dos (Ta be la I ane xo) o
go ver no con se guiu au men tar suas re ce i tas
cor ren tes lí qui das, que sal ta ram de 67,3 bi -
lhões em 1995 para 147,7 bi lhões em
2000. No mes mo pe río do, o pa ga men to de
ju ros da dí vi da da União sal ta ram de 67,3
bi lhões em 1995 para 141,7 bi lhões de re a -
is, em 2000. No mes mo pe río do o pa ga -
men to ju ros da dí vi da cres ce de 16,8 bi -
lhões em 1995 (24,9% de ju ros/RCL) para
78,1 bi lhões em 2000 (55,1% de ju -
ros/RCL).

7) Ao re vés, os in ves ti men tos em Edu ca ção
de ca í ram de 13,6 bi lhões (20,3% em re la -
ção à RCL de 95) para 12,6 bi lhões (8,9%
em re la ção à RCL de 2000). Em re la ção à
Edu ca ção Su pe ri or, a que da de in ves ti men -
to é mais ex pres si va: em 1995, o MEC in -
ves tiu 6,2 bi lhões de re a is em Ensi no Su -
pe ri or (9,2% em re la ção às RCL) e em
2000, o in ves ti men to foi de 6 bi lhões ou

4,2% em re la ção à RCL de 2000 (ver Ta be -
las II e III em ane xo).

8) Em con clu são, o Go ver no Fe de ral ar re ca dou 
mais, gas ta me nos com os sa lá ri os dos ser -
vi do res fe de ra is, in ves te me nos em Edu ca -
ção, in ves te me nos em Edu ca ção Su pe ri or,
em bo ra gas te, cada vez mais com ju ros da
dí vi da (ver ta be la IV, em ane xo).

9) Fi nal men te, cabe uma pa la vra so bre o mon -
tan te de ju ros e de amor ti za ções (Encar gos
Fi nan ce i ros da União/EFU) que o Go ver no
Fe de ral vem pa gan do aos cre do res na ci o -
na is e in ter na ci o na is. Para o ano em cur so,
o Go ver no Fe de ral de ve rá pa gar 143 bi -
lhões de re a is de EFU. Na or dem de gran -
de za, isso sig ni fi ca cer ca 12 bi lhões de re a is 
de EFU/mês e 400 mi lhões de ju ros e de
amor ti za ções por dia (ver “2001 – Uma
Odis séia Na Ter ra Bra si lis”). Bas ta lem brar,
com pa ra ti va men te, que o or ça men to do Mi -
nis té rio da Cul tu ra é in fe ri or 350 mi lhões ao
ano e o or ça men to da UFMG é de 400 mi -
lhões de re a is, para pa gar os cus tos da
Edu ca ção de mais de 30 mil alu nos e pa gar 
sa lá ri os de mais de 2.500 pro fes so res e
cer ca de 4.000 mil fun ci o ná ri os.

Por tudo isso, nós, que acre di ta mos que este
País ne ces si ta de de sen vol vi men to e, por tan to, do
avan ço ci en tí fi co, tec no ló gi co e de qua dros pro fis si -
o na is al ta men te qua li fi ca dos, en ten de mos que o
MEC pre ci sa abrir ime di a ta men te ne go ci a ções, para 
o aten di men to das jus tas re i vin di ca ções que apre -
sen ta mos. Afi nal, se a uni ver si da de pú bli ca au men -
tou o nú me ro de va gas na gra du a ção, mul ti pli cou a
for ma ção de Mes tres e de Dou to res, am pli ou a pro -
du ção ci en tí fi ca, des do brou pro gra mas de ex ten são
e a pres ta ção de ser vi ços, é jus to que a uni ver si da -
de pú bli ca te nha as ver bas de que ne ces si ta para
cus te ar seu fun ci o na men to e que os pro fes so res e
os fun ci o ná ri os, di re ta men te res pon sá ve is por este
cres ci men to, te nham re mu ne ra ção jus ta e con di zen -
te com a qua li da de do tra ba lho que pres tam à nos sa 
so ci e da de.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001. – Luiz Car los
Go mi de Fre i tas, Adufs car, Uni ver si da de Fe de ral de
São Car los – João Edu ar do Pe re i ra e João Ra dünz
Neto, Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria – Dal mir
Fran cis co e Gi o va ne Aze ve do, APUBH, Uni ver si da -
de Fe de ral de Mi nas Ge ra is.







Ao Exmº Sr. Se na dor Ra moz Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001

O Con gres so Na ci o nal apro vou o Pla no Na ci o -
nal de Edu ca ção (PNE) no fi nal de 2000, sen do san ci -
o na do no dia 9 de ja ne i ro des te ano com nove ve tos
pre si den ci a is. Os nove ve tos bus cam co i bir o in ves ti -
men to em edu ca ção, seja no en si no su pe ri or, na pes -
qui sa e no pro gra ma de ren da mí ni ma, seja por meio
da não de fi ni ção de um cus to alu no qua li da de no pra -
zo de dois anos. No en tan to, o mais im pla cá vel é o
veto que im pe de o com pro me ti men to por par te do
Esta do de in ves tir um mí ni mo de 7% do PIB em edu -
ca ção.

Ain da que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e o
Pla no Plu ri a nu al (PPA) te nham sido exa us ti va men te
usa dos para jus ti fi car os ve tos, vale res sal tar que a
Nota Téc ni ca emi ti da pela Con sul to ria de Orça men to
e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Câ ma ra dos De pu ta dos
e pela Con sul to ria de Orça men to, Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral afir ma não ha ver qual -
quer óbi ce na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal aos dis -
po si ti vos ve ta dos. Afir ma ain da que “cabe ao PPA, e
não ao PNE, com pa ti bi li zar os re cur sos dis po ní ve is
com os gas tos re fe ren tes à exe cu ção do Pla no”, já
que o PNE tem du ra ção que ex tra po la a do PPA.

Os ve tos ao Pla no Na ci o nal de Edu ca ção vêm
como uma afron ta ao Mar co de Ação de Da kar, as si -
na do pelo Bra sil em abril de 2000 na Cú pu la Mun di al
de Edu ca ção. Este Mar co afir ma que “go ver nos de -
vem fa zer com pro mis sos po lí ti cos fir mes e alo car re -
cur sos su fi ci en tes para to dos os com po nen tes da
edu ca ção bá si ca um pas so ab so lu ta men te es sen ci al
para que o Esta do cum pra com sua obri ga ção fren te
a seus ci da dãos (art. 46)”. Há am plo con sen so na co -
mu ni da de in ter na ci o nal e na ci o nal que de nada va lem 
me tas sem me i os con cre tos para cum pri-las. O fi nan -
ci a men to ade qua do é um dos me i os im pres cin dí ve is
para o cum pri men to da me tas do Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção.

Esta mo ção ex pres sa a von ta de de de ze nas de
ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil, ar ti cu la das à Cam pa -
nha Na ci o nal pelo Di re i to à Edu ca ção, as qua is lu tam
por um país so ci al men te de sen vol vi do e jus to e as
qua is sen tem-se in dig na das fren te aos ve tos pre si -
den ci a is ao Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, con vic tas
que es tes des fi gu ram e in vi a bi li zam a im ple men ta ção
do pró prio Pla no. Estas or ga ni za ções exi gem, por tan -
to, a ime di a ta con vo ca ção de ses são mis ta para que
se vo tem os ve tos pre si den ci a is ao PNE, prin ci pal -
men te aque le que im pe de a ele va ção do per cen tu al

de gas tos pú bli cos em edu ca ção para atin gir o mí ni -
mo de 7% do PIB.

Os ve tos não se jus ti fi cam tec ni ca men te; des -
me re cem o tra ba lho dos par la men ta res que ela bo ra -
ram e apro va ram o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção e
são um obs tá cu lo ao ple no de sen vol vi men to hu ma no
e so ci al do País. É im pres cin dí vel que o Pla no si na li ze 
o in ves ti men to mí ni mo que se há de fa zer para cum -
prir as me tas, de mons tran do o com pro me ti men to do
Esta do fren te ao di re i to que todo ci da dão e toda ci da -
dã tem à edu ca ção. Há um cla mor pela efe ti va pri o ri -
za ção da Edu ca ção na agen da po lí ti ca do País.

Cor di al men te.
ABONG – Asso ci a ção Bra si le i ra de Orga ni za -

ções Não Go ver na men ta is
 CNTE – Con fe de ra ção Na ci o nal de Tra ba lha do -

res em Edu ca ção
Co mis são Na ci o nal dos Fó runs Esta du a is de

Edu ca ção de Jo vens e Adul tos
União Na ci o nal de Di ri gen tes Mu ni ci pa is em

Edu ca ção – UNDIME
Mo vi men to Na ci o nal de Me ni nos e Me ni nas de

Rua
CUT – Cen tral Úni ca de Tra ba lha do res
Ação Edu ca ti va
Fun da ção ABRINQ pe los Di re i tos da Cri an ça
CENPEC – Cen tro de Estu dos e Pes qui sas em

Edu ca ção, Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria
Mis são Cri an ça
DIAP – De par ta men to Inter sin di cal de Asses so -

ria Par la men tar
Agen da Cri an ça Ama zô nia
Cen tro Cida Ro ma no/Insti tu to Se des Sa pi en ti ae
IBA SE
Obser va tó rio de Ci da da nia
CECIP – Cen tro de Cri a ção de Ima gem Po pu lar
Acti on Aid Bra sil
ABM
Con se lho de Enti da des Po pu la res de São João

do Me ri ti
Agen da So ci al
AMES – Asso ci a ção Mu ni ci pal de Estu dan tes

Se cun da ris tas do Rio de Ja ne i ro
Casa da Cul tu ra
Cen tro de De fe sa de Di re i tos Hu ma nos Ben to

Ru bião
CEPACC – Cen tro de Estu dos e Prá ti cas de

Ação Cul tu ral e Ci da da nia
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Ci da da nia da

Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de Ja ne i ro



EDUCAFRO – Edu ca ção e Ci da da nia para os
Afro-Des cen den tes e Ca ren tes

Exe cu ti va Esta du al dos Estu dan tes de Pe da go -
gia do Rio de Ja ne i ro

Fa cul da de de For ma ção de Pro fes so res/UFRJ
FASE-Fe de ra ção de Órgãos para Assis tên cia

So ci al e Edu ca ci o nal
NOVA – Pes qui sa e Asses so ria em Edu ca ção
Nú cleo de Agri cul tu ra e Meio Ambi en te/Insti tu to

de Eco no mia – UFRJ
Pro je to de Edu ca ção de Jo vens e Adul tos de

Ca xam bi
PVNC – Mo vi men to Pré-ves ti bu la res para Ne -

gros e Ca ren tes
Cen tro de Cul tu ra Luiz Fre i re
Cen tro das Mu lhe res do Cabo
Co le ti vo Re fa zen do
CEPOMA – Cen tro de Edu ca ção Po pu lar Ma il de 

Ara ú jo
CENAP – Cen tro Nor des ti no de Ani ma ção Po -

pu lar
DIAP – De par ta men to Inter sin di cal de Asses so -

ria Par la men tar
Mis são Cri an ça
Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Cen tro de De fe sa da Cri an ça e do Ado les cen tes 

do Ce a rá – CEDECA – CE
Fa cul da de de Edu ca ção da Uni ver si da de Fe de -

ral do Ce a rá – FACED UFC
Di re tó rio Cen tral dos Estu dan tes da Uni ver si da -

de de For ta le za – DCE UNIFOR
Di re tó rio Cen tral dos Estu dan tes da Uni ver si da -

de do Esta do do Ce a rá – DCE
Di re tó rio Cen tral dos Estu dan tes da Uni ver si da -

de Fe de ral do Ce a rá DCE UFC
Cen tro Aca dê mi co de Pe da go gia da Uni for – CA 

de Pe da go gia da UNIFOR
Sin di ca to APEOC

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, cre io in ter pre tar os sen ti men tos
des ta Casa, re for çan do des ta Pre si dên cia o ape lo
que já fiz a S. Exª, o Mi nis tro da Edu ca ção, pro fes -
sor Pa u lo Re na to, para que re a bra as ne go ci a ções
com os pro fis si o na is da edu ca ção o mais ur gen te -
men te pos sí vel, a fim de so lu ci o nar o gra ve im pas se 
que as so la as uni ver si da des bra si le i ras. O ape lo é
em nome do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros,

para uma 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.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

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, fa rei uma rá pi da in ter ven ção.

A pro du ção le i te i ra do Bra sil, que hoje soma 22
bi lhões de li tros, está com ple ta men te de sor ga ni za da
e ame a ça da. O fato de 50% des sa pro du ção ser ad -
qui ri da por dez mul ti na ci o na is da in dús tria lác tea de -
for mou e con cen trou o mer ca do e avil tou ir re ver si vel -
men te os pre ços, pre ju di can do se ve ra men te os pro -
du to res de le i te in na tu ra. Isso para não men ci o nar -
mos o dum ping, a au sên cia de po lí ti cas para os nos -
sos pro du tos pri má ri os e as di fi cul da des que nos sos
pro du tos en con tram para com pe tir no mer ca do.

A de te ri o ra ção, Sr. Pre si den te, dos pre ços do le -
i te está em pur ran do o se tor para a fal ta de ren ta bi li da -
de, au sên cia de no vos in ves ti men tos, atra so tec no ló -
gi co e para o pior de to dos os pro ble mas: a ina dim -
plên cia ban cá ria, qua se que ge ne ra li za da, dos pro du -
to res.

Esse qua dro, Sras e Srs. Se na do res, está a exi -
gir, no âm bi to fe de ral, uma in ter fe rên cia do Go ver no
e, no pla no dos Esta dos da Fe de ra ção, a ado ção de
pro gra mas es pe cí fi cos de dis tri bu i ção de le i te, como
já se faz, com êxi to no Dis tri to Fe de ral, em Per nam bu -
co, no Rio Gran de do Nor te e em ou tros Esta dos do
Bra sil.

Meu Esta do, Ala go as, Sr. Pre si den te, é atu al -
men te o ma i or pro du tor da Re gião Nor te/Nor des te e
apre sen ta um ele va do po ten ci al para am pli ar sua pro -
du ção de for ma a con tri bu ir mes mo para o de sen vol -
vi men to do Esta do. Mas o qua dro atu al não per mi te
tra ba lhar com essa pers pec ti va. O pre ço do le i te pago 
ao pro du tor de Ala go as é o mais ba i xo do Bra sil. O
pro du tor en tre ga um li tro in na tu ra do pro du to por
R$0,30 – mais ba ra to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, do que um copo de água mi ne ral. Esse mes mo
le i te é ven di do ao con su mi dor por R$0,90 após a pas -
te u ri za ção e o em pa co ta men to.

A pro du ção le i te i ra de Ala go as en fren ta que da
da ati vi da de pro du ti va, de sem pre go, en di vi da men to
fi nan ce i ro dos pro du to res e ina dim plên cia ban cá ria.
Ina dim plên cia im pos sí vel de ser su pe ra da di an te das
nor mas es ta be le ci das. 

Ve jam o que dis se a Ga ze ta de Ala go as, de 3
de ou tu bro, que é nos so jor nal de ma i or cir cu la ção no
Esta do:



“DÍVIDAS EM BANCOS AMEAÇAM
BACIA LEITEIRA DE AL

Pro du to res da re gião de vem R$300
mi lhões ao Ban co do Bra sil e ao Ban co do
Nor des te e pe dem apo io para pro je to que
per mi ti rá re ne go ci a ção da dí vi da.

A Ba cia Le i te i ra ala go a na está ame a -
ça da de con ti nu ar com sua pro du ção nor -
mal, em vir tu de das dí vi das co bra das pelo
Ban co do Bra sil e pelo Ban co do Nor des te,
num to tal de mais de R$300 mi lhões (...)

Ma i or nú cleo pro du tor de le i te de toda
re gião Nor te/Nor des te, ocu pan do uma área
de 5.126 Km2 e se es ten den do por 18 mu ni -
cí pi os, a Ba cia Le i te i ra de Ala go as abri ga
uma po pu la ção de 2.500 pro pri e tá ri os ru ra -
is, ge ran do mais de 100 mil em pre gos di re -
tos e in di re tos. 

Para bar rar os al tos ju ros co bra dos pe -
los ban cos, Max well Fa us ti no, Se cre tá rio de
Agri cul tu ra de Ba ta lha, uma es pé cie de ca -
pi tal da ba cia le i te i ra de Ala go as, dis se que
já exis te no Con gres so Na ci o nal pro je to,
apro va do na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, que se pro põe que as dí vi das dos
pro du to res de le i te do Nor te-Nor des te se jam 
pa gas em 20 anos, com ca rên cia de 5 anos, 
ju ros de 4% ao ano e, tam bém com o ex pur -
go da Taxa de Ju ros a Lon go Pra zo (a fa mo -
sa TJLP) do es to que da dí vi da. “

É um seg men to vi tal para o Esta do de Ala go -
as, Sr. Pre si den te. O se tor pro duz 450 mil li tros diá ri -
os de le i te; em pre ga, como eu dis se, 100 mil pes so -
as di re ta e in di re ta men te e gera uma im por tan te re -
ce i ta para Ala go as.

Pen so que es ses nú me ros são su fi ci en tes para
in du zir o Go ver no a uma pro fun da re fle xão so bre a
im por tân cia da ba cia le i te i ra para o Esta do de Ala go -
as. Os cri té ri os ado ta dos co lo cam em ris co a ca pa ci -
da de de pa ga men to dos pro du to res, es pe ci al men te
por uti li zar a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo na cor re -
ção dos es to ques das dí vi das.

Qu a dro idên ti co, Sr. Pre si den te, ve ri fi ca mos na
agri cul tu ra como um todo, com re gras ab sur das, ju ros 
es tra tos fé ri cos, fal ta de po lí ti cas per ma nen tes, que -
bra de i ras e uma sé rie de ou tras di fi cul da des.

Após uma pro fun da dis cus são so bre a ma i or cri -
se en fren ta da pelo se tor, cin co en ti da des do Esta do
de Ala go as en ca mi nha ram do cu men to ao Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, es pe ci al men te ao Mi nis tro Pra ti ni de

Mo ra es, so li ci tan do a re ne go ci a ção das con di ções de 
pa ga men to do sal do de ve dor.

Sr. Pre si den te, em boa hora o Con gres so Na ci o -
nal re to mou a dis cus são so bre en car gos nos fi nan ci a -
men tos agrí co las. É uma dis cus são que pre ci sa pros -
pe rar até ter mos uma so lu ção de fi ni ti va para o pro ble -
ma.

Apro ve i to a opor tu ni da de para, des ta tri bu na,
em nome do Esta do de Ala go as, fa zer um ape lo pes -
so al ao Mi nis tro da Agri cul tu ra, ao Mi nis tro da Inte gra -
ção Na ci o nal e ao Mi nis tro da Fa zen da para que se
sen si bi li zem com o qua dro de imi nen te fa lên cia e
que bra de i ra dos agri cul to res, es pe ci al men te dos pro -
du to res de le i te do Nor te e Nor des te.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Antes de en cer rar, ouço, com mu i ta sa tis fa ção, o Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, es tou para ler um dis cur so exa ta -
men te na mes ma di re ção do que V. Exª pro nun cia. Da
mes ma for ma, em Go iás, so mos o 2º ma i or pro du tor
de le i te do País. Ses sen ta e cin co mil pe que nos agri -
cul to res, pe cu a ris tas es tão pas san do por esse dra -
ma. Como V. Exª diz mu i to bem, o dum ping de gran -
des fir mas mul ti na ci o na is que bra ram as pe que nas in -
dús tri as, os pe que nos la ti cí ni os re gi o na is e hoje es ta -
be le cem a po lí ti ca que que rem em cima dos pe que -
nos pro du to res. Entrei com um re que ri men to ao Mi -
nis tro da Jus ti ça, atra vés do CADE, para que S. Exª
ana li se o dum ping pra ti ca do nes sa área e que pre ju -
di ca os mi cro em pre sá ri os e os em pre sá ri os de pe -
que no por te da pro du ção de le i te. Exis te uma di fe ren -
ça mu i to gran de. Com pra-se hoje um li tro de le i te a 17
cen ta vos de real, o pre ço de uma pe que na xí ca ra de
café na ci da de. Ao pre ço de cin co li tros de le i te na fa -
zen da, com pra-se só um li tro de água na ci da de. É um 
ab sur do o que está acon te cen do com os mi lha res de
bra si le i ros que mo ram na ter ra e que tra ba lham ter ra.
Pro mo ve-se uma ”re for ma agrá ria“ ao in ver so, pois
tra zem para a pe ri fe ria da ci da de mais gen te des qua -
li fi ca da, des pre pa ra da para o tra ba lho ur ba no. Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª, que é o nos so Lí der do
PMDB, o ma i or Par ti do des ta Casa, tem for ça su fi ci -
en te para que pos sa mos exi gir do Mi nis tro da Agri cul -
tu ra uma po si ção de fi ni ti va. Tal vez pos sa mos ir além:
quem sabe o Pre si den te da Re pú bli ca, num ges to de
gran de za, com pre, nes te mo men to de cri se do le i te,
um mi lhão de li tros para dis tri bu ir en tre as cri an ças
ca ren tes que es tu dam nas es co las da pe ri fe ria, me -



lho ran do a ali men ta ção des se con tin gen te de pes so -
as que mo ram no cam po e que pre ci sam do alen to do
Pre si den te e de au to ri da des como go ver na do res e
pre fe i tos. Obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros pelo
seu pro nun ci a men to que me pos si bi li ta dar este tes -
te mu nho, este ape lo for te do povo go i a no que so fre
nes te mo men to com o dum ping que es cra vi za mes -
mo os pe que nos agri cul to res e pro du to res de le i te do
meu Esta do. Mu i to obri ga do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço e in cor po ro, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te
de V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da, que traz uma cri -
te ri o sa re fle xão so bre os pro ble mas que en fren ta -
mos, es pe ci al men te nes se se tor, no Bra sil. Agra de ço
a to dos a opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, des de já as se gu ro o meu apo io
para que pos sa mos mu dar as re gras ob ser va das pe -
los ban cos ofi ci a is, es pe ci al men te pelo Ban co do
Nor des te e pelo Ban co do Bra sil. Sem que isso acon -
te ça, di fi cil men te sa i re mos da cri se.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, como Lí der do PSDB, o Se na dor Ge ral do
Melo, pelo pra zo de 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de 
in te res se par ti dá rio.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, não pre ten do uti li zar os 20 mi -
nu tos. Até peço des cul pas a esta Casa por fa zer uma
in ter ven ção que ter mi na por re tar dar a opor tu ni da de
e o pra zer que ela terá de ou vir, em se gui da, tan to o
Se na dor Mo re i ra Men des como a nos sa que ri da Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

Ve nho à tri bu na es ti mu la do por uma gran de dú -
vi da que te nho e que pre ci sa ser es cla re ci da. É bom
que as Se na do ras Ma ri na Sil va e Emi lia Fer nan des
es te jam pre sen tes e que haja Se na do res do Par ti do
dos Tra ba lha do res, como o nos so que ri do com pa nhe -
i ro, Se na dor Ge ral do Cân di do. 

Li no jor nal O Glo bo de on tem uma ma té ria que
atri bui a Lula uma de cla ra ção que não acre di to que
ele te nha fe i to. Por ma i or que seja o res pe i to que te -
nho pelo jor nal O Glo bo, a fon te que ali men tou a in -
for ma ção pro va vel men te não terá in ter pre ta do cor re -
ta men te as pa la vras de Lula. Vou ler o tre cho, que é
mu i to cur to, para que pos sa mos en ten dê-lo: 

De po is de se en con trar on tem com o Pri me i ro
Mi nis tro da Fran ça, Li o nel Jos pin, em Pa ris, o Pre si -
den te de Hon ra do PT, Luiz Iná cio Lula da Sil va, dis se
en ten der a po si ção eu ro péia de im por bar re i ras al fan -
de gá ri as a pro du tos agrí co las bra si le i ros.

Em se gui da, pa la vras de Lula:

Eles es tão cor re tos. Pre ci sa mos, pri -
me i ro, cum prir a nos sa par te para de po is
exi gir al gu ma co i sa. Te mos que ter uma boa
po lí ti ca agrí co la e in ves ti men to em tec no lo -
gia. É isso que vai nos dar com pe ti ti vi da de.

Po de mos di ver gir de Lula, po de mos ser seu ad -
ver sá rio, mas ele tem, in va ri a vel men te, pro cu ra do de -
mons trar a sua fi de li da de aos in te res ses na ci o na is.
Por isso não cre io que, de uma hora para ou tra, ele te -
nha as su mi do uma po si ção que con tra ria os in te res -
ses bra si le i ros gra ve men te e con tra ria os de to das as
na ções que, como o Bra sil, par ti ci pam de um gran de
es for ço de trans for ma ção nas re la ções de co mér cio
no mun do in te i ro. 

Antes de vol tar ao fio da me a da nes sa ques tão,
que ro es tra nhar que uma de cla ra ção de se me lhan te
gra vi da de não te nha tido a re per cus são que teve, por
exem plo, uma de cla ra ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que so bre fu te bol, que jus ti fi cou, ao que me
cons ta – eu não es ta va nem pre sen te, in fe liz men te –,
um lon go dis cur so do Se na dor Edu ar do Su plicy, na
ses são de hoje, co men tan do as ma ni fes ta ções do
Pre si den te – vejo que o Se na dor Edu ar do Su plicy
está de vol ta. 

Não me con si de ro uma au to ri da de nes sa ma té -
ria, Se na dor Edu ar do Su plicy, mas, como se cos tu ma
di zer, o Bra sil tem mais ou me nos 170 mi lhões de
eco no mis tas e 170 mi lhões de téc ni cos de fu te bol. E o 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem o di re i to
de fa zer as suas afir ma ções como ci da dão, como um
des ses 170 mi lhões de en ten di dos, em bo ra Sua
Exce lên cia te nha fa la do so bre as re per cus sões emo -
ci o na is que ha ve ria na so ci e da de bra si le i ra se o Bra sil 
não fos se à Copa do Mun do. 

Esse as sun to tem tido re per cus são in clu si ve na
im pren sa. Já teve na tri bu na do Se na do, nos jor na is
de hoje, jo ga do res de fu te bol se pro nun ci a ram a res -
pe i to, hou ve es pa ço na mí dia para dis cu tir isso. 

E não vi qual quer re per cus são para uma de cla -
ra ção des se tipo. Não que ro di zer que Lula te nha sido
le va do a uma de cla ra ção des sas por puro des lum bra -
men to ca u sa do pelo fas cí nio que o ce ná rio da Fran ça
sem pre pro vo ca. Essa é uma de cla ra ção que re quer
uma ur gen te re ti fi ca ção, com ple men ta ção, um ur gen -
te es cla re ci men to. Estou fa lan do como bra si le i ro, não
é nem como po lí ti co. Vejo, por exem plo, nes te mo -
men to, nas pes qui sas de in ten ção de voto, que Lula
está em pri me i ro lu gar en tre os as pi ran tes à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Um as sun to como esse será en -



tre gue ao seu co man do se che gar à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

Te nho uma pre o cu pa ção cres cen te com esse
fato, por que a jus ti fi ca ti va dada por Lula pa re ce co -
mum aos co lo ni za dos em re la ção aos co lo ni za do res.
Às ve zes, os co lo ni za dos têm sen ti men to de re vol ta e
de in dig na ção em re la ção aos co lo ni za do res, mas
ter mi nam di zen do que eles têm ra zão, por que sa bem
mais, são mais adi an ta dos e me lho res. Na ver da de,
não é bem as sim. Lula afir ma que pre ci sa mos de in -
ves ti men tos em tec no lo gia e de uma boa po lí ti ca agrí -
co la. To dos es ta mos de acor do com essa afir ma ti va.
Entre tan to, isso não quer di zer que, no cam po da agri -
cul tu ra, o Bra sil seja mais atra sa do do que a Fran ça.

Há um exem plo con cre to que pode ser dado e
que in te res sa de per to aos re pre sen tan tes de São
Pa u lo nes ta Casa. O Bra sil é um gran de pro du tor de
açú car e, ao que me cons ta, o açú car bra si le i ro é o de
me nor cus to de pro du ção no mun do. Por tan to, não se
pode fa lar em atra so tec no ló gi co nem em ine fi ciên cia
dos pro du to res de açú car. O Bra sil pro duz açú car de
cana, um pro du to in trin se ca men te mais ba ra to, por -
que a ener gia que se uti li za para pro du zir esse açú car 
é o ba ga ço da cana. Os eu ro pe us pro du zem açú car
de be ter ra ba. Em vez de que i mar ba ga ço de cana em
suas cal de i ras, eles que i mam pe tró leo, ob ten do um
açú car ex tre ma men te caro.

O ar gu men to de Lula é o de que pre ci sa mos nos 
tor nar com pe ti ti vos. Dou ape nas um exem plo ti ra do
ao aca so, a fim de de mons trar que so mos mu i to mais
do que com pe ti ti vos. No caso do açú car bra si le i ro,
que pode che gar, como tem ocor ri do, aos mer ca dos
mun di a is por pre ços in fe ri o res a US$200, ele en fren ta 
uma bar re i ra pro te ci o nis ta que obri ga que seja en tre -
gue ao mer ca do eu ro peu pelo mes mo pre ço do açú -
car de be ter ra ba, por que se não hou ves se es sas bar -
re i ras, a pro du ção de açú car de be ter ra ba na Eu ro pa
tal vez já ti ves se aca ba do. Hoje, o nos so pro du to es ta -
ria nas me sas dos con su mi do res eu ro pe us.

Por tan to, caso re al men te Lula, pelo voto do
povo bra si le i ro, ga nhe a ele i ção pre si den ci al do pró xi -
mo ano – te nho um gran de res pe i to por Lula, em bo ra
tor ça evi den te men te para que ele não ga nhe –, é a
ele que se en tre ga rá a de ci são fi nal em ques tões des -
se tipo. 

Há um imen so es for ço da di plo ma cia, dos ne go -
ci a do res, do em pre sa ri a do, do Bra sil e de pa í ses se -
me lhan tes exa ta men te con tra esse pro te ci o nis mo, o
que cons ti tui a mais im por tan te ban de i ra de pa í ses
como o nos so nas suas ne go ci a ções in ter na ci o na is
em ma té ria de co mér cio ex te ri or. Sa ber de re pen te
que al guém que está em pri me i ro lu gar nas pes qui -

sas ele i to ra is en ten de que o pro te ci o nis mo dos pa í -
ses de sen vol vi dos é uma ati tu de cor re ta me de i xa,
fran ca men te, mu i to pre o cu pa do.

Por essa ra zão vim à tri bu na. Pen so que, re al -
men te, o as sun to é mu i to gra ve. Além dis so, cre io que
é per fe i ta men te pos sí vel, ape sar da mo der ni da de e
da ve lo ci da de das co mu ni ca ções atu a is, que haja um
gran de equí vo co na tra du ção do pen sa men to de Lula
tal como foi fe i ta no jor nal O Glo bo de on tem. 

A mi nha pa la vra não re fle te uma crí ti ca a Lula. É
mu i to mais um re gis tro que faço pe ran te o Par ti do dos 
Tra ba lha do res, na es pe ran ça sin ce ra de que esse as -
sun to seja dis cu ti do e a opi nião pú bli ca seja es cla re ci -
da so bre o que me pa re ce ser um en ga no mo nu men -
tal, a fim de que to dos se ja mos tran qüi li za dos.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ouço V. Exª com mu i ta hon ra. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ge ral do Melo, pri me i ra men te, agra de ço a aten -
ção de V. Exª por ter-nos avi sa do, an te ci pa da men te,
que fa ria um pro nun ci a men to co men tan do as de cla -
ra ções de Lula logo após o en con tro que teve, an te -
on tem, com o Pri me i ro-Mi nis tro da Fran ça, Sr. Li o nel
Jos pin. Va mos ob ser var exa ta men te o que está trans -
cri to, uma vez que ain da não tive opor tu ni da de de di a -
lo gar com Lula, que te ria dito, após diá lo go com Li o -
nel Jos pin, con for me pu bli ca do no jor nal O Glo bo, o
se guin te: ”Eles es tão cor re tos. Nós pre ci sa mos, pri -
me i ro, cum prir com a nos sa par te para, de po is, exi gir
al gu ma co i sa. Te mos que ter uma boa po lí ti ca agrí co -
la e in ves ti men to em tec no lo gia. Isso é o que nos vai
dar com pe ti ti vi da de“. O que me pa re ce ser a in ten ção
das pa la vras de Lula é, pri me i ro, pro cu rar com pre en -
der as ra zões pe las qua is a Fran ça vem hoje ado tan -
do al gu mas po lí ti cas de pro te ção à sua agri cul tu ra,
so bre tu do a for ma como o go ver no da Fran ça, as sim
como o de ou tros pa í ses da Eu ro pa, dá ex tra or di ná rio 
apo io a sua pró pria agri cul tu ra. V. Ex.ª co nhe ce mu i to
bem esse as sun to. Hoje, os go ver nos eu ro pe us, e in -
clu si ve o dos Esta dos Uni dos, des ti nam uma par ce la
mu i to sig ni fi ca ti va do seu or ça men to a sub sí di os aos
agri cul to res, ava li an do que isso é im por tan te para
man ter a agri cul tu ra, os ho mens e as fa mí li as no cam -
po e, de tal ma ne i ra, as se gu rar uma pro du ção de
bens ali men tí ci os su fi ci en te para ga ran tir a auto-sus -
ten ta ção bem como pro ver uma cer ta qua li da de de
vida aos que es tão no cam po. Eles têm, tam bém, uma 
po lí ti ca de pro te ção com res pe i to à com pe ti ção que,
de ou tra for ma, ocor re ria em re la ção a pro du tos tais



como os pro du zi dos pelo Bra sil. Acre di to que será
mu i to im por tan te que o Bra sil ve nha a re a li zar uma
ne go ci a ção de in te res se mú tuo. Cre io que as pa la -
vras de Lula são mais para di zer que, se va mos exi gir
que o go ver no da Fran ça abra suas fron te i ras para os
pro du tos bra si le i ros, pre ci sa mos tam bém ve ri fi car
que par te que ca be ria a nós na pre pa ra ção para com -
pe tir mos com mais con di ções. Mas, sob um pon to de
vis ta mais am plo, isso não está in te i ra men te re fle ti do
nas pa la vras de Lula e te re mos opor tu ni da de, em
pou cos dias, de ver isso. Acre di to que o pon to que V.
Exª le van ta é in te res san te para o de ba te e a re fle xão.
Ain da não tive opor tu ni da de de con ver sar com o Lula
eu pró prio e pos so as se gu rar a V. Exª que ire mos tra -
tar do as sun to. Lula deve vol tar de sua vi a gem no pró -
xi mo dia 9. Ele ain da tem vi si tas à Itá lia e a Por tu gal.
Assim, após o diá lo go com o Pri me i ro-Mi nis tro Anto -
nio Gu ter res, sua vi a gem se en cer ra rá.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, lem bro a V. Exª que pro me -
ti à Casa que não gas ta ria meus vin te mi nu tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ape -
nas gos ta ria de re gis trar, a res pe i to das de cla ra ções
do Pre si den te so bre o que po de ria de cor rer de não
ven cer mos a se le ção do Chi le no do min go, que os
jo ga do res da Se le ção es tra nha ram um pou co. Ri val -
do e Eva ir dis se ram que a opi nião do Pre si den te re -
sul tou em pres são mu i to gran de so bre a Se le ção bra -
si le i ra e o de sem pe nho dos jo ga do res on tem, du ran te 
o tre i no.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Eu vi, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mas
isso não in va li da a ob ser va ção que fiz de que o Pre si -
den te, por um lado, acer tou ao di zer que, se não ven -
cer mos, isso re pre sen ta rá uma ex tra or di ná ria cri se
para a auto-es ti ma dos bra si le i ros, mas que to dos, in -
clu si ve ele, te mos res pon sa bi li da de pela cri se do fu -
te bol bra si le i ro, uma cri se de va lo res, de pro ce di men -
tos, e pre ci sa mos es tar mais aten tos a isso.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço o apar te de V.
Exª – pe di ria in clu si ve que de vol ves se o meu re cor te,
pois vou pre ci sar dele para co men tar a in ter ven ção
de V. Exª.

De fato, não me re fe ri à de cla ra ção so bre o fu te -
bol sob o as pec to de que ela al can çou enor me re per -
cus são sem ter a mes ma im por tân cia para o fu tu ro do 
Bra sil que tem a pos si bi li da de de ter mos um Pre si -
den te que pen se as sim.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mas o 
fu te bol é mu i to im por tan te tam bém.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mas re co nhe ço que V. Exª aca ba de dar um be lís si mo
re to que nas de cla ra ções de Lula. Por exem plo, V. Exª
fa lou no que ele quis di zer. Às ve zes, quan do que re -
mos di zer, é me lhor di zer do que ape nas que rer di zer.
V. Exª dis se que ele quis di zer que já que va mos exi gir
dos eu ro pe us isso e aqui lo, é me lhor que nos pre pa -
re mos. Na ver da de, ele dis se o con trá rio: pre ci sa mos,
pri me i ro, cum prir com a nos sa par te para, de po is, exi -
gir al gu ma co i sa. V. Exª leu, tra du ziu a de cla ra ção
exa ta men te no sen ti do opos to: já que va mos exi gir,
pre ci sa mos ace i tar.

Na ver da de, esse é um as sun to que en vol ve um
am plo es pec tro de in for ma ções. Se qui sés se mos tra -
tar da ques tão dos sub sí di os, te ría mos que con si de -
rar des de a com pra de to ne la das de car ne para for -
mar es to que, de to ne la das de man te i ga para for mar
es to que, até a ven da por me nos de um ter ço, e a ven -
da de man te i ga como lu bri fi can te ou como óleo, já
que não há o que fa zer, ape nas para man ter me ca nis -
mos de pro te ção à agri cul tu ra. 

A ques tão é que Lula de cla ra ao jor nal que nós
pre ci sa mos nos tor nar com pe ti ti vos. E a gran de ver -
da de é que, sem os sub sí di os e sem o pro te ci o nis mo,
os eu ro pe us é que não são com pe ti ti vos. Ima gi ne, Se -
na dor Su plicy, quan to vale um hec ta re de ter ra, na
Eu ro pa, des ti na do à cri a ção de ca bras para ti rar le i te
e pro du zir que i jo Ca mem bert; quan to vale um hec ta re 
de ter ra onde é plan ta da uva para man ter o mun do
com a ale gria de po der con ti nu ar be ben do os vi nhos
fran ce ses.

Na re a li da de, a es tru tu ra de cus tos da Eu ro pa não 
per mi te que es ses pro du tos se jam com pe ti ti vos em re -
la ção aos seus equi va len tes de um país como o Bra sil.
O pro te ci o nis mo é, na ver da de, uma for ma de ar re ben -
tar com os in te res ses de um país como o Bra sil.

Sin ce ra men te, não acre di to que um ho mem pú -
bli co da res pon sa bi li da de e do pa tri o tis mo de Lula
pos sa, nes sas al tu ras, de fen der o pro te ci o nis mo, que
é de sas tro so e con trá rio ao in te res se na ci o nal. A de -
fe sa des se pro te ci o nis mo é uma ati tu de de sub ser -
viên cia, de hu mi lha ção, de ade são a prin cí pi os que o
mun do pre ci sa aban do nar.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Re nan Ca lhe i ros.



Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Re nan Ca lhe i ros, de i xa a ca de i ra 
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra -
mez Te bet, Pre si den te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma ob ser va ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te peço a pa la vra na for ma re gi men tal, por
ter sido ci ta da. Não va mos, nes te mo men to, em res -
pe i to aos ora do res ins cri tos, tra var dis cus são no ní vel
e na pro fun di da de pro vo ca da pelo Se na dor Ge ral do
Melo.

Re al men te as vo zes da po lí ti ca ne o li be ral do
Go ver no, que se en con tra fra gi li za do di an te dos re sul -
ta dos que ocor re rão nas ele i ções de 2002, co me çam
a le van tar-se con tra a li de ran ça ma i or e con tra o fu tu -
ro Pre si den te des te País, que será o José Iná cio Lula
da Sil va, um ho mem que, por meio da sua ca mi nha da
de tra ba lha dor, se tem aper fe i ço a do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Emi nen -
te Se na do ra Emi lia Fer nan des, com a con si de ra ção
que V. Exª me re ce, a Mesa está sen do to le ran te, por -
que há ora do res aguar dan do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Não, Sr. Pre si den te. Re gi men tal men te – pos so pe -
gar o Re gi men to que te nho aqui –, quan do ci ta do, o
Se na dor tem di re i to a cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas não
hou ve ci ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– S. Exª nos de sa fi ou, re gis tran do nome por nome de
quem está pre sen te. Não po de mos fi car com uma pa -
la vra só. Não vou en trar no mé ri to, mas as afir ma ções
não po dem ser in ter pre ta das iso la da men te.

Lula vol ta rá ao Bra sil, dará ex pli ca ções e mos -
tra rá que, mais que nin guém, é de fen sor de um País
for te, do pon to de vis ta in dus tri al e da pro du ção. 

Que não se faça essa po lí ti ca de ati rar pe dras.
Este é um Go ver no que não tem mo ral, éti ca nem po -
lí ti ca, por que está en tre gan do nos so País, está le van -
tan do a voz nes ta Casa para fa lar so bre uma fra se co -
lo ca da que, ape sar de res pe i tar mos os me i os de co -
mu ni ca ção, deve ser ana li sa da na sua ín te gra.

É o re gis tro que fa ze mos, e va mos tra zer for mal -
men te a esta Casa a po si ção do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, a po si ção do nos so Lí der ma i or, o Lula.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, mu i to em bo ra a Mesa te nha ou vi do a
emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des, es cla re ço que
o Re gi men to Inter no terá ne ces sa ri a men te de ser ob -
ser va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra por cin co mi nu tos ao Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go nes te mo men to
as mi nhas con gra tu la ções à di re to ria da Pe tro bras
pelo anún cio que pu bli cou hoje na im pren sa na ci o nal
de no mi na do ”pi ra ta ria tri bu tá ria“. Este é um mo men to
im por tan tís si mo.

A Pe tro bras pro tes ta de ma ne i ra cla ra con tra al -
guns com po nen tes do Po der Ju di ciá rio e al gu mas
dis tri bu i do ras de pe tró leo que, usan do dos co nhe ci -
dos re cur sos de li mi na res, ten tam sub tra ir re cur sos
des sa em pre sa es ta tal. E o fez de uma ma ne i ra co ra -
jo sa. Se to dos aque les que se con si de ras sem pre ju di -
ca dos pelo Po der Ju di ciá rio fi zes sem como a Pe tro -
bras, com essa pu bli ca ção, fa tal men te não te ría mos
tan tos pro ble mas, como te mos hoje, em re la ção
àque le Po der.

A Pe tro brás pu bli cou os no mes das em pre sas
dis tri bu i do ras que im pe tra ram as ações, a vara da
Jus ti ça a que os pro ces sos fo ram en ca mi nha dos, o
juiz que con ce deu as li mi na res e o va lor dos re cur sos, 
que che ga ram a R$525 mi lhões, e o blo que io de
R$72mi lhões, os qua is fo ram para os co fres des sas
dis tri bu i do ras.

Não le rei a nota, bas tan te ilus tra ti va, mas re gis -
tro, so bre tu do nes te mo men to, a co ra gem des sa em -
pre sa, que sou be pro tes tar con tra a in dús tria de li mi -
na res, uma das pra gas do Po der Ju di ciá rio no País
que, fe liz men te, gra ças a Deus, é pra ti ca da por pou -
cos de seus mem bros.

Qu an do es tá va mos na CPI do Ju di ciá rio, pre si -
di da pelo Se na dor Ra mez Te bet com tan to equi lí brio,
re ce bía mos cen te nas de que i xas con tra tal si tu a ção.
Ape nas não po día mos en trar no mé ri to, por que se
tra ta va, na to ta li da de das ve zes, de ca sos que per ten -
ci am à Jus ti ça do Esta do. A CPI achou por bem, para
evi tar ma i o res pro ble mas, não cu i dar da que las
ações, o que po de ria ser in ter pre ta do como in ter fe -
rên cia na au to no mia dos Esta dos.

Entre tan to, a Pe tro bras hoje, de for ma cla ra,
pro tes tou con tra a in dús tria de li mi na res, que sa be -
mos se tem ex pan di do em todo o País, co ra jo sa men -
te ci tan do to das as dis tri bu i do ras, os ma gis tra dos res -
pon sá ve is por aque la de ci são e os pre ju í zos que po -
de ri am a ela ser ca u sa dos. Fe liz men te, a em pre sa
con se guiu re ver ter al gu mas des sas si tu a ções. Não
teve blo que a dos os R$520 mi lhões, mas apro xi ma da -
men te R$70 mi lhões, o que já sig ni fi ca um pre ju í zo.
Mas te nho cer te za de que, como se tra tam de de ci -



sões que, efe ti va men te, não têm con sis tên cia, de ve -
rão ser re for ma das pelo pró prio Po der Ju di ciá rio.

Não nos po de mos con for mar ape nas com a his -
tó ria de que as ques tões de vem ser re sol vi das no âm -
bi to da Jus ti ça. Cer ta men te! Mas não se pode, a esse
pre tex to, de i xar de pro tes tar; e a Pe tro bras pro tes tou
de ma ne i ra co ra jo sa. É um exem plo que de ve ria ser
se gui do por to dos aque les que, even tu al men te, se
acham pre ju di ca dos por ques tões des se tipo.

Re gis tro, nes te mo men to, meu apo io à de ci são
que a di re to ria da Pe tro bras to mou e que, se imi ta da,
po de rá cer ta men te aca bar com o abu so que a in dús -
tria de li mi na res pro mo ve em nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ri car do
San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ocu pa mos esta tri bu na para re la tar
aos ilus tres Se na do res al gu mas con clu sões im por -
tan tes e pro pos tas de po lí ti cas so bre te mas dis cu ti -
dos du ran te a re a li za ção do II Sim pó sio de Pes qui sa
dos Ca fés do Bra sil, re a li za do em Vi tó ria, Espí ri to
San to, no pe río do de 24 a 27 de se tem bro.

O even to foi uma pro mo ção do Con sór cio Bra si -
le i ro de Pes qui sa e De sen vol vi men to do Café, que
con gre ga, sob a co or de na ção da Embra pa, as ins ti tu -
i ções de pes qui sa e de sen vol vi men to cujo ob je ti vo
seja dar sus ten ta ção tec no ló gi ca ao agro ne gó cio do
café no Bra sil. Par ti ci pam des se con sór cio 40 ins ti tu i -
ções na ci o na is de pes qui sa e de sen vol vi men to, dis tri -
bu í das nos 12 prin ci pa is Esta dos pro du to res de café:
Mi nas Ge ra is, Espí ri to San to, São Pa u lo, Pa ra ná, Ba -
hia, Ron dô nia, Rio de Ja ne i ro, Pará, Acre, Ama pá,
Go iás e tam bém o Dis tri to Fe de ral. 

Me re cem co men tá ri os es pe ci a is, en tre os as -
sun tos abor da dos no re fe ri do sim pó sio, al gu mas
ques tões ine ren tes aos mer ca dos ex ter no e in ter no
do café e a ge ra ção e di fu são de tec no lo gi as para o
de sen vol vi men to da ca fe i cul tu ra, por suas im pli ca -
ções de na tu re za po lí ti ca e eco nô mi ca no agro ne gó -
cio do café, no Bra sil.

No âm bi to do mer ca do in ter na ci o nal, fo ram des -
ta ca das mu dan ças es tru tu ra is im por tan tís si mas que
for mam o pano de fun do para a atu al con jun tu ra de
ba i xos pre ços do pro du to, a sa ber:

– Os ele va dos ex ce den tes de ofer ta, de cor ren -
tes prin ci pal men te do au men to da pro du ção do café
tipo ro bus ta, a ba i xos cus tos de pro du ção, nos pa í -
ses asiá ti cos, com des ta que para o Vi et nã;

–  As di fi cul da des de en ten di men to en tre os pa í -
ses pro du to res, in vi a bi li zan do o con tro le da pro du ção
mun di al, con for me se ob ser vou no úl ti mo acor do para 
re ten ção dos es to ques.

Nes sas cir cuns tân ci as, ocor reu a rup tu ra do
equi lí brio do mer ca do. Do ra van te, o re tor no à nor -
ma li da de de ve rá ocor rer com ní ve is de pre ços em
pa ta ma res mais ba i xos do que aque les ve ri fi ca dos
nos úl ti mos seis anos. Assim, es pe ram-se, no pe río -
do pós-cri se, pre ços mé di os in fe ri o res aos ob ser va -
dos an tes da cri se.

Di an te des se novo qua dro, al gu mas re a ções po -
si ti vas vêm ocor ren do no Bra sil, den tre as qua is res -
sal ta mos a con ver gên cia de in te res ses de to dos os
seg men tos da ca de ia pro du ti va, no âm bi to do Con se -
lho de De sen vol vi men to da Po lí ti ca Ca fe e i ra – CPDC
e na es fe ra da Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de
Café – ABIC. Con ver gên cia essa que tem in cen ti va do
ações pro po si ti vas por par te da que les agen tes para:

– o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
da ca de ia pro du ti va do agro ne gó cio do café;

– a me lho ria e con tro le da qua li da de do pro du -
to; e

– a am pli a ção do es for ço de mar ke ting ins ti tu -
ci o nal no mer ca do in ter no e a pro mo ção dos ”ca fés
do Bra sil“ no mer ca do ex ter no.

Espe ci fi ca men te em re la ção à pes qui sa e ao
de sen vol vi men to tec no ló gi co, os es for ços do Con -
sór cio Bra si le i ro, cri a do em 1997, são dig nos de re -
gis tro. O Bra sil re a li za o ma i or pro gra ma mun di al de
pes qui sas ca fe e i ras e dis põe de tec no lo gi as de pro -
du ção das mais avan ça das do mun do; a for ma
como as ins ti tu i ções de pes qui sa vêm se or ga ni zan -
do e se ar ti cu lan do, no âm bi to da ca de ia pro du ti va,
re pre sen ta a ga ran tia de no vos avan ços em ciên cia
e tec no lo gia do café e, por via de con se qüên cia,
ma i or con tri bu i ção à ele va ção da pro du ti vi da de fí si -
ca e à agre ga ção de va lor ao pro du to.

Con si de ran do a atu al con jun tu ra mar ca da pela
ba i xa ren ta bi li da de do agro ne gó cio do café, em fun -
ção dos ba i xos pre ços pra ti ca dos nos úl ti mos 30 anos 
no mer ca do ex ter no, cabe en fa ti zar al gu mas ini ci a ti -
vas de po lí ti cas que pre ci sam ser im ple men ta das, vi -
san do à tra ves sia des se mo men to par ti cu lar men te di -
fí cil da ca fe i cul tu ra na ci o nal:

– re ne go ci a ção das dí vi das dos ca fe i cul to -
res – in fe liz men te, cons ta ta-se que mes mo de po is
de um pe río do lon go (de pelo me nos seis anos) de
pre ços re mu ne ra do res, o se tor pro du ti vo não con se -



guiu li vrar-se de um pas si vo de cer ca de R$1,3 bi -
lhão. Nes se sen ti do, é pre ci so re ne go ci ar esse pas -
si vo de uma vez por to das, para que os ca fe i cul to -
res pos sam de di car-se à im ple men ta ção de so lu -
ções es tru tu ra is para seus ne gó ci os, que de man da -
rão no vos in ves ti men tos;

– mu dan ça de foco no co mér cio in ter na ci o -
nal – na im pos si bi li da de de con tro lar a ofer ta mun di al, 
é ne ces sá rio ga ran tir a efe ti vi da de da pro mo ção dos
ca fés do Bra sil, por meio da for ma ção de acor dos de
com pra em que fi que bem ca rac te ri za da a ori gem do
café, como sen do café bra si le i ro;

in clu são da pro du ção ca fe e i ra nos pla nos de 
sa fra do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Abas te ci men -
to – as in for ma ções téc ni co-ci en tí fi cas vêm-nos in di -
can do que o mer ca do de café está em pro ces so de di -
fe ren ci a ção, em que o pro du to vem de i xan do de ser
com mo dity para se ca rac te ri zar, cada vez mais,
como es pe ci a ria. Ora, isso re quer um es for ço con cen -
tra do para ace le rar a pro du ção de ca fés es pe ci a is,
as se gu ran do-se, nos pla nos de sa fra, re cur sos es pe -
cí fi cos para in ves ti men tos, cus te io e co mer ci a li za ção
dos di fe ren tes ti pos de café do Bra sil, com ma i or po -
ten ci al no mer ca do ex ter no. A esse res pe i to, con se -
gui mos apro var emen da, na re vi são do Pla no Plu ri a -
nu al de apli ca ções, pos si bi li tan do a des ti na ção de re -
cur sos do FUNCAFÉ tam bém para in ves ti men tos e
não ape nas para cus te io e co mer ci a li za ção da sa fra;

– in ves ti men to em agre ga ção de va lor – o
Bra sil pre ci sa in cor po rar va lor à sua ma té ria-pri ma
café, se gun do os di fe ren tes pa drões de qua li da de
re que ri dos no mer ca do in ter na ci o nal, ele van do, com 
isso, o pre ço da saca ex por ta da, a exem plo de pa í -
ses como a Itá lia e a Ale ma nha, que não são pro du -
to res e atu am de for ma ex pres si va no re be ne fi ci a -
men to e na re ex por ta ção do café pro ve ni en te, in clu si -
ve, do Bra sil.

Sras e Srs. Se na do res, es ta mos en ca mi nhan do 
es sas pro po si ções, que re pre sen tam re sul ta dos par -
ci a is do Sim pó sio re a li za do em Vi tó ria, Espí ri to San -
to, para o Exmº Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra, no sen ti -
do de que se jam efe ti va men te in cor po ra das à po lí ti -
ca ca fe e i ra na ci o nal, nes sa fase de ex tre ma im por -
tân cia para a re es tru tu ra ção de nos so par que ca fe e -
i ro, que, atra vés dos di ver sos agen tes do agro ne gó -
cio (for ne ce do res de bens e in su mos, pro du to res,
co mer ci an tes, in dus tri a is, dis tri bu i do res, va re jis tas e
ou tros pres ta do res de ser vi ços), bus cam in ces san -
te men te o apri mo ra men to de seus pro ces sos pro du -
ti vos e a in cor po ra ção pro gres si va de me lho ri as
qua li ta ti vas ao pro du to.

Nes se sen ti do, o Sim pó sio de Vi tó ria foi um su -
ces so, per mi tin do a re de fi ni ção de pri o ri da des de
pes qui sa e ar ti cu la ções ins ti tu ci o na is im por tan tes
para as se gu rar a con ti nu i da de do pro gres so ci en tí fi co 
e tec no ló gi co no âm bi to do agro ne gó cio café. Pa ra -
béns à EMBRAPA, ao Insti tu to Ca pi xa ba de Pes qui sa
e Exten são Ru ral e a to das as ins ti tu i ções in te gran tes
do Con sór cio Bra si le i ro de Pes qui sa e De sen vol vi -
men to do Café, pe los re sul ta dos al can ça dos.

O even to con tou com a par ti ci pa ção de 827 téc -
ni cos, pro du to res, em pre sá ri os e aca dê mi cos das
ciên ci as agrá ri as. Nos pa i néis e gru pos de tra ba lho
fo ram abor da dos des de as prin ci pa is ques tões con -
jun tu ra is da ca fe i cul tu ra mun di al e suas im pli ca ções
para o País, até te mas es pe cí fi cos re la ci o na dos às di -
fe ren tes áre as do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no -
ló gi co da ca fe i cul tu ra na ci o nal.

Des ta cou-se, nes sa re u nião, a di vul ga ção, em
for ma de re su mos, de apro xi ma da men te 381 tra ba -
lhos téc ni co-ci en tí fi cos ine ren tes à ca de ia pro du ti va
do agro ne gó cio café, de sen vol vi das ba si ca men te pe -
las ins ti tu i ções vin cu la das ao Con sór cio Bra si le i ro,
que con tam com 703 pes qui sa do res atu an do nos vá -
ri os seg men tos da pes qui sa ca fe e i ra. 

Con for me sa li en ta mos an te ri or men te, não obs -
tan te o ob je ti vo es pe cí fi co do even to es tar vol ta do
para a pes qui sa e o de sen vol vi men to tec no ló gi co, os
di ver sos par ti ci pan tes, em suas apre sen ta ções e dis -
cus sões, con tri bu í ram efe ti va men te para a for mu la -
ção de pro pos tas re le van tes à po lí ti ca ca fe e i ra na ci o -
nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, na qua li da de de Lí der, o Se na dor Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Pará apro vou voto de re pú dio ao Sr. José Di o go
Cyril lo da Sil va.

O Sr. José Di o go Cyril lo da Sil va foi no me a do in -
ter ven tor da ex tin ta Su dam. Não com pre en do, Sr.
Pre si den te, como o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
no me ia para di ri gir a ex tin ta Su pe rin ten dên cia do De -
sen vol vi men to da Ama zô nia, um ci da dão, fun ci o ná rio
pú bli co de car re i ra, re si den te no Rio Gran de do Sul,
que não co nhe ce, evi den te men te, nada da Ama zô nia. 
Um ho mem que en trou na Su dam – ain da não ti nha
sido ex tin ta e trans for ma da em Agên cia de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia, ADA –, com o úni co es pí ri to de
pu nir, de cas sar er ros, de po li ci ar e não de cor ri gir ou



de dar con ti nu i da de ao de sen vol vi men to da nos sa re -
gião.

Hoje não há nem Mi nis tro de De sen vol vi men to
Re gi o nal. Aliás, era V. Exª que es ta va à fren te des se
Mi nis té rio. E foi Mi nis tro de po is que esse ci da dão ha -
via sido no me a do.

Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, pelo que te nho vis -
to, esse ci da dão é com ple ta men te des pre pa ra do, sob 
to dos os as pec tos. Ele não diz nada, não fala nada,
não dá se qüên cia a nada, e só pro cu ra er ros em to -
dos os pon tos. Além dis so, pelo que sei, ele nem apa -
re ce no Pará, ra ra men te vai ao meu Esta do.

Se ria bom se o Go ver no Fer nan do Hen ri que ou
o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio que V. Exª ocu pa -
va fi zes se um le van ta men to, da no me a ção até hoje,
dos dias que ele pas sou na sede da an ti ga Su pe rin -
ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia, a hoje
ADA. Qu an do li ga mos para o ci da dão, não o en con -
tra mos. Sua se cre tá ria fica com ple ta men te per tur ba -
da, não po den do di zer que ele não está lá, diz que
está em Bra sí lia. Pro cu ra mos em Bra sí lia, ele está no
Rio Gran de do Sul, onde mora a sua fa mí lia, a sua
mu lher, os seus fi lhos.

Gos ta ria que fos se fe i to um le van ta men to de
quan tos dias esse ci da dão pas sou no Esta do do
Pará, de quan tas vi a gens ele fez, de Be lém ao Rio
Gran de do Sul, para es tar com a sua fa mí lia. Nin guém 
o en con tra para nada.

A Assem bléia Le gis la ti va o con vi dou para uma
ses são es pe ci al em que dis cu ti ri am e apre sen ta ri am
a me di da pro vi só ria que ex tin guiu a Su dam e cri ou o
Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia, o Fun do de 
De sen vol vi men to do Nor des te, mas esse ci da dão se
ne gou a com pa re cer. O Pre si den te da Assem bléia,
pes so al men te, li gou para ele, e ele dis se que nada ti -
nha a in for mar à Assem bléia Le gis la ti va.

Por isso foi apro va do on tem um voto de re pú dio,
pela Assem bléia Le gis la ti va, as si na do por 32 dos 41
De pu ta dos Esta du a is. Os ou tros só não as si na ram
por que não es ta vam pre sen tes.

A Assem bléia Le gis la ti va do Pará, em sua to ta li -
da de, re pu di ou o ci da dão José Di o go Cyril lo da Sil va,
ga ú cho de nas ci men to, mo ra dor do Rio Gran de do
Sul, in ter ven tor da ex tin ta Su dam e ago ra di ri gen te da 
nova Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia.

Não com pre en do a ati tu de do Pre si den te da Re -
pú bli ca nes sas ho ras. Não sei quem fez a in di ca ção.
Será que foi o Go ver na dor Almir Ga bri el que é do Par -
ti do do Pre si den te? Será que o Go ver na dor Almir Ga -
bri el, que é do Par ti do do Pre si den te, acre di ta que
isso não seja pro ble ma do Pará e, as sim, per mi te? S.

Exª não dá uma pa la vra, um pio, so bre a no me a ção
de um ci da dão rio-gran den se-do-sul. Nada con tra o
ci da dão rio-gran den se-do-sul, mas tudo con tra esse
ci da dão ser su pe rin ten den te da Agên cia de De sen -
vol vi men to da Ama zô nia. Não dá para ace i tar isso.

Pior do que isso, Sr. Pre si den te, há quin ze dias,
eu en con trei esse ci da dão em Bra sí lia, por que no
Pará, não con se gui mos en con trá-lo; não con se gui -
mos fa lar com ele. Li ga mos para a ADA, ten ta mos fa -
lar e mar car uma au diên cia e não con se gui mos. Não
sei, Se na dor Pa u lo Sou to, o que acon te ceu no Nor -
des te com a an ti ga Su de ne. Não sei se ti ve ram a in fe -
li ci da de de cha mar uma pes soa que não co nhe ce o
Nor des te para di ri gir a an ti ga Su de ne. Mas nós ti ve -
mos essa in fe li ci da de. E isso está ge ran do uma con -
se qüên cia mu i to gra ve para a nos sa re gião. Por quê?
Por que esse ci da dão não tem ne nhu ma vi são de sen -
vol vi men tis ta, ne nhu ma vi são prá ti ca das co i sas. É
um bu ro cra ta, é um tec no cra ta que vi veu em ga bi ne -
tes des de o dia em que nas ceu até hoje e não co lo ca
nada para fren te na ex tin ta Su dam. Sabe qual é o re -
sul ta do dis so, Sr. Pre si den te? No Pará e na Ama zô nia 
exis tem mais de du zen tos pro je tos da Su dam. Se há
er ros, va mos pu nir, va mos co brar de quem não apli -
cou o di nhe i ro cor re ta men te, co lo car na ca de ia se for o
caso, sus pen der o re pas se de re cur sos. O que não é
pos sí vel é que du zen tos e pou cos pro je tos es te jam ir -
re gu la res. Esse ci da dão me afir mou – eu fui pro cu rá-lo
aqui em Bra sí lia, por que no Pará, re pi to, não se con se -
gue fa lar com ele, ele vive no Rio Gran de do Sul – que,
do dia em que ele as su miu, quan do ain da era Su dam,
até hoje, Se na dor Pa u lo Sou to, ne nhum cen ta vo foi li -
be ra do para ne nhum pro je to na Ama zô nia. Ne nhum
cen ta vo! São mais de nove me ses, dez me ses. 

Ima gi nem o ci da dão que fez um pro je to cor re to,
que apli cou cor re ta men te os seus re cur sos, que tra -
ba lhou, que in ves tiu. Eu co nhe ço pelo me nos dois
pro je tos, por que os vi si tei, que es tão fa da dos ao fra -
cas so. Quer di zer, o ci da dão in ves tiu R$4 mi lhões no
plan tio de pu pu nha, pre ci sa do re cur so para man ter o
plan tio, para fa zer a lim pe za da área, para im plan tar a
fá bri ca, mas está su je i to a per der tudo pela in com pe -
tên cia de um ci da dão como esse. O que ele ti nha que
fa zer? Esse ci da dão dis se o se guin te: ”Aqui não tem
as ses sor que pres te, os as ses so res da qui es tão to -
dos sob pro ces so, vão to dos ser de mi ti dos por cor -
rup ção“..., sei lá o quê, tal e tal. Eu dis se: ”E por que o
se nhor en tão não con tra ta uma con sul to ria? – ”Ah!
por que para con tra tar a con sul to ria eu pre ci so fa zer
uma con cor rên cia, e para fa zer uma con cor rên cia
leva três me ses.“ Eu per gun tei: – ”Ora, mas o se nhor
já está na Su dam há dez me ses, en tão por que o se -



nhor não con tra tou uma con sul to ria, já que o se nhor
diz que a Su dam não tem téc ni cos ca pa zes de fis ca li -
zar os pro je tos, ava li ar os que es tão cer tos e os que
não es tão cer tos e li be rar o di nhe i ro que es ses pro je -
tos pre ci sam?“ – ”Ah! por que a con sul to ria é com pli -
ca da, por que isso, por que aqui lo.“ Fiz um pe di do de
in for ma ção so bre uma área que está en vol vi da com
pro je tos na Su dam e que o Incra quer de sa pro pri ar
para fa zer re for ma agrá ria. Eu quis sa ber qual é a si -
tu a ção des sa área, quan to pre ci sa ria para li qüi dar
para ten tar ne go ci ar com o Incra, e até ago ra o ci da -
dão não res pon de nada. 

É uma ver go nha que o Pre si den te da Re pú bli ca
te nha no me a do esse ci da dão para di ri gir um ór gão
tão im por tan te para a nos sa re gião. Algu ma co i sa
deve ter acon te ci do, al guém in di cou para o Pre si den -
te da Re pú bli ca o nome des se ci da dão, um ci da dão
que só pen sa em pu nir, um ci da dão que não quer co -
lo car nada para fren te, que não tem com pe tên cia
para ab so lu ta men te co i sa ne nhu ma, por que isso fi -
cou de mons tra do num diá lo go en tre eu e ele. E ago ra
os jor na is do meu Esta do pu bli cam um re pú dio unâ ni -
me da Assem bléia Le gis la ti va a esse ci da dão. Então
é pre ci so to mar uma pro vi dên cia, é pre ci so que o se -
cre tá rio do mi nis té rio de V. Exª aja, faça esse ci da dão
ter res pon sa bi li da de ou man de ele de vol ta para o Rio 
Gran de do Sul. E aí va mos en con trar en tre os fun ci o -
ná ri os de car re i ra do Esta do do Pará ou do Esta do do
Ama zo nas ou do Ama pá ou de Ro ra i ma ou do Acre
ou de Ron dô nia al guém que te nha com pe tên cia,
como a Drª Flo ra Va la da res, que hoje di ri ge o Ban co
da Ama zô nia, uma mu lher ex tre ma men te com pe ten -
te, ca paz, uma mu lher que olha o de sen vol vi men to da 
nos sa re gião, uma acre a na que está apli can do os
fun dos cons ti tu ci o na is, está lu tan do pelo nos so Esta -
do. Será pos sí vel que este Go ver no não tem, na Ama -
zô nia, um ci da dão res pon sá vel, com pe ten te, ca paz
de fa zer as co i sas em be ne fí cio do nos so Esta do?
Não é pos sí vel. Há de ze nas de pro je tos pa ra li sa dos.
Os tra ba lha do res es tão sen do co lo ca dos no olho da
rua. É um pre ju í zo to tal. O di nhe i ro in ves ti do será to -
tal men te per di do. Eu dis se que ele res pon de rá na
Jus ti ça pela sua ir res pon sa bi li da de.

Se eu faço um pro je to de fi nan ci a men to com um 
ban co ou com a Su dam, ajo ri go ro sa men te de acor do
com a lei, apli co 100% dos re cur sos que re ce bi do
pro je to e, de re pen te, o ban co ou a Su dam fa lha, me
de i xa na mão, o meu pro je to vai à fa lên cia. Quem res -
pon de rá mais tar de será o Esta do bra si le i ro, o Go ver -
no bra si le i ro, in com pe ten te sob to das as for mas. Não
é pos sí vel ace i tar essa si tu a ção.

Ve nho à tri bu na so mar-me ao po si ci o na men to
da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pará e so li ci -
tar a V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, ex-Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, Mi nis té rio que ago ra co man da a 
ADA e a Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te,
que su gi ra ao Pre si den te da Re pú bli ca as su mir para
si a res pon sa bi li da de, le van tan do quan to esse ci da -
dão está gas tan do de pas sa gens en tre o Rio Gran de
do Sul e Be lém e quan tos dias por mês ele pas sa no
Rio Gran de do Sul, em Be lém e em Bra sí lia. Essa ati -
tu de é um des res pe i to com a Ama zô nia, com o em -
pre sa ri a do da Ama zô nia, com o povo do Pará, com a
clas se po lí ti ca e com to dos nós.

Não con si go com pre en der como o Go ver na dor
do Esta do não se po si ci o na em re la ção a uma ques -
tão des sa im por tân cia. Será que foi o Go ver na dor
Almir Ga bri el quem in di cou esse ci da dão para to mar
con ta da ex tin ta Su dam, ago ra ADA? Se não o fez, es -
pe ro que ele as su ma a res pon sa bi li da de, por que não
é pos sí vel con ti nu ar na di re ção des sa Agên cia uma
pes soa sem res pon sa bi li da de e que pas sa mu i to
mais tem po em seu Esta do do que em seu lo cal de
tra ba lho. Isso é uma ver go nha para nós e para o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Espe ro a par ti ci pa ção de V. Exª, Sr. Pre si den te,
como ho mem da Ama zô nia tam bém, que deve ter
que i xas de um ele men to como esse que foi co lo ca do
na Su dam só para per se guir, sem que rer sa ber de
con ti nu i da de ou de res pon sa bi li da de com o que está
sen do fe i to de ma ne i ra cor re ta.

Era esse o meu re gis tro. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Lem bro

às Srªs e aos Srs. Se na do res que, às 14 ho ras, ha ve -
rá ses são do Con gres so Na ci o nal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des
pelo tem po que res ta para ter mi nar esta ses são.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou ler aqui um
tre cho de um ar ti go pu bli ca do re cen te men te no jor nal
O Glo bo de au to ria da jor na lis ta es pe ci a li za da em
eco no mia, Mi ri am Le i tão.

Na quin ta-fe i ra pas sa da a aten den te
do bal cão da TAM avi sa va aos pas sa ge i ros
que o vôo 8004 das 10h40m, para Re ci fe,
que es ta va atra sa do meia hora. Ele atra sou
qua tro ho ras. Quem ten tou es ca par da lon -
ga es pe ra fra cas sou: os vôos Trans bra sil e
Va rig para o mes mo des ti no es ta vam com -
ple ta men te lo ta dos. O pró prio avião da TAM
tam bém es ta va lo ta do... Quem vi a ja fre -



qüen te men te pe las com pa nhi as aé re as tem
uma co le ção de his tó ri as ina ce i tá ve is de
des ca so com o cli en te, atra so de vôos, au -
sên cia de qual quer re gu la ção por par te do
su pos to ór gão re gu la dor. Isto sem fa lar nos
pre ços exor bi tan tes para cru zar este país
con ti nen tal.

Como já dis se, o tre cho faz par te de uma ma té -
ria in ti tu la da ”Cri se aé rea“, da que la jor na lis ta e que foi 
pu bli ca da na se ção ”Pa no ra ma eco nô mi co“ do jor nal
O Glo bo de 16 de agos to de 2001.

Tra ta-se, na ver da de, de um as sun to que mu i to
tem me pre o cu pa do em vir tu de da im por tân cia dos
trans por tes aé re os para o nos so de sen vol vi men to so -
ci al e eco nô mi co, em es pe ci al para a in dús tria do tu -
ris mo e de suas ou tras re per cus sões, en vol ven do a
se gu ran ça dos pas sa ge i ros e dos tri pu lan tes.

Sa be mos per fe i ta men te que o atu al mo men to
de cri se por que pas sa a eco no mia mun di al e que foi
agra va do pe los aten ta dos ter ro ris tas de 11 de se tem -
bro nos Esta dos Uni dos di fi cul tou mu i to a so lu ção dos 
pro ble mas das em pre sas áre as, que es tão – dou o
exem plo dos nor te-ame ri ca nos – re du zin do a quan ti -
da de de vôos, de sem pre gan do um gran de nú me ro de 
fun ci o ná ri os, ten do gran des pre ju í zos e ven do as
suas ações des pen ca rem na Bol sa de Va lo res de
Nova Ior que.

Fala-se de um pro gra ma de US$20 mi lhões do
Go ver no dos Esta dos Uni dos para apo i ar o se tor dos
trans por tes aé re os. Até mes mo a Embra er já está
sen do afe ta da du ra men te por essa cri se eco nô mi ca
glo bal e pe las in cer te zas em de cor rên cia da pro vá vel
re a ção mi li tar nor te-ame ri ca na. Como afir mou a jor -
na lis ta Mi ri an Le i tão na ma té ria ci ta da, o pro ble ma
das em pre sas aé re as bra si le i ras é de má ges tão, go -
ver nan ça, pre ços al tos e má re gu la ção.

Per gun to: será mes mo, Sr. Pre si den te, que o
pro ble ma é de má ges tão, de mu i ta re gu la ção ou de
al tos pre ços, ou será por que tudo isso ocor re em vir -
tu de da ele va da car ga tri bu tá ria que pesa so bre a ati -
vi da de do País, pelo abu si vo pre ço do ICMS co bra do
so bre o com bus tí vel usa do nas ae ro na ves bra si le i ras
que che ga a con tri bu ir com mais de 20% do cus to de
ope ra ção de cada ae ro na ve? Não será tal vez pelo va -
lor ex ces si vo das ta xas ae ro por tuá ri as co bra das no
Bra sil ou pelo adi ci o nal das ta ri fas ae ro por tuá ri as que 
são, se gun do fo mos in for ma dos on tem na Sub co mis -
são do Tu ris mo na au diên cia pú bli ca em que fo ram
ou vi dos os di re to res e pre si den tes das gran des com -
pa nhi as aé re as co mer ci a is bra si le i ras? Não será, re -
pe tin do, por con ta do adi ci o nal de ta ri fas ae ro por tuá -

ri as que o Go ver no co bra a tí tu lo de jus ti fi car in ves ti -
men tos para o se tor, quan do sa be mos que essa ar re -
ca da ção cai na vala co mum da con ta úni ca do Te sou -
ro e aca ba não sen do apli ca da pri o ri ta ri a men te nos
in ves ti men tos do se tor?

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
tudo isso aca ba nos le van do a uma cons ta ta ção mu i to 
tris te: o en ca re ci men to das ta ri fas aé re as, do va lor
das pas sa gens bra si le i ras. Na que la au diên cia de on -
tem, da qual par ti ci pou tam bém o emi nen te Se na dor
Pa u lo Sou to, as co i sas fo ram co lo ca das às cla ras pe -
los pre si den tes que ali com pa re ce ram. Os co men tá ri -
os da im pren sa, no dia se guin te, são no sen ti do de
que no Bra sil as ta ri fas são ca ras, as em pre sas aé re -
as são, como dis se a jor na lis ta Mi ri an Le i tão, são mal
ad mi nis tra das e há gor du ra a ser cor ta da. Pa re ce-me
que a ques tão não é exa ta men te essa.

De vía mos, a exem plo do que foi su ge ri do on tem 
na que la au diên cia, ini ci ar a dis cus são do pro ble ma
da avi a ção ci vil, que é es tra té gi ca para o País. Não
po de mos ima gi nar um país em que as com pa nhi as
aé re as não atu em com re gu la ri da de, fre qüên cia e,
so bre tu do, com se gu ran ça.

É pre ci so uma so lu ção. Não po de mos de i xar
que es sas con di ções con ti nu em se de te ri o ran do, co -
lo can do em ris co a se gu ran ça, como já dis se, dos
pas sa ge i ros e di fi cul tan do a re cu pe ra ção das em pre -
sas. Esta mos fa zen do a nos sa par te aqui no Con gres -
so Na ci o nal.

Como já dis se, es ti ve mos on tem na Sub co mis -
são de Tu ris mo, na au diên cia pú bli ca em que fo ram
ou vi dos os pre si den tes das com pa nhi as aé re as.

O atu al mo men to de cri se mun di al não é o me -
lhor para tra tar des se as sun to, que de ve ria es tar re -
sol vi do há al gum tem po. Enfren tar a atu al cri se sem
ter so lu ci o na do esse pro ble ma é algo mais gra ve e
mais pre o cu pan te para to dos que têm res pon sa bi li da -
des pú bli cas com o se tor.

A vi a ção co mer ci al é es tra té gi ca para o País e
não que re mos ver nos sas em pre sas aé re as com di fi -
cul da des ad mi nis tra ti vas e nem com pro ble mas eco -
nô mi co-fi nan ce i ros, nem tam pou co com de fa sa gem
tec no ló gi ca ou com equi pa men to su ca te a do.

O Go ver no e o se tor, com a in ter me di a ção do
Con gres so Na ci o nal, pre ci sam agir ra pi da men te, a
fim de evi tar a fa lên cia do se tor, for ta le cer as em pre -
sas na ci o na is de avi a ção, tor ná-las mais mo der nas e
com pe ti ti vas – via de con se qüên cia, evi tan do o de -
sem pre go, que, aliás, foi on tem no ti ci a do pelo pre si -
den te de uma das com pa nhi as –, ba i xan do o pre ço



das pas sa gens, as sim for ta le cen do e es ti mu lan do o
tu ris mo in ter no com a ge ra ção de no vos em pre gos.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de de i xar re gis tra da a
re a li za ção do even to ocor ri do on tem na Sub co mis são 
de Tu ris mo, aqui no Se na do Fe de ral. Re pi to o que dis -
se o Se na dor Pe dro Piva na que la re u nião: va mos sair
do dis cur so, va mos para a prá ti ca, va mos pro du zir na
Sub co mis são um do cu men to como o su ge ri do pelo
Se na dor José Agri pi no, um do cu men to prag má ti co,
ob je ti vo, que pelo me nos co me ce a abrir as por tas
para a so lu ção do pro ble ma com a par ti ci pa ção do
Go ver no na bus ca des sa so lu ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res. Edu ar do Su plicy e Ma ri na Sil va en vi a ram
à Mesa pro po si ções que, em face do dis pos to no art.
235, in ci so III, a, do Re gi men to Inter no, se rão li das na
pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Ma gui to Vi le la, Lú cio Alcân ta ra, Fer nan do 
Ma tu sa lém, Car los Be zer ra, Anto nio Car los Va la da -
res e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa para 
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to uma vez mais a 
fa zer uso des ta tri bu na para tra tar de um pro ble ma que 
se re pe te ano a ano, as sim que se ini cia a tem po ra da
chu vo sa: os bu ra cos nas ro do vi as fe de ra is.

No úl ti mo fi nal de se ma na, du ran te vi a gem a
uma sé rie de mu ni cí pi os na re gião su do es te de Go -
iás, pude no tar que com as pri me i ras chu vas as ro do -
vi as co me çam a apre sen tar de fi ciên ci as. Re fi ro-me à
BR-364, que liga o su do es te, uma das re giões de ma -
i or pro du ção de grãos do Bra sil, ao mu ni cí pio de São
Si mão, de onde a pro du ção não ape nas de Go iás,
mas de gran de par te da re gião Cen tro-Oes te, sai em
di re ção aos por tos de ex por ta ção por hi dro via. Re fi -
ro-me, tam bém, à BR-060, en tre Ja taí e Rio Ver de,
onde foi ina u gu ra da re cen te men te uma das ma i o res
agro in dús tri as do Bra sil, a Per di gão, que in ves tiu no
Esta do nada me nos do que 500 mi lhões de re a is.

Mal as chu vas co me ça ram a cair e a si tu a ção do 
as fal to nes ses dois tre chos ca mi nha cé le re para o in -
tran si tá vel. De nada adi an ta re du zir o cus to do trans -
por te man dan do a pro du ção pela hi dro via Pa ra ná-Pa -
ra na í ba-Ti e tê se, an tes de che gar às cha tas, esse
cus to foi lá para cima em fun ção da má con ser va ção
das ro do vi as.

Estou fa lan do de dois tre chos es pe cí fi cos, por -
que pas sei por eles nes te fi nal de se ma na. Esses são
de fun da men tal im por tân cia para a eco no mia de Go -
iás e do Cen tro-Oes te, o que nos leva a ou tro ra ci o cí -
nio: se numa re gião im por tan te como essa o des ca so
é vi sí vel, ima gi nem em lo ca is mais lon gín quos e me -
nos vi sí ve is aos olhos das au to ri da des.

De fato, não se tra ta de uma si tu a ção iso la da
des sas ro do vi as, tam pou co do Esta do de Go iás, mas
de um pro ble ma que se tor na crô ni co, ge ne ra li za do.

Pes qui sa da Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans -
por te, fe i ta no fi nal do ano pas sa do, nos tra ça pers -
pec ti vas som bri as. Nos úl ti mos dois anos o nú me ro
de ro do vi as ru ins au men tou, ao mes mo tem po em
que as es tra das em boas con di ções di mi nu í ram.

Oi ten ta por cen to das ro do vi as bra si le i ras es tão
com seu es ta do ge ral de con ser va ção con si de ra do
pés si mo ou de fi ci en te. Em re la ção à con ser va ção do
as fal to, a si tu a ção é ain da pior: 94% en con tram-se
pes si ma men te con ser va dos. 

Além dos pre ju í zos, que são in cal cu lá ve is do
pon to de vis ta fi nan ce i ro e nos re fle xos que têm na di -
mi nu i ção da ofer ta de em pre go, es tra das che i as de
bu ra cos sig ni fi cam tam bém aci den tes e mor tes, que
vêm au men tan do sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos
anos.

Não es tou aqui para cri ti car o mi nis tro dos
Trans por tes nem o pre si den te da Re pú bli ca. O que eu 
que ro é pe dir em nome dos pro du to res ru ra is de Go -
iás e do Cen tro-Oes te do País, pe dir em nome dos
em pre sá ri os do ramo agro in dus tri al que têm am pli a -
do sig ni fi ca ti va men te seus in ves ti men tos na nos sa re -
gião e que pre ci sam de um mí ni mo de con tra par ti da
ofi ci al. Pe dir em nome dos ci da dãos bra si le i ros, que
exi gem se gu ran ça para vi a jar com tran qüi li da de, seja
em tra ba lho, seja em pas se io com suas fa mí li as. Pe dir 
o mí ni mo: que o go ver no lan ce mão da sen si bi li da de
que deve mar car as ações dos ho mens pú bli cos res -
pon sá ve is e, fi nal men te, e de for ma de fi ni ti va, des lan -
che um am plo pro gra ma de re cu pe ra ção das ro do vi as 
fe de ra is bra si le i ras. Um pa tri mô nio do povo bra si le i ro,
que está sen do di la pi da do a olhos vis tos.

Inves tir num pro je to como esse é in ves tir na ge -
ra ção de em pre gos, na com pe ti ti vi da de do país e,
mais im por tan te do que tudo isso, in ves tir na pre ser -
va ção de vi das.

Fica, por tan to, mais uma vez re gis tra da a mi nha
de nún cia e a mi nha re i vin di ca ção, que é a de todo o
Esta do de Go iás e de toda a re gião Cen tro-Oes te do
País.

Mu i to obri ga do.



O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre -
sen ça na tri bu na do Se na do Fe de ral des ti na-se, nes -
ta opor tu ni da de, à jus ta e per ti nen te ava li a ção dos
prin ci pa is as pec tos da atu a ção, no exer cí cio de 2000,
da mais im por tan te em pre sa ae ro náu ti ca de nos so
País, a Embraer.

Efe ti va men te, o con jun to de da dos ope ra ci o na is 
e eco nô mi co-fi nan ce i ros que es tão apre sen ta dos no
Re la tó rio Anu al da Admi nis tra ção da em pre sa re tra ta
uma po si ção in ve já vel no ano fin do, que, aliás, man -
tém a se qüên cia de re sul ta dos que ca rac te ri zou o
qüin qüê nio 1996-2000, em que se con fi gu rou a con -
so li da ção da Embraer no mer ca do mun di al de ae ro -
na ves de por te mé dio.

Para que te nha mos uma idéia da ação da em -
pre sa nos úl ti mos cin co anos, sua re ce i ta bru ta cres -
ceu de US$ 390 mi lhões para US$ 2,86 bi lhões, au -
men tan do em mais de sete ve zes. No mes mo pe río -
do, o va lor dos pe di dos em car te i ra cres ceu de US$
1,2 bi lhão para US$ 11,4 bi lhões, re pre sen ta dos por
628 ae ro na ves em ofer ta fir me e mais 584 ae ro na ves
em re gi me de op ção, o que re pre sen ta uma pro du ção
ga ran ti da por mais de 40 me ses de fun ci o na men to da 
em pre sa. 

Pelo se gun do ano con se cu ti vo, a Embra er foi a
em pre sa bra si le i ra que mais ex por tou, com um vo lu -
me de US$ 2,7 bi lhões ex por ta dos, ten do ge ra do um
sal do lí qui do de di vi sas de US$ 1,35 bi lhão para o
Bra sil.

O ano 2000 as si na lou a as cen são da Embra er à
po si ção de lí der de mer ca do no seg men to de ja tos re -
gi o na is de até 60 lu ga res, ten do sido tam bém mar -
can te o fato de que, pela pri me i ra vez na his tó ria da
em pre sa, fo ram fir ma dos con tra tos com cli en tes nos
cin co con ti nen tes.

Tra ba lhan do nos seg men tos de avi a ção co mer -
ci al, de de fe sa e de avi a ção cor po ra ti va, a Embraer
apre sen tou im por tan te ex pan são em to das as áre as.

Na área da avi a ção co mer ci al, fo ram sig ni fi ca ti -
vos a con so li da ção das po si ções al can ça das nos
Esta dos Uni dos e Eu ro pa e o avan ço no mer ca do glo -
bal, com a en tra da em no vos mer ca dos como a Áfri ca
do Sul, a Chi na e o Ca ri be; ten do ocor ri do, em 2000, a 
en tre ga de uma pri me i ra uni da de do ERJ-145 a um
ope ra dor da Chi na, re pre sen tan do um mar co es tra té -
gi co para a pre sen ça da Embraer no mer ca do do
Extre mo Ori en te.

A área de De fe sa foi mar ca da por sua li de ran ça
no Pro gra ma de Mo der ni za ção dos Aviões de Caça
F-5E/F da For ça Aé rea Bra si le i ra e na con ti nu i da de

do de sen vol vi men to do Pro gra ma SIVAM – Sis te ma
Inte gra do de Vi gi lân cia da Ama zô nia, para o qual a
Embra er está for ne cen do ae ro na ves de aler ta avan -
ça do e de sen so ri a men to re mo to, pro je ta das a par tir
da pla ta for ma do ERJ-145.

No mer ca do in ter na ci o nal e em re gi me de con -
cor rên cia in ter na ci o nal, foi sig ni fi ca ti va a ven da, à
For ça Aé rea Bel ga, de dois ja tos ERJ-135 e dois
ERJ-145, des ti na dos ao trans por te de mi li ta res e au -
to ri da des.

Com o lan ça men to, em ju lho de 2000, do jato
exe cu ti vo Le gacy, a em pre sa se fir ma em uma nova
área de ne gó ci os, o Mer ca do de Avi a ção Cor po ra ti va, 
ten do sido ime di a to o re co nhe ci men to do mer ca do,
que con tem plou a car te i ra da Embraer com um vo lu -
me sig ni fi ca ti vo de en co men das, já em seu lan ça -
men to.

A ca dên cia de pro du ção, que cres ceu de 12
aviões por mês em ja ne i ro para 16 aviões por mês em 
de zem bro, ou seja, uma ae ro na ve pron ta a cada dois
dias cor ri dos, de mons tra pro du ti vi da de in ve já vel em
ní vel mun di al, o que tem ga ran ti do a com pe ti ti vi da de
da em pre sa em suas ár du as ba ta lhas co mer ci a is, so -
bre as qua is te mos tido no tí ci as cons tan tes, não só
pelo seu su ces so, mas tam bém pelo in cô mo do que já
vem ca u san do a ou tros fa bri can tes in ter na ci o na is.

Sr. Pre si den te, com os olhos vol ta dos para o fu -
tu ro, a Embraer fir mou um acor do de co o pe ra ção com 
o TsAGI, da Rús sia, o ma i or ins ti tu to de pes qui sas ae -
ro náu ti cas do mun do, vi san do o de sen vol vi men to de
uma nova fa mí lia de ja tos, os mo de los ERJ-170 e
ERJ-190, de ma i or por te que os atu a is ERJ-145.

O pro gra ma de de sen vol vi men to des sas no vas
ae ro na ves, em ple no an da men to, já anun ci ou o mo -
de lo ERJ-170 com ca pa ci da de para 70 pas sa ge i ros,
o ERJ-190/100 para 98 pas sa ge i ros e o ERJ- 190/200 
para 108 pas sa ge i ros, to dos ja tos de úl ti ma ge ra ção
des ti na dos ao mer ca do da avi a ção re gi o nal. Com o
cro no gra ma em dia, a apre sen ta ção do ERJ-170 está
pre vis ta para o fi nal de 2001.

Ao lado de suas re le van tes re a li za ções co mer ci -
a is, ope ra ci o na is e eco nô mi co-fi nan ce i ras, que fi ze -
ram com que o pa ga men to de con tri bu i ções so ci a is e
ta xas mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is cres ces se de
for ma ex po nen ci al, a Embraer atu ou de for ma so ci al -
men te res pon sá vel, con tri bu in do para a me lho ria ge -
ral da qua li da de de vida, nas co mu ni da des a ela vin -
cu la das sob qual quer for ma.

Além da ge ra ção de mais de 2000 no vos em pre -
gos di re tos, foi as se gu ra da a to dos seus em pre ga dos
a pos si bi li da de de par ti ci pa ção nos lu cros e re sul ta -



dos, além de apri mo rar seu Pla no de Pre vi dên cia Pri -
va da, que visa as se gu rar aos em pre ga dos uma ren da 
men sal com ple men tar à apo sen ta do ria paga pelo
INSS.

Em 2000, a Embra er con tri bu iu para en ti da des
que pres tam re le van tes ser vi ços à co mu ni da de bra si -
le i ra, den tre as qua is des ta ca mos o Pro gra ma de Ca -
pa ci ta ção So li dá ria (par te do Pro gra ma Co mu ni da de
So li dá ria), a UNICEF, a Cá ri tas (ins ti tu i ção da Igre ja
Ca tó li ca), GACC – Gru po de Apo io à Cri an ça com
Cân cer, o Hos pi tal Ge riá tri co Vi cen ti na Ara nha e a
FUNDHAS – Fun da ção Hé lio Au gus to de Sou za, que,
por for ça de con vê nio, tem cer ca de 160 ado les cen tes
tra ba lhan do na Embra er, re a li zan do ser vi ços ge ra is e
re ce ben do re mu ne ra ção com pa tí vel, ori en ta ção es co -
lar e pro fis si o nal, além da opor tu ni da de de se tor na -
rem em pre ga dos efe ti vos ao atin gi rem a ma i o ri da de.

Em re la ção à pro te ção am bi en tal, além do pro -
je to de ae ro na ves de acor do com as mais ri go ro sas
nor mas e pa drões in ter na ci o na is quan to à emis são
de ru í dos, de ga ses e de re sí du os ope ra ci o na is, a
Embraer de sen vol veu pro gra mas de pro ces sa men to
do lixo or gâ ni co ge ra do na uni da de in dus tri al em São
José dos Cam pos, além da co le ta se le ti va de pa pel,
plás ti co e me ta is, com vis tas à sua re ci cla gem. Está
em an da men to um Pro je to de Ges tão Ambi en tal com
base em pa drões in ter na ci o na is de fi ni dos na
ISSO-14000, com pre vi são da Empre sa es tar cer ti fi -
ca da até o fi nal de 2001.

Na área de edu ca ção e for ma ção pro fis si o nal,
são per ma nen tes os pro gra mas de qua li fi ca ção dos
em pre ga dos: con vê ni os com ins ti tu i ções de en si no
para cur sos em vá ri os ní ve is, in clu si ve cur sos de idi o -
mas, pro gra mas de bol sas de es tu do e pro gra mas de
tre i na men to es pe cí fi co.

Um Pro gra ma de Espe ci a li za ção em Enge nha ria 
Ae ro náu ti ca, com in ves ti men tos da or dem de US$4,5
mi lhões ao ano, se le ci o na en ge nhe i ros re cém-for ma -
dos, com bom po ten ci al, e lhes ofe re ce, du ran te 18
me ses, tre i na men to em dis ci pli nas ae ro náu ti cas.

No mes mo sen ti do, um pro gra ma em par ce ria
com a Fun da ção Ge tú lio Var gas de São Pa u lo, ofe re -
ce um cur so de MBA – Mes tra do em Admi nis tra ção
de Empre sas, com foco em Co mér cio Exte ri or, ex clu -
si vo para em pre ga dos da em pre sa.

A qua li da de de vida dos em pre ga dos e de suas
fa mí li as vem sen do alvo de pro gra mas como os de
pre ven ção e re cu pe ra ção de de pen dên cia quí mi ca,
cam pa nhas pre ven ti vas de sa ú de, cam pa nhas de vi -
ta li da de e de do a ção de san gue.

Srªs. e Srs. Se na do res, no mo men to em que ve -
nho à tri bu na do Se na do Fe de ral para ex por um re tra -
to da Embraer, re sul ta do da ava li a ção do ano de
2000, não po de ria de i xar de as si na lar que o ano de
2001 tam bém vi nha se cons ti tu in do num ca mi nho de
su ces so para a em pre sa, até a ocor rên cia dos trá gi -
cos acon te ci men tos de 11 de se tem bro pas sa do, nos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

A avi a ção mun di al, que já es ta va às vol tas com
uma cri se de mé dia pro por ção, teve seu ce ná rio enor -
me men te agra va do, de po is que aviões se qües tra dos
des tru í ram o World Tra de Cen ter, em Nova York, e
par te do Pen tá go no, em Was hing ton.

A que da ver ti gi no sa e ime di a ta do nú me ro de
pas sa ge i ros no trans por te aé reo pro vo cou a re vi são
dos pla nos nas com pa nhi as aé re as e, por con se -
qüên cia, nas fa bri can tes de aviões, re dun dan do em
mi lha res de de mis sões, já ocor ri das e em vias de
ocor rer.

Já se con fi gu rou uma re du ção no rit mo de en tre -
ga de ae ro na ves, pela Embraer, que, nes te ano, deve
aten der en co men das de 160 ja tos, 25 uni da des a me -
nos do que an te ri or men te pre vis tas, e em 2002, ape -
nas 135 ae ro na ves, das 205 uni da des ini ci al men te
pre vis tas, já que as com pa nhi as pos ter ga ram a ex -
pan são de suas fro tas até que a nor ma li da de do flu xo
de pas sa ge i ros re tor ne ao se tor.

A re du ção a que me re fi ro vai oca si o nar a de mis -
são de 14% dos fun ci o ná ri os da em pre sa, mas a ine -
xis tên cia de qual quer can ce la men to de en co men das
até o mo men to, se gun do de cla rou o pre si den te da
Embra er, Ma u rí cio Bo te lho, na sex ta-fe i ra pas sa da,
deve man ter a sa ú de em pre sa ri al des sa en ti da de que
re pre sen ta, com sua tec no lo gia e pre sen ça in ter na ci o -
nal, um dos ba lu ar tes da mo der ni da de bra si le i ra.

Assim, es pe ro que a nor ma li da de vol te ra pi da -
men te ao se tor ae ro náu ti co e, com cer te za, pro pi cie a 
re ad mis são de mu i tos dos em pre ga dos que ago ra es -
ta rão de mi ti dos, ao tem po em que re no vo mi nha con -
fi an ça no fu tu ro aus pi ci o so, res pon sá vel e con se -
qüen te, que a Embraer deve ter, man ten do a re le van -
te con tri bu i ção que pres ta ao de sen vol vi men to de
nos so Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Blo co/PPB

– RO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sun -
to pal pi tan te, de evi den te co no ta ção po lí ti ca e eco nô -
mi ca, é a ques tão flo res tal.

A vo ta ção do Có di go Flo res tal, pelo Con gres so
Na ci o nal, tem mo ti va do as mais di ver gen tes po si ções 



dos ho mens pú bli cos, dos em pre sá ri os e de to dos os
seg men tos or ga ni za dos.

O cul ti vo do solo, o apro ve i ta men to das re ser vas 
flo res ta is e mi ne ra is é as sun to da ma i o ria do povo de
Ron dô nia.

So mos de opi nião que mu i tas pes so as que des -
co nhe cem a ques tão, e al gu mas ve zes mo ti va das pe -
las ma ni fes ta ções das OGNs, ex pres sam pen sa men -
tos que não con di zem com a re a li da de, no ta da men te
em Ron dô nia.

Tor na-se im pe ri o so pon de rar que os pi o ne i ros,
os des bra va do res de Ron dô nia, ti nham com pro mis so 
for mal e, por tan to, le gal de pro ce der ao des ma ta men -
to de no mí ni mo 50 ( cin qüen ta) por cen to da área re -
ce bi da. O tí tu lo de pro pri e da de ti nha como pré-re qui -
si to tal pro vi dên cia.

Assim o fi ze ram os co lo ni za do res. Não po de ri -
am de i xar de fazê-lo. Ago ra vem o Có di go Flo res tal e
de ter mi na que o des ma ta men to só é per mi ti do em 20
(vin te) por cen to da área.

O Go ver no de Ron dô nia, e nes te par ti cu lar con -
vém re gis trar o tra ba lho de sen vol vi do pelo Go ver na -
dor Bi an co, ado tou o zo ne a men to so ci o e co nô mi co e
eco ló gi co, vi san do dar sua con tri bu i ção à de li ca da
ques tão do apro ve i ta men to da ter ra na que le Esta do.

Res sal to que tra ta-se de im por tan te me di da eis
que ado ta da pelo po der pú bli co e pelo povo de Ron -
dô nia, em face do co nhe ci men to que pos su em da -
que la re gião, ser vi rá de pa râ me tro da ação go ver na -
men tal.

O povo de Ron dô nia, no ta da men te os seg men -
tos or ga ni za dos e mo vi men tos emer gen tes, não ad -
mi tem a in ter fe rên cia de pes so as de fora da que la re -
gião no equa ci o na men to da ques tão.

Nes te sen ti do, apre sen tei emen da à Me di da
Pro vi só ria que tra ta do as sun to, que dá nova re da ção
ao art. 16, que pas sa ria a ter a se guin te re da ção:

”o ar ti go 16 des ta lei não se apli ca aos
Esta dos que já te nham Zo ne a men to So ci o e -
co nô mi co e Eco ló gi co na es ca la de 1:250.000 
(hum para du zen tos e cin qüen ta mil)“.

A jus ti fi ca ti va está as sim re di gi da:

”A pre sen te emen da, visa in clu ir o
art.16-A na Lei nº 4771, al te ra da pela Me di -
da Pro vi só ria 2080-61, com o ob je ti vo de
pre ser var o tra ba lho já re a li za do por de ter -
mi na dos Esta dos da Fe de ra ção, que com
um gran de es for ço, pro cu ra ram an te ci pa da -
men te se ade quar às exi gên ci as le ga is, cri -
an do os seus Zo ne a men tos So ci o e co nô mi -

cos e Eco ló gi cos. A não in clu são do ar ti go
cons tan te des ta emen da, le va ria à per da de
todo o es for ço des pen di do por es tes es ta -
dos, tra zen do-lhes imen su rá ve is pre ju í zos“.

Ron dô nia e o Acre, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, po dem dar im por tan te con tri bu i ção ao
cres ci men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil. É pre ci so,
con tu do, que nós que lá re si di mos e tra ba lha mos to -
me mos as de ci sões que di zem res pe i to ao nos so
Esta do.

Ma ni fes to, pois, o pen sa men to do povo da que la
re gião no sen ti do de que per mi tam o de sen vol vi men -
to do Acre e de Ron dô nia am pa ra dos num efe ti vo
apro ve i ta men to do solo e das ri que zas na tu ra is, pre -
ser van do o meio am bi en te e os ecos sis te mas con -
subs tan ci a dos no nos so zo ne a men to so ci o e co nô mi -
co e eco ló gi co.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os re cur sos in ves -
ti dos no de sen vol vi men to da agri cul tu ra nos úl ti mos
anos co me çam a mos trar re sul ta do. O Insti tu to Bra si -
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE) aca ba de
anun ci ar que a sa fra agrí co la na ci o nal ba te rá novo re -
cor de em 2001. Ao todo se rão pro du zi dos 98 mi lhões
de to ne la das de grãos. Esse nú me ro po de rá su pe rar
a bar re i ra dos 100 mi lhões, o que le va ria a um au men -
tos de 20% em re la ção a 2000.

Con for me anún cio fe i to pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so em 03 de ju lho pró xi mo pas sa -
do, o Go ver no vai des ti nar R$14,7 bi lhões à agri cul tu -
ra e à pe cuá ria na pró xi ma sa fra. Con si de ran do os re -
tor nos dos em prés ti mos e a re a pli ca ção des ses re -
cur sos, o to tal de di nhe i ro des ti na do ao se tor agrí co la
po de rá che gar a R$16,6 bi lhões. A des ti na ção de
R$14,7 bi lhões na sa fra 2001/2002 sig ni fi ca 30% a
mais que os re cur sos do ano pas sa do, que fo ram de
R$11,3 bi lhões.

Esses in ves ti men tos es tão con ti dos no Pla no
Agrí co la e Pe cuá rio 2001/2002 que tra duz a in ten ção
do Go ver no de apo i ar as ati vi da des con si de ra das pri -
o ri tá ri as para o agro ne gó cio bra si le i ro. Além de au -
men tar a pro du ti vi da de, a pro du ção e a ex por ta ção
agrí co la, fo men tar in ves ti men tos re gi o na is e se to ri a is, 
o Go ver no quer ga ran tir a ge ra ção de em pre go e ren -
da no cam po.

Dos R$14,7 bi lhões, R$11,4 bi lhões se rão li be -
ra dos aos pro du to res com ju ros fi xos de 8,75% ao
ano, ou seja, 78% dos re cur sos, sig ni fi can do um
acrés ci mo de 41% so bre o ano an te ri or. Ou tros R$3,3
bi lhões se rão fi nan ci a dos com ta xas di fe ren ci a das,



de pen den do da fon te de re cur sos como Fun dos
Cons ti tu ci o na is, Fun ca fé, Fi na me Espe ci al, en tre ou -
tros.

Além do au men to dos re cur sos para cus te io e
in ves ti men to, o Go ver no tam bém está am pli an do os
re cur sos para co mer ci a li za ção da sa fra. Se rão des ti -
na dos R$3,1 bi lhões, o que sig ni fi ca 50% de au men to 
so bre o ano an te ri or. Os re cur sos se rão apli ca dos por
oca sião da co lhe i ta, por meio de me ca nis mos como
os Con tra tos de Opção, Prê mio de Esco a men to de
Pro du to e Aqui si ções do Go ver no Fe de ral. O Pla no
Agrí co la e Pe cuá rio con tem pla, ain da, a pro gra ma ção 
fi nan ce i ra para as la vou ras de café, sa fra 2002/2003.
Para esse se tor, es tão pre vis tos re cur sos no va lor de
R$ 700 mi lhões.

Os agri cul to res te rão subs tan ci al au men to de
cré di to para cus te io, por be ne fi ciá rio/ano, dos prin ci -
pa is pro du tos. O al go dão pas sa rá de R$300 mil para
R$400 mil e o li mi te de cus te io para a soja será de
R$200 mil con tra R$100 mil da sa fra pas sa da, con -
cre ti zan do pro pos tas apre sen ta das pe los agro pe cu a -
ris tas de Mato Gros so.

Ou tra vi tó ria para as re i vin di ca ções dos pro du -
to res de Mato Gros so foi a ace i ta ção de fi nan ci a men -
tos de ar ma zéns nas pro pri e da des, pois for ta le ce o
pro du tor es pe ci al men te na hora da co mer ci a li za ção e 
ain da o li vra dos in ter me diá ri os. Se rão alo ca dos
R$100 mi lhões para a cons tru ção de ar ma zéns nas
fa zen das, com fi nan ci a men to de R$100 mil por ano
para pro du to res e as so ci a ções ru ra is. 

Os pre ços mí ni mos de ga ran tia de al guns pro -
du tos tam bém fo ram re a jus ta dos no Pla no Agrí co la e
Pe cuá rio. O al go dão teve um au men to de 6%, o alho
3,2%, o mi lho 2%, o si sal 10,5%, a soja 4,9% no Cen -
tro-Sul e 5% no Nor te-Nor des te e o sor go 2%.

No vos itens se rão fi nan ci a dos pela Fi na me
Agrí co la Espe ci al. Por in ter mé dio des sa li nha de cré -
di to, os pro du to res po de rão, a par tir de ago ra, ob ter
re cur sos des ti na dos à aqui si ção de equi pa men tos
para a avi cul tu ra, su i no cul tu ra, be ne fi ci a men to de se -
men tes, be ne fi ci a men to e in dus tri a li za ção de fru tas e
pro du tos agrí co las, além de im plan ta ção e mo der ni -
za ção de fri go rí fi cos e be ne fi ci a men to e con ser va ção
de pes ca dos.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, os exem -
plos de me di das aca ta das pelo Pla no Agrí co la ilus -
tram al guns acer tos ine gá ve is da po lí ti ca do se tor,
mas de i xam trans pa re cer, tam bém, uma cer ta ti mi dez 
na ado ção de me di das mais ino va do ras, su ge ri das
pe los pro du to res ru ra is, como é o caso da im plan ta -
ção de um se gu ro de ga ran tia de ren da mí ni ma para o 

pro du tor, o que cons ti tu i ria um avan ço sem pre ce den -
tes para o País.

Se gun do o IBGE, en tre 1996 e 1999, cer ca de
4,2 mi lhões de pes so as aban do na ram o cam po. Mais
do que o do bro de fa mí li as as sen ta das pelo Go ver no
nes se pe río do: 1,8 mi lhão. Estu do con jun to de pes -
qui sa do res da Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro -
pe cuá ria (Embra pa) e da Fun da ção Ge tú lio Var gas
(FGV) con clu iu que, man ti dos os atu a is ní ve is de re -
mu ne ra ção da agri cul tu ra, 80% dos es ta be le ci men tos 
agrí co las bra si le i ros de vem de sa pa re cer, nos pró xi -
mos anos, por que pro du zem ren da in fe ri or a um sa lá -
rio mí ni mo. 

Con for me so lu ção apon ta da por es sas ins ti tu i -
ções in sus pe i tas, ou se cria um pro gra ma de ren da
mí ni ma para o pro du tor, ou ele que bra, de sa pa re ce.
Nos pa í ses de sen vol vi dos, o sub sí dio dado a cada
agri cul tor é cer ca de 170 ve zes ma i or do que o pra ti -
ca do no Bra sil. Enquan to os pro du to res na ci o na is re -
ce bem, em mé dia, me nos de R$120 ao ano em sub sí -
dio, nos pa í ses de sen vol vi dos, a aju da ofi ci al che ga a
US$11.500 ao ano para cada pro du tor ru ral. 

Srªs e Srs. Se na do res, ne nhum país de sen vol vi -
do do mun do con se guiu eman ci par a agri cul tu ra das
aju das fi nan ce i ras ofi ci a is. A di fe ren ça, en tre tan to,
não fica res tri ta aos sub sí di os. No Pri me i ro Mun do, a
agri cul tu ra é pro te gi da por ta ri fas al fan de gá ri as su pe -
ri o res às bra si le i ras e por se gu ros agrí co las que ga -
ran tem ren da aos pro du to res em caso de que bra de
sa fra, o que fa ci li ta o seu aces so a fon tes pri va das de
cré di to. Além dis so, os go ver nos man têm es to ques
re gu la do res que ga ran tem al gu ma es ta bi li da de de
pre ços. Nada dis so exis te no Bra sil. Alguns pou cos
se gu ros agrí co las ga ran tem o pa ga men to do fi nan ci -
a men to ban cá rio mas não a ren da dos pro du to res.

É por es sas ra zões, Srªs e Srs. Se na do res, que
a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra vem pro pon -
do ao Go ver no a cri a ção de um se gu ro de ren da agro -
pe cuá ria, de modo a es ta bi li zar a ren da do se tor ru ral, 
cuja apó li ce, além dis so, po de ria ser vir para las tre ar a 
cap ta ção de re cur sos no mer ca do fi nan ce i ro, com re -
du ção de ônus para o pro du tor. Se não hou ver po lí ti ca 
de ren da mí ni ma e de as sis tên cia téc ni ca, é inú til as -
sen tar as pes so as por que não vão con se guir se man -
ter na ter ra.

É ne ces sá rio lem brar ao Go ver no que a agro pe -
cuá ria bra si le i ra, cha ma da de ân co ra ver de, ar cou
com o ônus de es ta bi li za ção do Pla no Real, o que cul -
mi nou com o gra ve en di vi da men to do se tor. Mes mo
após a re ne go ci a ção das dí vi das, o se tor ru ral ain da
não con se guiu re e qui li brar sua si tu a ção eco nô mi -
co-fi nan ce i ra. 



Vale des ta car, ain da, que o se tor ru ral é o ramo
de ati vi da de que mais ra pi da men te res pon de aos in -
ves ti men tos re a li za dos, a um cus to in fe ri or ao dos de -
ma is se to res da eco no mia. Além dis so, o se tor ru ral é
o que mais gera em pre go. Em ter mos de ba lan ça co -
mer ci al, a agro pe cuá ria é o úni co se tor su pe ra vi tá rio
de nos sa eco no mia.

Por es sas ra zões, e pela enor me im por tân cia da 
agri cul tu ra para o Esta do de Mato Gros so, prin ci pal
pro du tor de grãos do País, tra go a este Ple ná rio as
jus tas re i vin di ca ções dos pro du to res, par ti cu lar men te 
quan to ao se gu ro ga ran tia de ren da mí ni ma.

Fi na li zan do, Srªs e Srs. Se na do res, lem bro que
a in ser ção do Bra sil numa eco no mia glo ba li za da ne -
ces si ta, ur gen te men te, da vi a bi li za ção de me ca nis -
mos ca pa zes de con fe rir ma i o res opor tu ni da des de
ren da para o pro du tor ru ral. O se gu ro de ren da agro -
pe cuá ria cons ti tui, por tan to, uma ga ran tia para os que 
pra ti cam o cul ti vo e um in cen ti vo para a ado ção de
prá ti cas cul tu ra is que com bi nam pro du ti vi da de com
sus ten ta bi li da de dos re cur sos na tu ra is. Ga nham os
pro du to res, a co mu ni da de onde vi vem e a so ci e da de
como um todo.

Como acre di ta mos ser esse, afi nal, o ob je ti vo
do Pla no Agrí co la e Pe cuá rio apre sen ta do pelo Go -
ver no, es ta mos es pe ran ço sos de que os res pon sá -
ve is por sua im ple men ta ção aco lham as re i vin di ca -
ções dos pro du to res ru ra is, in cor po ran do ao Pla no a 
su ges tão do se gu ro de ren da, o que con tri bu i rá, de -
ci si va men te, para am pli ar o seu al can ce e con so li -
dar a de fi ni ção de uma ver da de i ra po lí ti ca para o se -
tor agro pe cuá rio.

Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de qual quer co i sa, gos ta ria de fa zer uma sa u da ção
es pe ci al às Srªs e Srs. Se na do res dos Esta dos de
Mi nas Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ala go as e Ser gi -
pe, pelo dia de hoje: 4 de ou tu bro, 500 anos da des -
co ber ta do Rio São Fran cis co, que in te grou, uniu e
man tém até hoje co e sa a re gião do alto, do mé dio e
do ba i xo São Fran cis co.

As ci vi li za ções ti ve ram, qua se sem pre, nos rios
e ma res as ve i as por onde cir cu lam, es ta be le cen do
no vas fron te i ras de vida e pro gres so hu ma no. A Espa -
nha in cor po rou gran de par te do novo mun do, na fa ça -
nha de Cris tó vão Co lom bo, como Por tu gal achou o
Bra sil, no seu ca mi nho para as Índi as, sob o co man do 
de Pe dro Álva res Ca bral. Mais do que di la tar a fron te i -
ra do mun do, re de se nhar os ma pas, des co brir no vas
e imen sas ri que zas, as des co ber tas ma rí ti mas re ve -

la ram a exis tên cia de uma hu ma ni da de nova, com -
ple ta men te des co nhe ci da, sem pa ra le los na his tó ria
dos po vos.

No Bra sil, os rios per mi ti ram que os des co bri -
do res ocu pas sem e co lo ni zas sem o ter ri tó rio, na
gran de aven tu ra das et ni as re u ni das, que per mi tiu
trans for mar a ex pe riên cia num gran de la bo ra tó rio ra -
ci al, re li gi o so e cul tu ral in te i ra men te mes ti ço. É cer to 
que os mas sa cres dos con quis ta do res so bre as po -
pu la ções in dí ge nas, o trá fi co e a es cra vi dão de po -
vos ne gros, afri ca nos, são mar cas in de lé ve is, in cor -
po ra das ao cor po e a alma do Bra sil, como má cu la
in de se ja da.

Cou be ao na ve gan te Flo ren ti no Amé ri co Ves -
pú cio re a li zar a se gun da vi a gem, sob ban de i ra por -
tu gue sa, ao Bra sil re cém des co ber to, e que en can -
ta va o mun do pela dis cri ção con ti da na car ta do
acha men to, do pu nho do es cri vão da Fro ta Ca bra li -
na, Pero Vaz de Ca mi nha. Ves pú cio era aca ta do
como cos mó gra fo e na ve gan te, com vá ri as vi a gens
bem su ce di das e com ex pe riên cia acu mu la da pela
ida de – 47 anos, con tra 32 de Pe dro Álva res Ca bral, 
e foi es pe ci al men te es co lhi do para em pre en der uma 
mis são de re des co ber ta, con fir man do a ex ten são do 
fe i to Lu si ta no.

No dia 4 de ou tu bro de 1501, dia de São Fran -
cis co de Assis, Amé ri co Ves pú cio apor tou na Foz do
Rio, que os in dí ge nas cha ma vam de Pa ra pi tin ga. O
des co bri dor deu nome do san to ao rio, co lhen do pro -
vas de sua abor da gem à ter ra bra si le i ra, na re gião
que di vi di ra mais tar de Ser gi pe e Ala go as, res pec ti va -
men te par tes das Ca pi ta ni as de Ba hia e Per nam bu co. 
Alguns his to ri a do res in for mam que Ves pú cio le vou
para mos trar na Eu ro pa, dois ho mens e duas mu lhe -
res in dí ge nas, as sim como le va ra plan tas, pe dras, pe -
que nos ani ma is e aves.

O Rio São Fran cis co le vou a ci vi li za ção ao in te ri -
or da ter ra, des de que foi ocu pa da pe los ses me i ros,
na se gun da me ta de do sé cu lo XVI. O gado, mais que
a cana-de-açú car, mar cou a eco no mia ri be i ri nha, no
cur so da his tó ria. As mar gens do rio se en che ram de
cur ra is de gado, cri an do-se tam bém, ca va los, que em
pou co tem po de ram ao ter ri tó rio ser gi pa no a fama de
pos su ir os me lho res ca va los do Bra sil, como ano ta Di -
o go de Cam pos Mo re no, no seu li vro que dá ra zão do
es ta do do Bra sil, pro va vel men te de 1611.

Di ver sas na ções in dí ge nas po vo a vam as mar -
gens e as ilhas do Rio São Fran cis co, en tre elas a dos
Xocó, na Ilha de São Pe dro, no Mor ga do de Por to da
Fo lha, que tem so bre vi vi do, ape sar de to das as di fi -
cul da des, até hoje, man ten do vi vas as suas tra di ções. 



Di ver sas or dens re li gi o sas se ocu pa ram dos al de a -
men tos e da as sis tên cia aos in dí ge nas do São Fran -
cis co, no es for ço de in cor po rá-los ao pro ces so ci vi li -
za dor em pre en di do a par tir de 1532, com o Sis te ma
das Ca pi ta ni as He re di tá ri as, e mais for te men te a par -
tir de 1549, com o Go ver no Ge ral do Bra sil.

Para Ser gi pe, o Rio São Fran cis co é mais que
uma fron te i ra, é uma fon te de vida, de ins pi ra ção, de
luta, de cons ciên cia do fu tu ro da ter ra e do povo. Ape -
sar de uma po pu la ção po bre, vi ti ma da pela seca
cons tan te, o Vale San fran cis ca no tem dado res pos tas 
po si ti vas, cri an do ri que zas, de i xan do ex plo rar seus
pro du tos na tu ra is, in dus tri a li zan do o al go dão, o cou -
ro, cul ti van do e be ne fi ci an do o ar roz, pro du zin do
cana, nos úl ti mos anos, para as dez des ti la ri as e usi -
nas de Ser gi pe e de Ala go as.

Efe ti va men te há um con tras te de sa fi a dor: o de
um povo as sen ta do em ter ras fér te is, por qua se 500
anos de his tó ria, que con vi ve com a mi sé ria e com a
fome, ge ran do con fli tos pelo uso e pela pos se de ter -
ras. O vale fér til tem a mais po bre po pu la ção en tre os
ser gi pa nos. A si tu a ção agra vou-se nas úl ti mas dé ca -
das, por que as águas do rio es tão ma gras, já não fer -
ti li zam a ter ra, não ali men tam os pe i xes, não ga ran -
tem a vida em suas mar gens. Toda a gor du ra, toda a
for ça, todo o po der fer ti li za dor das águas do São
Fran cis co fi cam nas bar ra gens, nas usi nas, nas re -
pre sas, nos la gos ar ti fi ci a is cri a dos para a ge ra ção de 
ener gia.

Ao tem po em que são ce le bra dos os 500 anos
da des co ber ta do Rio São Fran cis co, com o jú bi lo me -
re ci do, o Bra sil não pode ig no rar o dra ma das po pu la -
ções ri be i ri nhas, de i xa das no so fri men to sem ter ras,
sem tra ba lho, sem ali men tos, sem mo ra dia, sem
con for to, sem os ser vi ços es sen ci a is, sem edu ca -
ção, sem fu tu ro. O qua dro so ci al do ba i xo São Fran -
cis co, no ta da men te o de Ser gi pe, a que re fi ro, é avil -
tan te para o ser, hu mi lhan te para as fa mí li as, in dig no
para os gru pos so ci a is, in jus to para as co mu ni da des
ri be i ri nhas.

Do nald Pi er son, so ció lo go e pro fes sor nor -
te-ame ri ca no, que vi veu em São Pa u lo, em pre en deu
em 1950 uma vi a gem pelo Rio São Fran cis co, atra -
ves san do os cin co Esta dos e co lhen do, nas en tre vis -
tas, nas fo to gra fi as, nos con ta tos, nos re gis tros, um
pre ci o so do cu men to, re la tan do a re a li da de de po pu -
la ções que ocu pam ci da des, vi las, po vo a dos, fa zen -
das, e que con tras tam as suas exis tên ci as com a de
pou cos do nos de ter ras, se nho res da ri que za, de ten -
to res do man do e do po der po lí ti co. A vi a gem de Do -
nald Pi er son en se jou a pu bli ca ção, pela an ti ga Su va le 
– Su pe rin ten dên cia do Vale do São Fran cis co – de

três vo lu mes, sob o tí tu lo ge ral de O Ho mem e o São
Fran cis co. Nada se ria mais opor tu no, ne ces sá rio e
útil ao Bra sil de hoje, ao São Fran cis co de 500 anos,
do que a re e di ção da obra do so ció lo go nor te-ame ri -
ca no, su ges tão que faço, nes ta hora, aos di ri gen tes
da Codevasf, na cer te za de que a sen si bi li da de e a
es pon sa bi li da de de tais au to ri da des pro mo ve rão a
re e di ção pe di da.

A oca sião per mi te que em vá ri as par tes do Bra -
sil, com es pe ci al in te res se nos cin co Esta dos da Ba -
cia San fran cis ca na, se jam re a li za dos de ba tes, se mi -
ná ri os, ci clos de con fe rên ci as, pas san do a lim po a
his tó ria e a vida; a vida das po pu la ções ri be i ri nhas.
Há mu i to o que es tu dar, o que apren der, para a com -
pre en são do pro ces so na ci o nal de de sen vol vi men to,
des de os pri me i ros es for ços, até hoje, quan do no vas
apos tas são fe i tas em tor no de fon tes ge ra do ras de ri -
que zas.

Os mu ni cí pi os do Ba i xo São Fran cis co, es tão
des co brin do o tu ris mo, a ir ri ga ção, os con só ci os pro -
du ti vos, vi san do pro du zi rem ri que za. O tu ris mo ven -
den do pa i sa gem do rio, das ter ras em suas mar -
gens, o ca sa rio das ci da des his tó ri cas e mo nu men -
ta is, a cul tu ra, o ca len dá rio de fes tas, os cos tu mes,
as de vo ções a cu li ná ria va ri a da. A ir ri ga ção, vi to ri o -
sa em pro je tos na Ba hia e em Per nam bu co, pa re ce
ser o meio efi caz de pro du zir fru tas tro pi ca is. A su i -
no cul tu ra, a pis ci cul tu ra, os la ti cí ni os atra em in ves ti -
men tos, como al ter na ti vas para o de sen vol vi men to
das re giões.

No en tan to, an tes de tudo, aci ma de qual quer
ou tra co i sa, é pre ci so re vi ta li zar o rio, de vol ver sua
con di ções nor ma is, para que ele pos sa vol tar a ser,
com sem pre foi, um fa tor de ri que za, de vida, de pro -
gres so para as suas po pu la ções. Os nor des ti nos e
os mi ne i ros pre ci sam vol tar a so nhar com a pros pe ri -
da de, ten do no Rio São Fran cis co o ca mi nho re den -
tor, como no pas sa do, quan do o ci clo do gado e a
bus ca pela pra ta, pelo ouro e pelo di a man te fi ze ram
do São Fran cis co o le i to se gu ro das ati vi da des, dan -
do ao Bra sil e a Por tu gal a for tu na da ter ra bra si le i ra.

O Bra sil de hoje não pode con ti nu ar fa zen do vis -
tas gros sas para a ago nia do Rio São Fran cis co, mu i -
to me nos para a po bre za das suas po pu la ções. É
pre ci so agir, ra pi da men te, efi caz men te, em fa vor de
obras e de ser vi ços que pro te jam o cur so do rio,
com pa ti bi li zan do os in te res ses de ge ra ção de ener -
gia, com os de ma is in te res ses li ga dos à so bre vi vên -
cia hu ma na.

Nes te Con gres so, onde tem tra mi ta do pro je tos,
onde tem ha vi do de ba tes de ex ce lên cia, há ain da
mu i to por fa zer. Cada par la men tar, im bu í do de suas



res pon sa bi li da des, tem pro je to a de fen der, como o
faço.

Não se pode per der a pers pec ti va da his tó ria,
nem jo gar 500 anos na lata do es que ci men to. As no -
vas ge ra ções pre ci sam co nhe cer o Rio São Fran cis -
co e todo o con tex to das re la ções cul tu ra is, das et ni -
as, da eco no mia, da for ma ção so ci al, da so bre vi vên -
cia re cor ren te, dos pro ble mas e de sa fi os cons tan -
tes, que pa re cem obs tá cu los in trans po ní ve is e de fi -
ni ti vos.

Mu i to Obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há mu i tos anos,
Car los La cer da pro du ziu uma ines que cí vel fra se de
efe i to so bre a pe cuá ria le i te i ra. Na de fi ni ção do
gran de tri bu no ca ri o ca, ”le i te“ se ria a ”arte de em po -
bre cer ale gre men te“. De cer to, La cer da se re fe ria à
in sis tên cia obs ti na da de quem sem pre se de di cou a
pro du zir le i te por tra di ção e por amor na con tra cor -
ren te his tó ri ca de ta be la men tos, con tro les de pre -
ços, ma ni pu la ções cam bi a is, po lí ti cas co mer ci a is
im pre vi sí ve is, en fim, toda uma lon ga sé rie de equí -
vo cos e in com pre en sões que tes te mu nham o de sa -
pre ço das au to ri da des eco nô mi cas pe los pe cu a ris -
tas bra si le i ros.

Pois bem, Sr. Pre si den te, a si tu a ção do se tor le i -
te i ro na ci o nal, nes te exa to mo men to, é tão de ses pe -
ra do ra e sem ho ri zon tes que não dá mais en se jo a ne -
nhu ma de fi ni ção es pi ri tu o sa, como a pro du zi da por
Car los La cer da.

No meu Esta do de Go iás, por exem plo, 65 mil
pe cu a ris tas dos mais va ri a dos por tes es tão sen do li -
te ral men te gar ro te a dos por um car tel de ape nas cin -
co gran des in dús tri as, que pro ces sam 54% do le i te ali 
pro du zi do. A car te li za ção dá mar gem a uma ma ni pu -
la ção enor me dos pre ços que, em ple na en tres sa fra,
o li tro de le i te ven di do pelo pro du tor à in dús tria caiu
de 35 cen ta vos para 24 cen ta vos de real. No caso do
pe que no pro du tor, de po is que é pago o cus to do fre te
do pri me i ro per cur so, esse va lor, de si ir ri só rio, se re -
duz a cer ca de 17 cen ta vos! Isso equi va le a me nos
que um ter ço de um copo d’água mi ne ral!!!

Vale lem brar às pes so as me nos fa mi li a ri za das
com a luta do ho mem do cam po que é jus ta men te na
en tres sa fra que os pro du to res mais gas tam para pro -
du zir seu le i te do que ao lon go de todo o res tan te do
ano. A pas ta gem na tu ral es cas se ia, e a ali men ta ção
da vaca é re for ça da com ra ções es pe ci a is para evi tar
uma que da mais drás ti ca da pro du ção de cada ani -
mal. Em pou cas pa la vras, os cus tos de pro du ção pra -
ti ca men te do bram. Mas, na con tra mão das jus tas ex -

pec ta ti vas e ne ces si da des do pe cu a ris ta, a mul ti na ci -
o nal de pro ces sa men to e be ne fi ci a men to se pre va le -
ce de sua po si ção de mo no pó lio para pa gar me nos.

Se al guém pen sa que o con su mi dor ur ba no se 
be ne fi cia des se mo vi men to pa gan do me nos pelo le i -
te que com pra no su per mer ca do ou na pa da ria, la -
men to in for mar que não. O le i te tipo ”C“ con ti nua
sen do ven di do no bal cão pe los mes mos 70 cen ta -
vos e o le i te ”lon ga vida“ pelo mes mís si mo 1 real ou
até um pou co mais. Os in te res ses de am bas as pon -
tas – da pro du ção e do con su mo – con ti nu am a ser
le sa dos pelo car tel que só sabe au men tar a sua
mar gem de lu cro.

Entre es sas duas pon tas, vão-se acu mu lan do
dis tor ções nos de ma is elos da ca de ia pro du ti va.
Sem pre de acor do com as es ta tís ti cas eco nô mi cas
da Faeg (Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de
Go iás), os su per mer ca dos com pram um que i jo a
R$3,50 (três re a is e cin qüen ta cen ta vos) e che gam
a re ven dê-lo por R$8,50 (oito re a is e cin qüen ta cen -
ta vos), quan do não a R$10,00 (dez re a is). Nos ca -
sos de ou tros de ri va dos do le i te, como io gur tes e
acho co la ta dos, o di fe ren ci al do su per mer ca dis ta os -
ci la en tre 60% e 80%.

A pró pria em ba la gem do tipo ”te tra pak“ do le i te 
”lon ga vida“ já che ga a ser mais cara que o seu con -
te ú do!

O car tel, que pre ju di ca in dis cri mi na da men te a
pro du to res e con su mi do res, está pres tes a der ru bar
por ter ra lon gos anos de sa cri fí cio, gas tos e la bor
de di ca dos pe los pe cu a ris tas a in cre men tar a pro du -
ti vi da de, a qua li da de e a com pe ti ti vi da de das ba ci as
le i te i ras go i a nas.

Foi com mu i ta luta, com mu i ta des pe sa que, no
cur to es pa ço de sete anos, Go iás sal tou do quin to
para o se gun do lu gar na pro du ção na ci o nal de le i te.
Acre di tan do nos pla nos e pro je tos do go ver no fe de ral
e dos go ver nos es ta du a is, os pe cu a ris tas in ves ti ram
no apri mo ra men to ge né ti co dos seus re ba nhos; em
or de nha de i ras; em res fri a do res; no com ba te e pre -
ven ção da mas ti te, da do en ça do cas co, da fe bre af to -
sa, da en ce fa lo pa tia es pon gi for me bo vi na (vul go ”do -
en ça da vaca lou ca“).

Esses mes mos pe cu a ris tas en fren tam o pe sa do 
ônus de se pre pa ra rem para a exi gên cia do Mi nis té rio
da Agro cul tu ra, se gun do a qual, a par tir do pró xi mo
ano, todo le i te a ser co mer ci a li za do de ve rá ser res fri a -
do e trans por ta do a gra nel, sen do que mais de 60%
da pro du ção já está gra ne li za da, den tro dos mais
avan ça dos pa drões tec no ló gi cos.



Ago ra, en tre tan to, o pro du tor go i a no che gou ao
li mi te de sua re sis tên cia eco nô mi ca, fi nan ce i ra, emo -
ci o nal e até mes mo fí si ca. Está exa us to do ci clo ir res -
pon sá vel de stop-and-go da po lí ti ca (me lhor se ria di -
zer ”da fal ta de po lí ti ca“) go ver na men tal, que ora o en -
co ra ja a bus car o aper fe i ço a men to de seu re ba nho,
de seus equi pa men tos, de sua in fra-es tru tu ra, ora o
for ça a des fa zer-se de suas ma tri zes, a des man te lar
seu pa tri mô nio, a ven der tudo o que tem na ”ba cia das 
al mas“ ape nas para hon rar seu bem mais pre ci o so,
qual seja, sua re pu ta ção, sua cre di bi li da de, e sal dar
seus dé bi tos com o FCO (Fun do Cons ti tu ci o nal do
Cen tro-Oes te).

Sim, por que lá no in te ri or, onde o co ra ção da ter -
ra go i a na bate mais for te e au tên ti co, ain da en con tra -
mos mu i ta gen te para quem o fio da bar ba é mais sa -
gra do que qual quer con tra to es cri to. São fa zen de i ros
que per dem o sono, se an gus ti am com a pers pec ti va
de fi car de ven do sem po der pa gar. Quem du vi dar,
que pas se pe las ban das da Fa zen da Água Fria, aqui
per to, no mu ni cí pio de Pla nal ti na de Go iás, e fale com
o Sr. Mar ti nho Orne las, com mais de 60 dos seus qua -
se 80 anos de di ca dos à pe cuá ria le i te i ra. Para não lar -
gar o que é mu i to mais que um ne gó cio, uma pro fis -
são, pois tra ta-se de uma pa i xão que cor re em suas
ve i as, há mu i to tem po, o ve lho Orne las de i xou de ven -
der seu le i te para pro du zir que i jo. Hoje, ele ten ta ape -
nas mi ni mi zar seu pre ju í zo, por que o aces so aos ca -
na is de dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção tam bém é caro
e com pli ca do.

Enquan to isso, a ou tros pe cu a ris tas, a exem plo
de Pa u lo de Tar so Gou ve ia, de Apa re ci da de Go iâ nia,
só res ta as sis tir sua pro du ção diá ria de le i te cair de
220 para tal vez me nos de 100 li tros, obri ga dos que fo -
ram a di mi nu ir as do ses de con cen tra do na ali men ta -
ção de suas re ses, já que o cus to des se tipo de in su -
mo tor nou-se in su por tá vel.

Qu an to às in dús tri as, con tro la das pe las trans -
na ci o na is do se tor ali men tí cio, pou co se lhes dá se o
pro du tor go i a no, ou de ou tras áre as do País, vier a
que brar hoje, ama nhã ou de po is. Elas con fi am, aci ma 
de tudo, na po lí ti ca co mer ci al cega e su i ci da do go ver -
no, que pre fe re im por tar e one rar a ba lan ça co mer ci al
a pro te ger e pres ti gi ar a pro du ção na ci o nal, ex ter mi -
nan do em pre gos e fo men tan do um de sor de na do êxo -
do ru ral.

Será pos sí vel que so men te a ilu mi na da equi pe
eco nô mi ca do go ver no es te ja cer ta em seu fer vor li -
vre-cambista, en quan to pa í ses como os Esta dos Uni -
dos, os mem bros da União Eu ro péia e o Ja pão – onde 
o for ta le ci men to e os sub sí di os em apo io ao mer ca do
agro pe cuá rio in ter no equi va lem a uma pri o ri da de de

segu ran ça na ci o nal – es te jam er ra dos, ao enal te ce rem
o co mér cio li vre, mas pra ti ca rem o pro te ci o nis mo? Ou
será que de ve mos mes mo nos cur var à sa be do ria do
dito po pu lar, se gun do a qual tudo que só dá no Bra sil, e
não é ja bu ti ca ba, boa co i sa não pode ser?

Ao me apro xi mar do fim des te que con si de ro
me nos um dis cur so que um de sa ba fo, faço ques tão
de res sal tar que as atu a is agru ras le i te i ras não se li -
mi tam a Go iás, es ten den do-se a ou tros Esta dos com
essa mes ma tra di ção pro du ti va. Não é mera co in ci -
dên cia, por tan to, que as Assem bléi as Le gis la ti vas de
Go iás, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul e San ta Ca -
ta ri na te nham ins ta u ra do co mis sões de in qué ri to para 
des nu dar as ma qui na ções dos car téis – re pi to: qua se
sem pre mul ti na ci o na is – que pa u pe ri zam o pro du tor
de le i te e pre ju di cam o con su mi dor.

A pro pó si to, a CPI go i a na, cri a da me di an te 30
as si na tu ras de de pu ta dos es ta du a is de to dos os par -
ti dos, pro gra mou um ca len dá rio de au diên ci as pú bli -
cas iti ne ran tes para se in te i rar dos de ta lhes, e o pri -
me i ro des ses even tos aca ba de ser re a li za do nes ta
quar ta-fe i ra (02 de ou tu bro), no Mu ni cí pio de Sil vâ nia.

Pa re ce, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, 
que é che ga da a hora de o Se na do da Re pú bli ca, a
Casa da Fe de ra ção, as su mir con cre ta men te sua
res pon sa bi li da de de dar uma di men são na ci o nal a
tais in ves ti ga ções.

Por isso, es tou apre sen tan do re que ri men to de
in for ma ções ao Con se lho Admi nis tra ti vo da De fe sa
Eco nô mi ca (Cade), por in ter mé dio do Mi nis té rio da
Jus ti ça, para que nos co mu ni que so bre as pro vi dên ci -
as que por ven tu ra to mou ou pre ten de to mar a fim de
co i bir esse con jun to de dis tor ções de mer ca do que
aca ba ram trans for man do a ca de ia pro du ti va do le i te
em uma ca mi sa-de-for ça con tra a eco no mia po pu lar e 
um gar ro te vil con tra a pe cuá ria bra si le i ra.

Fi nal men te, como me di da emer gen ci al des ti na -
da a mi no rar a si tu a ção dos pro du to res de todo o
País, faço aqui um ape lo ao go ver no fe de ral para que
de ter mi ne a com pra ime di a ta de 1 mi lhão de li tros de
le i te em re for ço aos pro gra mas so ci a is de dis tri bu i ção 
de ali men tos vol ta dos para cri an ças, ido sos, ges tan -
tes e nu tri zes.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria a re a li zar-se na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 09, às
14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:



ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 58 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 129ª Sessão Não De li be ra ti va
em 5 de outubro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 1.091, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 157, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra
que “De no mi na ‘Go ver na dor Má rio Co -
vas’ o Com ple xo Indus tri al-Por tuá rio do
Pe cém, no Esta do do Ce a rá“.

Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Pon tes.

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, o Pro je -
to de Lei nº 157, de 2001, des ti na-se a de no mi nar
”Go ver na dor Má rio Co vas“ o Com ple xo Indus tri -
al-Por tuá rio do Pe cém, si tu a do no Mu ni cí pio de São
Gon ça lo do Ama ran te, Esta do do Ce a rá.

Ao jus ti fi car a pro po si ção, seu au tor des ta ca que 
o le ga do de Má rio Co vas, fa le ci do em mar ço úl ti mo,
”cons ti tui ver da de i ro pa ra dig ma do com por ta men to
éti co que se deve exi gir do ho mem pú bli co“.

O pro je to se fun da, igual men te, no re co nhe ci -
men to da atu a ção do ho me na ge a do no pro ces so que
re sul tou na apro va ção da Lei nº 8.630, de 25 de fe ve -
re i ro de 1993, a cha ma da ”Lei dos Por tos“.

Dis tri bu í da a esta Co mis são para de li be ra ção
de na tu re za ter mi na ti va, a pro po si ção não re ce beu
emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to em ca u sa en con tra abri go no art. 22, X 
e XI, e nos arts. 48 e 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ao
aten der cu mu la ti va men te à re ser va de com pe tên cia
le gis la ti va da União e ao âm bi to da ini ci a ti va par la -
men tar para a pro po si ção de leis.

Do mes mo modo, guar da con so nân cia com as
exi gên ci as da Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979,
que per mi te que uma es ta ção ter mi nal re ce ba, ”su -
ple ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de 
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção“, e do art. 1º da Lei nº 6.454, de 24 de
ou tu bro de 1977, que pro í be, “em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de 
qual quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so -
as ju rí di cas da ad mi nis tra ção in di re ta”.

A par de aten der aos re qui si tos de cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de, a pro po si ção pa re ce opor tu na 
e per ti nen te. Fi gu ra de es pe ci al des ta que na vida pú -
bli ca na ci o nal, Má rio Co vas exer ceu os car gos de pre -
fe i to e go ver na dor, de pu ta do e se na dor, com co ra gem 
cí vi ca, des cor ti no po lí ti co, com pe tên cia ad mi nis tra ti -
va e, so bre tu do, re ti dão mo ral.

Tra ta-se, por tan to, de jus ta e me re ci da ho me na -
gem.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do PLS nº
157, de 2001.

Sala das Ses sões, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor (ad 
hoc) – Ge ral do Cân di do – Hugo Na po leão – Jo nas
Pi nhe i ro – Emi lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se -
ca – Anto nio Car los Jú ni or – Alva ro Dias – Arlin do
Por to – Ca sil do Mal da ner – Na bor Jú ni or – Ney Su -
as su na – Ma ri na Sil va – José Co e lho – Car los Pa -
tro cí nio – Pe dro Piva.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
....................................................................................

X – re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu -
vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;

XI – trân si to e trans por te;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X — cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI — 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;

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

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

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

pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39 § 4º 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
....................................................................................

Art. 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;

“c) ser vi do res pú bli cos da União e ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção 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;

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.”

§ 2º – A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela 
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo -
gra dou ros, obras ser vi ços e mo nu men -
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º É pro i bi do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual -
quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so as ju -
rí di cas da Admi nis tra ção in di re ta.
....................................................................................



LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

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

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

PARECER Nº 1.092, 20001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 187, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra
que “De no mi na ‘Bar ra gem Pa dre Cí ce ro’
a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do do
Ce a rá”. 

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 187, de 2001, tem por ob je ti vo
dar a de no mi na ção “Bar ra gem Pa dre Cí ce ro” a Bar ra -
gem do Cas ta nhão, lo ca li za da no Mu ni cí pio de Ja -
gua ri ba ra, Esta do do Ce a rá.

Ao jus ti fi car a ho me na gem pre ten di da, o au tor
ar gu men ta que “le var o nome do Pa dre Cí ce ro à Bar -
ra gem do Cas ta nhão, sig ni fi ca não ape nas re ve ren ci -
ar sua me mó ria, mas par ti cu lar men te re gis trar pe ran -
te a His tó ria o des ta ca do pa pel des se bra si le i ro na
luta por me lho res con di ções de vida de seu povo”.

Dis tri bu í da a esta Co mis são para de li be ra ção
de na tu re za ter mi na ti va, a pro po si ção não re ce beu
emen das no pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro je to em ca u sa en con tra abri go no art. 48
da Cons ti tu i ção Fe de ral, que as se gu ra ao Con gres so
Na ci o nal a pos si bi li da de de dis por so bre to das as ma -
té ri as de com pe tên cia da União – no pre sen te caso, a
atri bu i ção de de no mi na ção a obra re a li za da com a
par ti ci pa ção ma jo ri tá ria de re cur sos do Go ver no Fe de -
ral.

Do mes mo modo, a pro po si ção ob ser va as res -
tri ções im pos tas pela Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro
de 1977, que pro í be, “em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual -
quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so as ju -
rí di cas da Admi nis tra ção in di re ta”.

A par de aten der aos re qui si tos de cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de, a pro po si ção pa re ce opor tu na 
e per ti nen te. Fi gu ra de es pe ci al sig ni fi ca do para o
povo ce a ren se, o Pa dre Cí ce ro é pro fun da men te me -

re ce dor da ho me na gem. Ain da mais quan do ela se
ma te ri a li za em re la ção a uma obra de enor me al can -
ce so ci al para a re gião onde o ilus tre sa cer do te vi veu
e de sem pe nhou com ex tre ma de di ca ção sua mis são
re li gi o sa.

A Bar ra gem do Cas ta nhão, obra re a li za da com
a par ti ci pa ção ma jo ri tá ria de re cur sos da União, é
uma an ti ga as pi ra ção da so ci e da de ce a ren se. Em es -
tá gio avan ça do de im plan ta ção, a bar ra gem foi di -
men si o na da para uma ca pa ci da de de acu mu la ção da 
or dem de 6,7 bi lhões de me tros cú bi cos de água, o
que, en tre ou tros be ne fí ci os es pe ra dos, re pre sen ta a
ga ran tia de abas te ci men to da Re gião Me tro po li ta na
de For ta le za, sem fa lar na im por tân cia es tra té gi ca do
em pre en di men to para a ir ri ga ção de ter ras fér te is e
para o con tro le de che i as na sua área de in fluên cia.

É no tó ria a li ga ção que o Ce a rá man tém com a
fi gu ra do Pa dre Cí ce ro, con ver ti do no sím bo lo má xi -
mo da re li gi o si da de po pu lar, como bem des ta cou o
au tor do pro je to. Igual men te va li o sa para os nor des ti -
nos é a água – um bem es cas so em ter ras his to ri ca -
men te afe ta das pe las lon gas es ti a gens.

Sen do as sim, nada mais pró prio que unir, por
meio da fe liz ini ci a ti va do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
dois bens tão ca ros ao povo nor des ti no – de um lado,
a água, re qui si to má xi mo da so bre vi vên cia hu ma na;
de ou tro, um dos prin ci pa is sus ten tá cu los de sua vida
es pi ri tu al.

Enten de mos, as sim, que a ho me na gem é ex tre -
ma men te opor tu na, jus ta e me re ci da. Em es pe ci al,
es tou cer to que cor res pon de ao an se io da imen sa le -
gião de de vo tos do Pa dre Cí ce ro – um fe nô me no re li -
gi o so que, pe las suas di men sões e seu sig ni fi ca do,
ul tra pas sou os li mi tes do ter ri tó rio ce a ren se e tor -
nou~se co nhe ci do em todo o Bra sil.

Ta ma nha de vo ção pode ago ra en con trar, na ho -
me na gem que pro põe o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a
ex pres são do re co nhe ci men to ofi ci al à fi gu ra do Pa -
dre Cí ce ro.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do PLS nº
187 de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. –
Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia, Mo re i ra 
Men des – Re la tor, Ri car do San tos – Emí lia Fer nan -
des – Ca sil do Mal da ner – Luiz Pon tes – Jo nas Pi -
nhe i ro – Hugo Na po leão – Car los Pa tro cí nio – Ro -
meu Tuma – Arlin do Por to – Ju vên cio da Fon se ca
– José Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or – Álva ro
Dias – Ge ral do Cân di do.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII – con ces são de anis tia;

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

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI – 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;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.

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

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo -
gra dou ros, obras ser vi ços e mo nu men -
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º É pro i bi do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual -
quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so as ju -
rí di cas da Admi nis tra ção in di re ta.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
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, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº CE/45/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu 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, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº  187
de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que, “De no mi na ”Bar ra gem Pa -
dre Cí ce ro" a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do do
Ce a rá."

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº CE/47/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu 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, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº  157
de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que, “De no mi na ”Go ver na dor
Má rio Co vas" o Com ple xo Indus tri al – Por tuá rio do
Pe cém, no Esta do do Ce a rá".

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ricardo Santos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º 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 to de Lei do Se na do nºs 157 e 187, de 2001,



cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, seja apre -
ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu 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 pa re cer
re fe ren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 218, de 
2001 (n.º 861/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do tra ta do so bre as Re la ções de Par -
ce ria, ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e a Fe de ra ção Rus sa, em Mos cou, em 22 de ju nho
de 2000.

A ma té ria vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res de De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376,
III, do Re gi men to Inter no, terá 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 o Pro je to.

É o se guin te o ex pe di en te re ce bi do:

PARECER Nº      , DE 2001

Da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 218, de 2001 (nº 861, de
2001, na ori gem), que “Apro va o tex to do
Tra ta do so bre as Re la ções de par ce ria,
ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Fe de ra ção Rus sa, em Mos -
cou, em 22 de ju nho de 2000".

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 218, de 2001
(nº 861, de 2001, na ori gem), que “Apro va o tex to do
Tra ta do so bre as Re la ções de par ce ria, ce le bra do en -
tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de ra ção
Rus sa, em Mos cou, em 22 de ju nho de 2000".

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to
do ato in ter na ci o nal, aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em agos to de 2001, ten do
na que la Casa, pas sa do pelo cri vo das Co mis sões de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção e Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 1.412, de 2000, 
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Tra ta -
do sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si -
ção de Mo ti vos nº 298, de 18 de se tem bro de 2000, do 

Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da
qual cabe des ta car o se guin te:

A ce le bra ção do Tra ta do so bre Re la -
ções de Par ce ria en tre a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e a Fe de ra ção da Rús sia ob je -
ti vou a ela bo ra ção de um tex to bá si co, de
ca rá ter emi nen te men te po lí ti co, que de fi nis -
se os prin cí pi os e o es co po do re la ci o na -
men to bi la te ral, apon tan do as prin ci pa is áre -
as em que há in te res se mú tuo de co o pe ra -
ção e tra ba lho con jun to, in clu si ve os no vos
te mas po lí ti co -di plo má ti cos, e de con cer ta -
ção em fo ros mul ti la te ra is po lí ti cos e eco nô -
mi cos. O Tra ta do re gis tra ain da a von ta de
co mum de que as re la ções bi la te ra is ve -
nham a al can çar ní ve is su pe ri o res de de -
sen vol vi men to, con di zen tes com a re a li da de 
dos dois pa í ses.

O Tra ta do, em seu preâm bu lo, evo ca
os vín cu los de ami za de en tre os po vos bra -
si le i ro e rus so, o po ten ci al das re la ções
exis ten tes e o es pí ri to de co o pe ra ção que
as ani ma e a ne ces si da de de ma i or apro xi -
ma ção em be ne fí cio do de sen vol vi men to e
pro gres so dos dois pa í ses. Afir ma o de se jo
co mum de con tri bu ir para o for ta le ci men to
da paz e da se gu ran ça mun di a is e para a
cons ti tu i ção de uma or dem in ter na ci o nal
jus ta e de mo crá ti ca, ten do por base os prin -
cí pi os e pro pó si tos da Car ta das Na ções
Uni das.

O Tra ta do re co men da o apro fun da -
men to do diá lo go, me di an te a re a li za ção de
con sul tas po lí ti co-es tra té gi cas, vi san do a
uma me lhor in te ra ção nos te mas mais re le -
van tes da agen da in ter na ci o nal, o in cen ti vo
à co o pe ra ção par la men tar e ju di ciá ria, e  o
es tí mu lo ao en vol vi men to de agên ci as ofi ci -
a is, or ga ni za ções não-go ver na men ta is e
me i os em pre sa ri a is no de sen vol vi men to da
co o pe ra ção bi la te ral.

São ex pres sa men te men ci o na das não
so men te áre as tra di ci o na is de co o pe ra ção,
mas tam bém no vos se to res, como os da uti -
li za ção da ener gia nu cle ar com fins pa cí fi -
cos, da pes qui sa e apro ve i ta men to pa cí fi cos 
do es pa ço ex te ri or, das no vas tec no lo gi as,
da pre ser va ção do meio am bi en te e do
com ba te ao cri me or ga ni za do, para ações
con jun tas nos pla nos bi la te ral e mul ti la te ral
O tema do de sar ma men to me re ce re fe rên -



cia es pe ci al com o com pro mis so de co or de -
na ção com vis tas a não-pro li fe ra ção e pros -
cri ção das ar mas de des tru i ção em mas sa e 
a co la bo ra ção no âm bi to da Con fe rên cia
para o de sar ma men to.

O Tra ta do so bre Re la ções de Par ce ria, 
fir ma do pelo Vice- Pre si den te da Re pú bli ca e 
pelo Pri me i ro-Mi nis tro da Fe de ra ção da
Rús sia em Mos cou, em 22 de ju nho de
2000, atu a li za o mar co re fe ren ci al de prin cí -
pi os em que se ins cre vem as re la ções bra si -
le i ro- rus sas, de po is do de sa pa re ci men to da
União So vié ti ca, bem como a agen da te má -
ti ca bi la te ral, com vis tas à sua po ten ci a li za -
ção e ple no de sen vol vi men to.

II – Aná li se

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de com pro mis so con -
ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, sus ci -
tan do a apro xi ma ção e per mi tin do ma i or diá lo go en tre 
os pa í ses sig na tá ri os, em re la ção a um sig ni fi ca ti vo
rol te má ti co, de can den te im por tân cia nas mo der nas
re la ções in ter na ci o na is.

Cum pre des ta car que as áre as ex pres sa men te
men ci o na das são de gran de re le vân cia, haja vis ta a
pos si bi li da de de co o pe ra ção na área de uti li za ção nu -
cle ar para fins pa cí fi cos, a des nu cle a ri za ção e
não-pro li fe ra ção nu cle ar, em prol do de sen vol vi men to 
co mum e a da se gu ran ça co le ti va. Tam bém me re ce
es pe ci al re fe rên cia o com ba te ao cri me or ga ni za do e
a tu te la am bi en tal, da mes ma for ma pre vis tos no âm -
bi to pac tí cio.

Não se pode de i xar de con si de rar a im por tân cia
do tra ta do em vis ta das pe cu li a ri da des da con tra par -
te. A Fe de ra ção Rus sa é, com efe i to, um dos prin ci pa is 
in ter lo cu to res no con cer to das na ções, de ven do me -
re cer es pe ci al aten ção na con du ção da po lí ti ca ex ter na.

III – Voto

Por todo o ex pos to, sen do o tra ta do so bre Re la -
ções de Par ce ria ce le bra do en tre esta Re pú bli ca e a
Fe de ra ção Rus sa, con ve ni en te aos in te res ses na ci o -
na is, cons ti tu ci o nal e le gal, ver sa do em boa téc ni ca
le gis la ti va, so mos pela apro va ção do De cre to Le gis la -
ti vo nº 218, de 2000 (nº 861, de 2000, na ori gem), que
“Apro va o tex to do Tra ta do so bre as Re la ções de Par -
ce ria, ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e a Fe de ra ção Rus sa, em Mas cou, em 22 de ju nho
de 2000".

Sala da Co mis são, – Se na dor José Fo ga ça.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL

Re pre sen ta ção bra si le i ra

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2001

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

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 do Mer co sul, 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
fa vo rá vel do Se na dor José Fo ga ça ofe re ci do ao Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 218/01, que “Apro va o
tex to do Tra ta do so bre as Re la ções de Par ce ria, ce le -
bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe -
de ra ção Rus sa, em Mos cou, em 22 de ju nho de
2000".

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res:  Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta -
do Feu Rosa, Se cre tá rio-Ge ral; Se na dor Pe dro Piva;
De pu ta dos Con fú cio Mou ra; Ma ri sa Ser ra no; Ney Lo -
pes; Pa u lo Gou vêa; Cel so Rus so man no; Edi nho Bez
e Osmar Ser ra glio.

Sala da Co mis são, 3 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 573, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º e do art. 5º, 
in ci so XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam for ne ci -
das pelo Mi nis tro do Pla ne ja men to e Ges tão as se -
guin tes in for ma ções:

1) o Re la tó rio do Mi nis té rio do Pla ne ja men to
que ava lia os 50 pro gra mas pri o ri tá ri os; e

2) os Re la tó ri os dos 50 ge ren tes des tes mes -
mos pro gra mas.

Jus ti fi ca ção

Este re que ri men to foi mo ti va do pela re por ta gem 
do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, de 19 de Agos to de 2001, 
in ti tu la da “Pro gra mas es tra té gi cos do Go ver no FHC
es tão pa ra dos”, que faz re fe rên cia à exis tên cia de um
Re la tó rio do Mi nis té rio do Pla ne ja men to ava li an do os
50 pro gra mas pri o ri tá ri os do Orça men to da União, as -
sim como a Re la tó ri os bi mes tra is dos ge ren tes des -
tes pro gra mas.



Para evi tar mal-en ten di dos, lis to aba i xo os 50
pro gra mas re fe ri dos aci ma, sem pre ten do como fon te 
a Fo lha de S.Pa u lo de 19 de Agos to de 2001: Esco la
de Qu a li da de para to dos; De sen vol vi men to do Ensi no 
Mé dio; De sen vol vi men to da Edu ca ção Pro fis si o nal;
Edu ca ção de Jo vens e Adul tos; Sa ú de da Fa mí lia e
da Cri an ça; Va lo ri za ção do Ido so e da Pes soa Por ta -
do ra de De fi ciên cia; Espor te So li dá rio; Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til; Sa ne a men to Bá si co; Sa ne a men -
to é Vida; Mo rar Me lhor; Nos so Ba ir ro; Car ta de Cré di -
to; De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas e Mé di as
Empre sas; Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal do Tra ba lha dor;
Agri cul tu ra Fa mi li ar; Re for ma Agrá ria; Ener gia para
Po pu la ções Ru ra is; De sen vol vi men to da Infra-Estru -
tu ra Tu rís ti ca no Nor des te; Pre ser va ção do Pa tri mô -
nio His tó ri co; Se gu ran ça e Qu a li da de de Ali men tos;
Se gu ran ça Pú bli ca; Trans por te Fer ro viá rio Urba no de
Pas sa ge i ros; Pan ta nal; Par ques do Bra sil; Pre ven ção
e Com ba te a Des ma ta men tos, Qu e i ma das e Incên di -
os Flo res ta is; So ci e da de da Infor ma ção – Inter net 2;
Bi o tec no lo gia e Re cur sos Ge né ti cos – Ge no ma;
Trans po si ção de Águas do São Fran cis co; Proá gua –
Infra-Estru tu ra; Irri ga ção e Dre na gem; Cor re dor Fron -
te i ra Nor te; Cor re dor Oes te-Nor te; Cor re dor São
Fran cis co; Cor re dor Nor des te; Cor re dor Su do es te;
Cor re dor Ara gua ia-To can tins; Du pli ca ção da Ro do via
Bra sí lia/Itum bi a ra/Mon te Ale gre; Du pli ca ção da Ro -
do via Fer não Dias; Cor re dor Trans me tro po li ta no; Cor -
re dor Mer co sul; Ma nu ten ção e res ta u ra ção de Ro do -
vi as; Ae ro por tos; Ofer ta de Pe tró leo e Gás Na tu ral;
Ga so du tos; Ge ra ção Ter me lé tri ca; Ge ra ção Hi dre lé -
tri ca; Li nhas de Trans mis são; Te le co mu ni da des e
Toda Cri an ça na Esco la.

Sala das Ses sões, 5 de ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 574, DE 2001

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

ta das, pelo Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, as se -
guin tes in for ma ções:

1. Lis tar os con vê ni os fir ma dos en tre o Bra sil e
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca – EUA que pos si bi li -
tam a ins ta la ção de es cri tó ri os de re pre sen ta ção de
agên ci as de ser vi ços se cre to ou de in te li gên cia dos
EUA no Bra sil? De ta lhar cada um des ses acor dos?
Qu an tos con vê ni os já fo ram as si na dos no âm bi to de
tais acor dos? De ta lhar cada um des ses con vê ni os;

2. Lis tar qua is agên ci as ou ór gãos go ver na men -
ta is dos EUA, abran gi dos pe los acor dos su pra ci ta -

dos, es tão ins ta la dos no Bra sil? Re la ci o nar seus en -
de re ços? Qu an tos fun ci o ná ri os lo ta dos em cada um?
Como é fe i ta a tro ca de in for ma ções en tre tais agên ci -
as ou ór gãos e o go ver no bra si le i ro? Lis tar os ór gãos
pú bli cos bra si le i ros que são res pon sá ve is pela tro ca
de in for ma ções com os ame ri ca nos;

3. O go ver no bra si le i ro tem per mis são do go ver -
no ame ri ca no para man ter al gu ma agên cia ou ór gão
de in te li gên cia bra si le i ro em solo ame ri ca no? Em
caso afir ma ti vo, lis tar os ór gãos de ta lhan do seu ob je -
ti vo e seu or ça men to.

Jus ti fi ca ção

O fun ci o na men to de es cri tó rio de ór gãos po li ci -
a is ou de in te li gên cia de na ções es tran ge i ras em ter ri -
tó rio bra si le i ro, mes mo quan do vol ta dos apa ren te -
men te para ati vi da des de co o pe ra ção téc ni ca, é as -
sun to que afe ta di re ta men te a Se gu ran ça Na ci o nal e
a so be ra nia do País. Face a im por tân cia do as sun to,
as in for ma ções aqui so li ci ta das são de fun da men tal
im por tân cia para que o Se na do pos sa me lhor de sem -
pe nhar suas fun ções cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 5 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

SEGURANÇA

Pro je to em es tu do cria Sis te ma Na ci o nal de Mo -
bi li za ção, que au to ri za in ter ven ções em em pre sas
pri va das

Aten ta do leva FHC a pe dir mais
po der ao Mi nis té rio da De fe sa

Cláu dia Di an ni
da Su cur sal de Bra sí lia

Uma pro pos ta de pro je to de lei em es tu do no go -
ver no au to ri za o Mi nis té rio da De fe sa a in ter vir, em caso 
de guer ra, no sis te ma pro du ti vo do país, como fá bri cas,
por exem plo. O pro je to, que será sub me ti do ao pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so nos pró xi mos dias,
cria o Si na mob (Sis te ma Na ci o nal de Mo bi li za ção), para 
co or de nar si tu a ções de emer gên cia no país.

De acor do com a ver são da pro pos ta a que a
Fo lha teve aces so, es ta rão su je i tos ao sis te ma co or -
de na do pelo Mi nis té rio da De fe sa não ape nas as for -
ças ar ma das mas pes so as fí si cas, ju rí di cas na ci o na is 
ou es tran ge i ras do mi ci li a das, re si den tes no Bra sil e
bra si le i ros re si den tes no ex te ri or.

A pro pos ta vi nha sen do pre pa ra da pelo Mi nis té -
rio da De fe sa des de ju nho, como par te da Po lí ti ca de
De fe sa Na ci o nal, mas ga nhou pri o ri da de com o ata -
que ter ro ris ta con tra os EUA no dia 11. O tex to pre vê



que o go ver no po de rá lan çar mão dos fa to res de pro -
du ção de qual quer na tu re za, como fá bri cas, tec no lo -
gia e re cur sos fi nan ce i ros, para mo bi li za ção de ope -
ra ções es pe ci a is em si tu a ção de pe ri go ou emer gên -
cia. Um dos téc ni cos en vol vi dos na dis cus são do pro -
je to que pre fe re não se iden ti fi car ob ser va que as
pes so as te rão de pen sar em sa cri fi car con for to e li -
ber da de em fa vor da se gu ran ça. Ele não es pe ci fi cou,
en tre tan to, como o Si na mob po de ria cer ce ar a li ber -
da de dos bra si le i ros.

Na ava li a ção do go ver no, os ata ques que atin gi -
ram os cen tros fi nan ce i ro e de de fe sa dos Esta dos
Uni dos, ma i or po tên cia eco nô mi ca e mi li tar do mun -
do, re ve la ram a vul ne ra bi li da de a que to dos os pa í ses 
es ta ri am sub me ti dos. Por isso, a dis cus são so bre a li -
ber da de dos ci da dãos pas sa rá tam bém no Bra sil a
ser acom pa nha da de pre o cu pa ções ma i o res com se -
gu ran ça.

Pres sa

A de ci são de apres sar a cri a ção do Si na mob foi
to ma da em uma re u nião re a li za da no Mi nis té rio da
Jus ti ça na ter ça-fe i ra da se ma na pas sa da, uma se -
ma na de po is dos ata ques ter ro ris tas em Was hing ton
e Nova York. Pos sí ve is al vos es tra té gi cos no Bra sil,
que me re cem re for ço no sis te ma de se gu ran ça, tam -
bém fi ze ram par te das dis cus sões.

Por ser a ca pi tal do país, Bra sí lia foi con si de ra da 
sen sí vel a ata ques. Ou tros lo ca is ci ta dos como pos sí -
ve is al vos fo ram a hi dre lé tri ca de Ita i pu e as usi nas
nu cle a res de Angra dos Reis.

O Sis te ma Na ci o nal de Mo bi li za ção será co or -
de na do pelo Mi nis té rio da De fe sa, mas os Mi nis té ri os
da Jus ti ça, Re la ções Exte ri o res, Ciên cia e Tec no lo -
gia, Pla ne ja men to e a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da
Pre si dên cia da Re pú bli ca tam bém fa rão par te do con -
se lho do Si na mob.

Entre os dias lº e 5 de ou tu bro ha ve rá um en con -
tro no Mi nis té rio da De fe sa en tre es pe ci a lis tas des ses 
mi nis té ri os, para dis cu tir o Si na mob.

Mo bi li za ção na ci o nal

Em caso de ne ces si da de de mo bi li za ção na ci o -
nal, o Si na mob será di vi do em se to res, res pon sá ve is
pe los as pec tos po lí ti cos, eco nô mi cos, so ci al, psi co ló -
gi co, ci en tí fi co-tec no ló gi co e mi li tar.

As agên ci as re gu la do ras e ou tros ór gãos fe de -
ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is te rão de par ti ci par dos
es for ços de mo bi li za ção na ci o nal, se fo rem aci o na -
dos pelo Si na mob. Ao de cre tar um es ta do de mo bi li -
za ção na ci o nal, o pre si den te da Re pú bli ca de ve rá es -

pe ci fi car o es pa ço ge o grá fi co ou área de in te res se es -
tra té gi co para que seja fe i ta a de fe sa do país.

As ex plo sões no World Tra de Cen ter e no Pen tá -
go no le va ram o go ver no a to mar ou tra de ci são na se -
ma na pas sa da. Bra sí lia vai se di ar no ano que vem um 
sim pó sio in ter na ci o nal so bre ge ren ci a men to de de -
sas tres.

O go ver no vai con vi dar es pe ci a lis tas de vá ri os
pa í ses para tro car ex pe riên ci as so bre ope ra ções de
de fe sa ci vil em caso de de sas tres. A Cruz Ver me lha
será o prin ci pal ex po si tor do sim pó sio. A prin cí pio, a
data mar ca da para o en con tro foi agos to de 2002,
mas, de vi do aos acon te ci men tos do úl ti mo dia 11 e
suas res pec ti vas con se qüên ci as, os co or de na do res
po de rão adi an tá-lo.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do Inci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198 DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu -
ir o Pro gra ma Na ci o nal de Bol sa de Estu -
do para alu nos do en si no su pe ri or pri va -
do.

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

tu ir o Pro gra ma Na ci o nal de Bol sas de Estu do
(PNBE), com o ob je ti vo de be ne fi ci ar os alu nos ca ren -
tes das ins ti tu i ções pri va das de edu ca ção su pe ri or.

Art. 2º As bol sas de es tu do des ti nam-se ao cus -
te io dos en car gos edu ca ci o na is le gal men te co bra dos
pe las ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or man ti das
pela ini ci a ti va pri va da.

Art. 3º Os re cur sos pú bli cos fe de ra is des ti na dos
ao PNBE se rão glo bal men te pre vis tos no Orça men to
Fis cal da União.

Art. 4º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo:
I – es ta be le cer o va lor men sal da bol sa;
II – fi xar os cri té ri os para a com pro va ção da ca -

rên cia eco nô mi ca:
III –  se le ci o nar os can di da tos ins cri tos.



Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias, con ta dos a par tir de sua vi -
gên cia.

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

Jus ti fi ca ção

O sis te ma de en si no su pe ri or bra si le i ro é mar ca -
do por uma cru el du a li da de: tem-se óti mas uni ver si -
da des pú bli cas onde in gres sam os fi lhos de fa mí li as
abas ta das, alu nos de ex ce len tes es co las pri va das de
en si no fun da men tal e mé dio; e pre cá ri as ins ti tu i ções
pri va das re ser va das aos jo vens pro ve ni en tes de fa mí -
li as eco no mi ca men te ca ren tes, egres sos de es co las
pú bli cas de edu ca ção bá si ca de pés si ma qua li da de.
Em Go iâ nia, por exem plo, no ven ta por cen to dos es -
tu dan tes de cur so su pe ri or es tão em ins ti tu i ções par -
ti cu la res. No ven ta por cen to dos qua is são po bres e
lu ta do res fi lhos de ope rá ri os.

A cru el da de do sis te ma re ve la-se no ato de se
co brar, no en si no su pe ri or, exa ta men te da que les que, 
por fal ta de re cur sos, fre qüen ta ram es co las pú bli cas
de en si no fun da men tal e mé dio, in ca pa zes de pre pa -
rá-los para uma dis pu ta com pe ti ti va nos exa mes ves -
ti bu la res. Injus ta men te, nos sos alu nos ca ren tes es tão 
pa gan do de vi do à fal ta de res pon sa bi li da de do Esta -
do no cum pri men to de seu de ver cons ti tu ci o nal de ga -
ran tir um en si no com pa drão de qua li da de. O alu no
po bre não tem con di ções de fre qüen tar um cur so di -
ur no em uni ver si da de pú bli ca por que ne ces si ta tra ba -
lhar du ran te o dia para a sua sub sis tên cia e a dos
seus fa mi li a res. E as sim, as uni ver si da des pú bli cas fi -
cam lo ta das da que les alu nos que não ne ces si tam tra -
ba lhar e têm pais para man tê -los, e, nas uni ver si da -
des par ti cu la res es tão os alu nos po bres.

Nes sas cir cuns tân ci as, jul ga mos im pres cin dí vel 
o apo io do go ver no fe de ral aos es tu dan tes apro va dos 
em pro ces sos se le ti vos das ins ti tu i ções par ti cu la res
de en si no su pe ri or e que, com pro va da men te, não te -
nham re cur sos para pa gar as men sa li da des co bra -
das. Para tan to, su ge ri mos, me di an te a pro pos ta ora
apre sen ta da, que o go ver no fe de ral ins ti tua o Pro gra -
ma Na ci o nal de Bol sas de Estu do des ti na do a essa
cli en te la.

Pela re le vân cia so ci al da ini ci a ti va, es pe ra mos
con tar com o su por te de nos sos Pa res para sua apro -
va ção.

Sala das Ses sões, 5 de ou tu bro de 2001 –  Se -
na dor Iris Re zen de.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Edu ca ção, ca ben do à úl ti ma a de -
ci são ter mi na ti vas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe ten -
tes.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Bra sí lia (DF), 4 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co mi nha des fi li a ção do Par ti do do Mo vi -

men to De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB, em data de 1º
de ou tu bro de 2001, con for me pro to co lo re gis tra do
jun to ao Car tó rio da 2ª Zona Ele i to ral do Tri bu nal Re -
gi o nal Ele i to ral no Esta do do Rio Gran de do Sul.

Con se qüen te men te des li go-me da ban ca da do
PMDB no Se na do Fe de ral e pas so a in te grar a ban ca -
da do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta – PPS.

José Fo ga ça, Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A co mu -

ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -

cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 287/2001

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Fer nan do Be zer ra como ti tu lar da vaga do Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos des ta Casa, e o Exmº Sr. Se na dor
Arlin do Por to, como su plen te.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Se na dor Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor Fer nan do Be zer ra para
in te grar a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como 
ti tu lar e o Se na dor Arlin do Por to como su plen te, na
mes ma Co mis são, em con for mi da de com a in di ca -
ção da Li de ran ça do PTB, que aca ba de ser lida.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 227, de 2001 (n.º
1.062/2001, na ori gem), de 3 do cor ren te, pela qual o



Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do § 1º do Inci so 
II do art. 6º da Lei n.º 9.069, de 1995, en ca mi nha a
Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao quar to tri mes tre
de 2001. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter -
mos da Re so lu ção n.º 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, o Ofí cio n.º 2.605, de 2001, na ori gem, de 4 do
cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção da que le ór gão 
acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do Esta do de Go iás 
para que pos sa con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no 
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, no va lor de ses sen ta e cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
equi va len tes a cen to e qua ren ta e oito mi lhões, no ve -
cen tos e no ven ta e nove mil e qui nhen tos re a is em
28.06.2001, des ti na do ao fi nan ci a men to do Pro gra -
ma de Ge ren ci a men to e Me lho ria da Ma lha Ro do viá -
ria do Esta do.

O ex pe di en te será ane xa do ao pro ces sa do da
Men sa gem n.º 197, de 2001, que con ti nu a rá com a
tra mi ta ção so bres ta da, aguar dan do a res pos ta ao
Re que ri men to n.º 496, de 2001, de in for ma ções so -
bre a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de 
Lei do Se na do n.º 162, de 1999, de au to ria do Se na -
dor Luiz Este vão, que dis põe so bre in dis po ni bi li da de
de bens de ví ti mas de se qües tro, e dá ou tras pro vi -
dên ci as (Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de
Lei do Se na do n.ºs 288 e 309, de 1999).

Ten do sido re je i ta dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os
Pro je tos vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia cum pre o de ver de co -
mu ni car, como já é pú bli co e no tó rio, que, na no i te de
on tem, por vol ta das 19h30, re ce beu do Exmº Sr. Se -
na dor Ja der Bar ba lho ex pe di en te co mu ni can do a sua
re nún cia ao man da to de Se na dor da Re pú bli ca, que

de ter mi no seja lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio da Casa,
Se na dor Car los Wil son, na for ma do Re gi men to Inter -
no do Se na do da Re pú bli ca.

É lida a se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A co mu -
ni ca ção da re nún cia está pre ce di da das for ma li da -
des le ga is por que vem com fir ma re co nhe ci da.
Como é do co nhe ci men to de to dos, re nún cia é um
ato uni la te ral de von ta de, e a co mu ni ca ção da re -
nún cia ao man da to pelo Se na dor Ja der Bar ba lho
está sen do fe i ta an tes do pre vis to no § 4º do art. 55
da Cons ti tu i ção Fe de ral e dos arts. 13 e 15 da Re so -
lu ção n.º 20, de 1993. Tem, por tan to, am pa ro cons ti -
tu ci o nal e re gi men tal e tor nar-se-á efe ti va e ir re tra tá -
vel de po is da sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 29 do Re gi men to Inter no 
do Se na do Fe de ral. 

É o des pa cho dado e as si na do pela Pre si dên cia 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ora -
do res ins cri tos. 



Como pri me i ra ora do ra ins cri ta, con ce do a pa la -
vra à ilus tre Se na do ra Emi lia Fer nan des, por ces são
do Se na dor Car los Wil son. 

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, o mun do 
e o Bra sil vi vem mo men tos de di fi cul da des eco nô mi -
cas, so ci a is e po lí ti cas. 

O de sa mor nun ca foi tão vi sí vel, a au sên cia da
so li da ri e da de, da fra ter ni da de e do es pí ri to co le ti vo
pa re cem es tar cada vez mais lon ge da ação do
dia-a-dia das pes so as e dos go ver nan tes. A vi o lên cia, 
a fome, o de sem pre go, a cor rup ção e a im pu ni da de
in va dem os la res e as ins ti tu i ções. A co ni vên cia, a
omis são, as di fi cul da des de re al men te se en ten der
como se cons trói um país li vre, so be ra no e dig no, no
qual as pes so as te nham con di ções re al men te de vi -
ver, de es tu dar, de cons tru ir e de pro du zir são cons -
tan tes. 

Este mun do de fal ta de es pe ran ça, de bus ca de
re fe rên ci as, faz com que, cada dia mais, os Par la men -
tos es te jam mu i tas ve zes va zi os, pa re cen do fri os e
dis tan tes do sen ti men to e do co ra ção do povo.

No en tan to, te mos uma es pe ran ça. Acre di ta mos 
que se pos sa fa zer um país di fe ren te, onde a li ber da -
de, a dig ni da de e a so be ra nia se jam pa la vras de or -
dem não ape nas da que les que cla mam por jus ti ça
nas ruas e nas es tra das, mas de to dos aque les que
cons tróem, pro du zem, em pre gam, en si nam e apren -
dem. Acre di ta mos que a edu ca ção, a cul tu ra e a cons -
ciên cia crí ti ca das pes so as po dem, re al men te, fa zer a 
di fe ren ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta ma -
nhã his tó ri ca para o País, não que re mos fa zer uma
aná li se do do cu men to en ca mi nha do à Pre si dên cia da 
Mesa Di re to ra, o qual aca bou de ser lido e do qual so -
mos tes te mu nhas vi vas. Esta mos aqui, di an te des se
mun do que pa re ce des mo ro nar dia a dia, por que
acre di ta mos po der cons tru ir al ter na ti vas con cre tas de 
mu dan ça e de nova men ta li da de, bus can do fa tos,
exem plos, re fe rên ci as, com ba ti vi da de e de ter mi na -
ção no es pí ri to da cons tru ção da paz e, prin ci pal men -
te, da dig ni da de.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na tra zer, do Rio
Gran de do Sul, os ares de li ber da de e de fra ter ni da de
que se es pa lha ram du ran te todo o mês de se tem bro
no nos so Esta do de for ma mu i to for te e mu i to viva.
Por que falo no mês de se tem bro? Por que, como é do
co nhe ci men to de V. Exªs, se tem bro é um mês mar -
can te para o meu Esta do.

Anu al men te, o Rio Gran de do Sul se en ga la na
para re lem brar uma das pá gi nas mais be las e he rói -
cas da His tó ria da nos sa gen te, do povo ga ú cho, do
povo bra si le i ro. 

Este ano, en tre 14 e 20 de se tem bro, re a li za -
mos, mais uma vez, as co me mo ra ções da Re vo lu ção
Far rou pi lha. 

”Incon for ma dos com a in sen si bi li da de do Go -
ver no Cen tral do Impé rio do Bra sil, os bra vos do Rio
Gran de sus ten ta ram por dez anos a mais im por tan te
das guer ras ci vis sul-ame ri ca nas, de 20 de se tem bro
de 1835 a 1845.“

A re vo lu ção, que du rou dez anos, en vol veu mais 
de 20 mil ho mens e mu lhe res em ar mas, re sul tan do,
mais do que na mor te de 3.500 bra vos, na con so li da -
ção da cha ma pa trió ti ca que ilu mi nou o es pí ri to re vo -
lu ci o ná rio de 1893, de 1923, de 1924 e de 1930, mar -
can do sig ni fi ca ti vas mu dan ças na po lí ti ca na ci o nal. 

Lon ge de ser um mo vi men to se pa ra tis ta, os re -
vo lu ci o ná ri os far rou pi lhas fo ram, sim, como afir mam
as pa la vras do his to ri a dor ma ra nhen se Ge ne ral Au -
gus to Tas so Fra go so, ”pro pa ga do res de gran des idéi -
as, no ta da men te da or ga ni za ção re pu bli ca na e da
eman ci pa ção dos es cra vos.“ 

Tam bém o his to ri a dor Pan diá Ca ló ge ras
(1870/1934), Mi nis tro de Esta do por duas ve zes (da
Agri cul tu ra e do Exér ci to), con sig nou que ”os Far ra -
pos, fe de ra lis tas mais que se pa ra tis tas, pe le ja ram pe -
las li ber da des“.

A ce le bra ção da Se ma na Far rou pi lha trans for -
mou-se, atra vés dos tem pos, em uma ver da de i ra ca -
tar se co le ti va para os ga ú chos dos mais lon gín quos
rin cões do nos so Rio Gran de e, te nho cer te za, do
nos so Bra sil.

Em que pese a data de 20 de se tem bro ser um
pa ra dig ma de nos sas re fle xões, por meio das qua is
re lem bra mos quão san gren ta foi essa dé ca da de
guer ra (1835/1845), nos pam pas do Rio Gran de, tam -
bém, con co mi tan te men te ao tri bu to pres ta do aos he -
róis e he ro í nas da Re vo lu ção Far rou pi lha, bus ca mos
res ga tar e re no var anu al men te o es pí ri to atá vi co que
está ar ra i ga do na alma e na cons ciên cia de todo o
povo rio-gran den se.

O povo ga ú cho não co me mo ra a guer ra, mas
ce le bra seu des te mor fren te às in jus ti ças, re ve ren cia
a fi bra de nos sos an te pas sa dos à me di da que não se
cur va ram aos in te res ses es pú ri os do Impé rio.

Indu bi ta vel men te, fo ram anos de mu i tos sa cri fí -
ci os e de mu i ta apre en são, mas o povo ga ú cho, com
sua hi gi dez de ca rá ter e com seu es pí ri to pa trió ti co,
sou be, ba ta lha após ba ta lha, fa zer com que pre va le -



ces sem o bem co mum e os in te res ses ver da de i ra -
men te co le ti vos, e não os de al guns pou cos sub ser vi -
en tes ao Impé rio.

A data de 20 de se tem bro tem ser vi do como um
elo sim bió ti co, que de for ma pe re ne trans for mou sem -
pre em con tem po râ neo os ide a is da que le en tão.

O san gue der ra ma do no cam po de ba ta lha foi
de ter mi nan te para que não fos se ex tir pa do o na ci o -
na lis mo das en tra nhas do povo ga ú cho e bra si le i ro.

Mu i to em bo ra ti ves se sido pro cla ma da a Inde -
pen dên cia em 07 de se tem bro de 1822, há épo ca o
Go ver no do Bra sil per ma ne cia cur va do aos in te res -
ses da cha ma da ga le ga li da de, con so an te de fi ne o
bri lhan te his to ri a dor ga ú cho, Co ro nel Cláu dio Mo re i ra 
Ben to, ”uma le ga li da de vol ta da para os in te res ses
dos ga le gos ou por tu gue ses re si den tes no Bra sil.“ 

A Re vo lu ção Far rou pi lha trans cen deu os in te -
res ses ga ú chos, pois o es pí ri to na ci o na lis ta es ta va
im preg na do em suas ban de i ras de luta, como foi a
pro pa ga ção em to das as la ti tu des de nos sa Pá tria da
or ga ni za ção re pu bli ca na e da eman ci pa ção.

Esse es pí ri to de bra si li da de das ca u sas ga ú -
chas con tou com o pri vi lé gio his tó ri co de ser re tra ta do 
pela alma de um po e ta, quan do, em 1916, o nos so
Ola vo Bi lac can tou em ver sos: ”Os far ra pos, es ses
pri me i ros cri a do res de nos sa li ber da de po lí ti ca, não
olha vam para si. Olha vam para a es te pe in fi ni ta que
os cer ca va e para o in fi ni to céu que os co bria. E nes -
ses dois in fi ni tos viam di la tar-se, ir ra di ar e ven cer ao
ar li vre o seu gran de ide al de jus ti ça e fra ter ni da de.“ 

A Re vo lu ção Far rou pi lha, con tra pon do-se à es -
po li a ção pelo Go ver no Cen tral, tra du zi da pe los al tos
tri bu tos e má apli ca ção dos re cur sos es ta ta is, lo grou
man ter a ati vi da de eco nô mi ca, re du zin do os im pos tos 
so bre a ex por ta ção, res ta be le cen do o im pos to de im -
por ta ção de gado, cri an do fá bri cas de ar re i os e ar te -
fa tos de cou ro, cons tru in do bar cos mer can tes e de
com ba te, li ber tan do os es cra vos, pro mo ven do o re -
cen se a men to da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao fa lar
na bra vu ra dos Far ra pos, não po de mos ol vi dar de re -
ve ren ci ar fi bra da mu lher ga ú cha du ran te essa dé ca -
da de lu tas, à me di da que es sas he ro í nas anô ni mas
ga ran ti ram a edu ca ção dos fi lhos, a ad mi nis tra ção do
lar, a pro du ção de ali men tos por meio do plan tio de
suas la vou ras. Suas mãos cu i da vam dos fe ri dos sem
nun ca es mo re cer fren te às cons tan tes ame a ças e
per das de seus di re i tos pelo ar dil dos le ga lis tas.

A ca pa ci da de de luta e a gar ra de Ani ta Ga ri bal -
di sim bo li za ram de for ma cris ta li na o le ga do e os en si -
na men tos de i xa dos pela mu lher ga ú cha a to dos

aque les que não he si tam fren te às in jus ti ças e às de -
si gual da des. 

A alma guer re i ra de Ani ta Ga ri bal di de mons trou
a to dos nós que so men te com mu i to des te mor e co ra -
gem cons tru í mos uma Na ção cal ca da nos in de lé ve is
va lo res como a fra ter ni da de, a jus ti ça, a so li da ri e da -
de, a igual da de e, so bre tu do, o amor às ca u sas co le ti -
vas.

Essa cons ciên cia cí vi ca e ci da dã que os ga ú -
chos e as ga ú chas pos su em, com cer te za, não foi
cons tru í da cir cuns tan ci al men te: a His tó ria nos re tra ta
que essa lu ci dez nas ceu com mu i to san gue, suor e lá -
gri mas.

Como já foi dito an te ri or men te, as ca u sas e os
ide a is far rou pi lhas pre ser va ram in tac ta sua es sên cia
des de quan do fo ram de fla gra das, no sé cu lo XIX, pas -
san do por todo sé cu lo XX. Hoje, na au ro ra do ter ce i ro
mi lê nio, as ban de i ras de luta con ti nu am as mes mas,
ape nas mu da ram as ar mas e as es tra té gi as. Pas sa -
dos qua se dois sé cu los da que la Re vo lu ção, con ti nu a -
mos a lu tar con tra a in ter fe rên cia ex ter na, con tra essa 
mo de lo eco nô mi co ne fas to que pri va ti za os lu cros ao
ca pi tal in ter na ci o nal e so ci a li za a fome dos nos sos ir -
mãos bra si le i ros.

Os pro ble mas que en fren ta mos hoje es tão lon -
ge de ser ma i o res ou di ver sos dos que en fren ta ram
os far rou pi lhas. 

O Go ver no da Re pú bli ca, de jo e lhos ante a co -
mu ni da de in ter na ci o nal, des po ja o povo dos di re i tos
da na ci o na li da de. 

A ga le ga li da de de ou tro ra se apre sen ta com ou -
tros no mes, sem pre no sen ti do de so ne gar aos que
tra ba lham e pro du zem o di re i to de usu fru ir os fru tos
des se tra ba lho. 

Au men ta mos a pro du ção de mi né ri os só li dos e
lí qui dos, am pli a mos a fron te i ra agrí co la, e nada dis so
re sul ta na me lho ria da qua li da de de vida do povo. 

Entre ga ram-se os se to res es tra té gi cos e as em -
pre sas es ta ta is lu cra ti vas; in ves te-se di nhe i ro do povo 
para sa ne ar ban cos e em pre sas e de po is en tre gá-los
às mul ti na ci o na is; in ves te-se di nhe i ro pú bli co na re cu -
pe ra ção de es tra das para en tre gá-las a par ti cu la res
que co bra rão pe dá gi os à po pu la ção; cas sam-se di re i -
tos dos tra ba lha do res, di fi cul tan do os me ca nis mos
para a apo sen ta do ria; avil tam-se as con di ções de tra -
ba lho dos ser vi do res pú bli cos, ci vis e mi li ta res, tudo
isso a pre tex to de pro mo ver ajus tes na eco no mia e
aten der o FMI. 

E qual é o re sul ta do? A dí vi da ex ter na e a in ter -
na au men tam. Cres ce o de sem pre go. A de pen dên cia



do ca pi tal ex ter no é cada vez ma i or. A fome e a mi sé -
ria são uma re a li da de.

Qu e re mos acre di tar que essa não seja uma
bus ca de paz sem fim, mas, com cer te za, ela ain da
será lon ga. O povo ga ú cho, atra vés dos tem pos, tem
fe i to a sua par te; on tem, nos em ba tes ar ma dos; hoje,
aper fe i ço an do o Esta do De mo crá ti co de Di re i to por
meio da par ti ci pa ção po pu lar, o des per tar de uma co -
le ti vi da de ci da dã e, fun da men tal men te, es ti mu lan do
e cons tru in do o de sen vol vi men to com in clu são so ci al, 
que res pe i te as di fe ren ças, que agre gue as mi no ri as
e te nha como ve tor prin ci pal a re a li za ção do bem co -
mum.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan -
des?

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Se na dor Lú dio Co e lho, ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, par ti ci po, com mu i ta ale -
gria, das ho me na gens pres ta das por V. Exª ao povo
ga ú cho, prin ci pal men te às mu lhe res. Há sé cu los os
ga ú chos as se gu ra ram as nos sas di vi sas na re gião
sul do País. Nos úl ti mos tem pos, as fa mí li as ga ú chas,
em um nú me ro con si de rá vel, têm-se des lo ca do para
o sul de Mato Gros so, para o Nor te e para a Ama zô -
nia, le van do con si go a ex pe riên cia, a com pe tên cia e a 
co ra gem de des bra var ter ras inós pi tas. Há meio sé cu -
lo, os ga ú chos, prin ci pal men te os do Rio Gran de, fu gi -
am das re vo lu ções. Em car re tas, cru za vam o Uru guai
e o Pa ra guai para se es ta be le ce rem na re gião sul do
nos so Esta do. Hoje, os des cen den tes dos ga ú chos
pres tam um re le van te ser vi ço ao País. Os grãos para
as ex por ta ções, tão im por tan tes para o de sen vol vi -
men to bra si le i ro, são pro du zi dos prin ci pal men te pe -
los des cen den tes do seu glo ri o so Esta do, o Rio Gran -
de do Sul. No bre Se na do ra, quem anda pela ama zô -
nia mato-gros sen se não acre di ta no que vê. Te mos lá
ci da des mu i to bo ni tas e ale gres. Qu an do che ga mos a 
uma ci da de com o nome de Sor ri so – aliás, o pró prio
nome já in di ca –, sen ti mos uma es pe ran ça enor me.
Um dia des tes, con ver san do com um ca bo clo pro ve -
ni en te do Rio Gran de do Sul – re fi ro-me ao as sun to
por que V. Exª, por di ver sas ve zes, ci tou o mês de se -
tem bro –, eu dis se que as pes so as são mu i to pa re ci -
das com as ár vo res. Em se tem bro, as ár vo res tro cam
suas fo lha gens e a na tu re za em be le za-se. E esse ca -
ma ra da dis se: ”E nós tam bém. Em se tem bro co me ça -
mos a nos sen tir me lhor.“ Con cor dei com ele, por que
nas ci no dia em que se co me mo ra a che ga da da pri -
ma ve ra e es tou pas san do por um bom pe río do, ape -

sar do meu qua se um sé cu lo de vida. Fe li ci to V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Se na dor Lú dio Co e lho, mu i to obri ga da pelo apar te de 
V. Exª, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to. A de -
cla ra ção de V. Exª, sem dú vi da, é um exem plo vivo do
es pí ri to do povo ga ú cho. Eu fa ria um úni co re pa ro – se 
as sim se pode di zer – à fala de V. Exª, no tre cho em
que diz que os ga ú chos, fu gin do da guer ra, fo ram
para os di fe ren tes rin cões do Bra sil. Não. Acre di to
que, for ta le ci dos pelo es pí ri to guer re i ro, mais bus ca -
ram for ta le cer o es pí ri to de sa fi a dor, o es pí ri to in te gra -
dor, des bra va dor. É nes se sen ti do que eu re co lho o
apar te de V. Exª, e te nho cer te za de que foi com esse
es pí ri to que V. Exª fa lou.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi ta-me um es cla re ci men to. Como V. Exª afir mou há
pou co, ti ve mos mu i tas re vo lu ções. E aque les que as
per di am, por ques tões po lí ti cas, às ve zes, eram for ça -
dos a se di ri gir para ou tras re giões. Eu te nho di ver sos
ami gos em Mato Gros so do Sul que ali es tão por ca u -
sa das re vo lu ções; eles não es ta vam fu gin do, es ta -
vam se re ti ran do.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Mu i to bem. Mu i to obri ga da, Se na dor. Cum pri men to V.
Exª pelo seu ani ver sá rio, trans cor ri do no mês de se -
tem bro, que fi cou mar ca do nas pá gi nas da His tó ria
ga ú cha e é re lem bra do e re fe ren ci a do sem pre. Onde
es ti ver um ga ú cho, onde exis tir uma roda de chi mar -
rão, a Se ma na Far rou pi lha, a Re vo lu ção Far rou pi lha
será sem pre re cor da da e res pe i ta da.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Ontem, para pre ser var 
a nos sa so be ra nia, fez-se ne ces sá rio em pu nhar mos
lan ças e de mar car mos nos sos ter ri tó ri os a pata de
ca va lo. Hoje, te mos a mis são de for ta le cer os mo vi -
men tos po pu la res, de pre ser var os sin di ca tos, de mo -
cra ti zar os re cur sos pú bli cos e, so bre tu do, sus ci tar o
des per tar de uma cons ciên cia ci da dã que con tem ple
um na ci o na lis mo efe ti va men te ver de-ama re lo.

Como tri bu to à me mó ria far rou pi lha, não po de -
mos, em qual quer hi pó te se, em nome de uma fa lá cia
que é a glo ba li za ção que nos foi im pos ta, en tre gar ou
”pri va ti zar“ aqui lo que nos é mais caro, que é a ca pa -
ci da de de amar do nos so povo, e a nos sa ter ra, pois
so men te os co ra jo sos de mons tram seu amor a sua
pá tria e a de fen dem; aos co var des lhes é re ser va do
ven dê-la por al guns vin téns.

É em nome des se sen ti men to de bra si li da de
que con vo ca mos to dos os bra si le i ros e bra si le i ras a
ce le bra rem com o povo do Rio Gran de, com os Cen -
tros de Tra di ções Ga ú chas es pa lha dos por to dos os



rin cões do ter ri tó rio na ci o nal e até em ou tros pa í ses,
com o Go ver no de mo crá ti co e po pu lar do Rio Gran de, 
essa data que é um pre i to de amor à Pá tria, às li ber -
da des do povo, ao di re i to à vida e à dig ni da de. 

Va mos man ter ace sa a cha ma da fé, da co ra -
gem, do pa tri o tis mo e da so li da ri e da de pelo exem plo
que nos trans mi ti ram os bra vos de nos sa His tó ria.

Fir mes no exem plo dos ab ne ga dos far rou pi lhas, 
que nos le ga ram as tra di ções que sus ten ta mos nas
ci da des e nos cam pos; fir mes na fra ter ni da de que se
for ta le ce a cada roda de chi mar rão; fir mes na cer te za
de que só a uni da de po de rá ven cer os de sa fi os que
se nos apre sen tam, eco a mos o gri to do po e ta Ja i me
Ca e ta no Bra un:

”Não há Bra sil sem Rio Gran de
   E nem ti ra no que man de
   na alma de um far rou pi lha...“

Este é o cha ma men to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que faço ao povo do Rio Gran de e a
to dos os bra si le i ros para, jun tos, lem brar mos como se 
faz e se cons trói a His tó ria.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Gil vam Bor ges. (Pa u sa.)

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Lú cio Alcân -

ta ra e Car los Wil son 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci a ti va das mais
lou vá ve is foi a que ocor reu pró xi mo à Ca pi tal do Bra -
sil. Oxa lá o exem plo pos sa fru ti fi car e es pa lhar-se
pelo País!

Tra ta-se da cri a ção do Eco Mu seu do Cer ra do,
um mu seu vivo, a céu aber to, tor na do pos sí vel com a
cri a ção do Par que Esta du al da Ser ra dos Pi ri ne us.

Esse par que se si tua em uma área que abran ge
par tes dos ter ri tó ri os de sete mu ni cí pi os go i a nos:
Aba diâ nia, Águas Lin das, Ale xâ nia, Co cal zi nho, Co -
rum bá de Go iás, Pi re nó po lis e San to Antô nio do Des -
co ber to.

A Fun da ção Eco Mu seu do Cer ra do já com ple -
tou três anos, pois nas ceu a 8 de agos to de 1998, e
ain da pou co te mos ou vi do fa lar a seu res pe i to.

A idéia de uma ins ti tu i ção nes ses mol des é mais 
an ti ga e sur giu em 1989, no Dis tri to Fe de ral, com o
pro pó si to de pre ser var o vale lo ca li za do en tre Sa -
mam ba ia, Ta gua tin ga e Ce i lân dia, uma área onde as

ca rac te rís ti cas ori gi na is do ecos sis te ma ain da eram
mar can tes, com ve ge ta ção di ver si fi ca da e fa u na con -
si de rá vel. Ocor re que, de po is da ocu pa ção re a li za da
com os as sen ta men tos ur ba nos ins ta la dos nes ses lo -
ca is, a idéia ori gi nal foi se pul ta da.

Po rém, em 1997, o Insti tu to Huah, uma or ga ni -
za ção não-go ver na men tal, re u niu no va men te al gu -
mas pes so as en vol vi das com o pro je to ori gi nal.

A im plan ta ção do Eco Mu seu tem em mira, além
de con tri bu ir para uma me lhor con ser va ção am bi en tal 
de par te da re gião onde se si tu am os di vi so res de
águas das três ma i o res ba ci as hi dro grá fi cas con ti -
nen ta is, fa vo re cer tam bém o res ga te de nos sa his tó -
ria, já que o po vo a men to da re gião teve ori gem com
as Entra das e Ban de i ras que aqui che ga ram há qua -
se tre zen tos anos, vin das do li to ral em bus ca do ouro.
O ob je ti vo, por tan to, é res ga tar, va lo ri zar e pro mo ver
as di ver sas cul tu ras que se fo ram es ta be le cen do e
acu mu lan do, re sul tan do numa iden ti da de re gi o nal co -
mum, com acen tu a das mar cas da in te ra ção en tre cul -
tu ra e meio am bi en te.

Por isso, o Eco Mu seu se apóia na idéia de ro te i -
ros eco ló gi cos e cul tu ra is, que ofe re çam ao vi si tan te a 
opor tu ni da de de co nhe cer o Cer ra do do Pla nal to
Cen tral e suas ca rac te rís ti cas na tu ra is e hu ma nas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
ou vi mos fa lar em Eco lo gia, vem-nos logo à men te
uma idéia rí gi da de pre ser va ção, como se o meio am -
bi en te de ves se con ser var-se in to cá vel. Cre io que não
é bem as sim que deve ser. A Eco lo gia é o “es tu do das
re la ções en tre os se res vi vos e o meio ou am bi en te
em que vi vem, bem como as suas re cí pro cas in fluên -
ci as,” con for me con ce i tua o Novo Di ci o ná rio Au ré lio
da Lín gua Por tu gue sa.

Des sa for ma, o que im por ta, na re a li da de, é o
uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is, para pro por ci -
o nar a me lho ria da qua li da de de vida das co mu ni da -
des que in te ra gem com cada am bi en te, man ten do,
tan to quan to pos sí vel, as ca rac te rís ti cas de sua flo ra
e sua fa u na.

Os mo vi men tos eco ló gi cos sur gi ram e se ex -
pan di ram jus ta men te quan do se per ce beu que o ho -
mem es ta va em vias de ar ra sar o pla ne ta de vi do à fal -
ta de cons ciên cia com que ma nu se a va os re cur sos
dis po ní ve is, ca u san do gran de po lu i ção so bre a ter ra
e lan çan do nas águas enor mes quan ti da des de de tri -
tos; ações ma lé fi cas que ain da vi nham com bi na das
com a emis são de po lu en tes os mais di ver sos na at -
mos fe ra. Che gou-se à con clu são de que os des cen -
den tes não te ri am como vi ver so bre o pla ne ta de vas -
ta do que her da ri am, a não ser que hou ves se uma re -



ver são, que se con cre ti zas se na bus ca da re cu pe ra -
ção do meio am bi en te já tão de gra da do.

O Cer ra do, re gião onde está si tu a da a Ca pi tal
Fe de ral e que to dos co nhe ce mos ra zo a vel men te, so -
fre to dos os anos, de vi do a suas pe cu li a ri da des cli má -
ti cas, um lon go pe río do de es ti a gem, em que ocor rem 
que i ma das, às ve zes cri mi no sas. Esses in cên di os
vêm ca u san do uma de vas ta ção con si de rá vel na ve -
ge ta ção e eli mi nan do mu i to da fa u na, que já tem vá ri -
as es pé ci es em sé rio ris co de ex tin ção, como o lobo
gua rá. Por isso, vi san do a dar ma i or pro te ção à área
abran gi da pelo Eco Mu seu do Cer ra do, foi cri a do o
Pro gra ma de Pre ven ção e Com ba te a Incên di os Flo -
res ta is no Eco Mu seu do Cer ra do.

A im plan ta ção des se pro gra ma se deve prin ci -
pal men te à ONG Insti tu to Huah do Pla nal to Cen tral
(res pon sá vel pela ad mi nis tra ção do pro je to Eco Mu -
seu do Cer ra do), cuja pro pos ta re sul tou em con vê nio
com o Iba ma/Prev fo go, mas en vol ve tam bém a par ti -
ci pa ção do Cor po de Bom be i ros do Esta do de Go iás
e di ver sas en ti da des ci vis e ór gãos pú bli cos. Isso,
por que se ve ri fi cou que, no pro je to do Eco Mu seu do
Cer ra do, um dos itens mais im por tan tes era jus ta -
men te a ati vi da de de nú me ro 4, que pre vê ”for ma ção,
ca pa ci ta ção e equi pa men to de bri ga das de in cên dio
nos sete mu ni cí pi os, de for ma a per mi tir ações co o pe -
ra das, em con jun to com o Cor po de Bom be i ros, na
pre ven ção e com ba te de in cên di os na re gião“.

As ações pas sa ram a ser co or de na das da sede
do Eco Mu seu do Cer ra do, si tu a da em Pi re nó po lis. Fo -
ram ou vi dos téc ni cos do Iba ma, do Cor po de Bom be i -
ros do Esta do de Go iás, das Se cre ta ri as do Meio
Ambi en te do Esta do de Go iás e do Mu ni cí pio de Pi re -
nó po lis e fa zen de i ros tra di ci o na is da re gião. Che -
gou-se à con clu são de que o me lhor modo de pre ven -
ção se ria as bar re i ras fí si cas na tu ra is ao avan ço do
fogo: os ace i ros, a se rem exe cu ta dos numa lar gu ra
en tre 20 e 50 me tros ao lon go das es tra das, em re -
giões mais vul ne rá ve is e de ma i or im por tân cia de pre -
ser va ção (áre as de nas cen tes e ma tas ci li a res). A téc -
ni ca con sen su al a ser ado ta da pre via o es ta be le ci -
men to de ”li nhas ne gras“. Essa téc ni ca con sis te na
exe cu ção de pe que nas que i ma das, in du zi das e con -
tro la das.

Ou tra me di da im por tan te para a pre ser va ção do 
Cer ra do, de acor do com os co or de na do res do pro je to, 
é a re a li za ção de cam pa nhas de cons ci en ti za ção, por 
meio de car ta zes, fol ders e car ti lhas, prin ci pal men te
nos lo ca is de ma i or ocor rên cia de in cên di os.

Fo ram cri a das, ain da, as bri ga das de in cên dio
em cada um dos sete mu ni cí pi os, cu jos in te gran tes
fo ram tre i na dos na uti li za ção de aba fa do res, bom bas

cos ta is e lan ça-cha mas, exi gin do-se tam bém dos
mes mos a prá ti ca su fi ci en te no ma ne jo dos ins tru -
men tos ma nu a is de agri cul tu ra, para a cons tru ção
dos ace i ros.

Se ne ces sá rio, a atu a ção se dará de for ma co o -
pe ra da, quan do a bri ga da de de ter mi na do mu ni cí pio
for in su fi ci en te para de be lar so zi nha um pos sí vel in -
cên dio de ma i o res pro por ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como se
pode ver, te mos mu i tas ma ne i ras de me lho rar o País.
Mas é pre ci so con tar com a for ça de von ta de, a cri a ti -
vi da de e o en vol vi men to dos ci da dãos. A ini ci a ti va de
uma or ga ni za ção não- go ve ma men tal, o Insti tu to
Huah do Pla nal to Cen tral, a vi são dos ad mi nis tra do -
res e a co la bo ra ção en tre ór gãos pú bli cos e re pre sen -
tan tes da pró pria co mu ni da de po dem re sul tar em be -
ne fí ci os sig ni fi ca ti vos para a con ser va ção de nos so
pa tri mô nio na tu ral e con tri bu ir de ci di da men te para a
to ma da de cons ciên cia por par te da po pu la ção so bre
o va lor dos bens na tu ra is co lo ca dos à sua dis po si ção.

Te nho cer te za de que os in cên di os de pro por -
ções de vas ta do ras que cos tu ma vam des tru ir áre as
imen sas do Cer ra do já  não te rão a mes ma li ber da de
de ex pan dir-se, após a or ga ni za ção das bri ga das mu -
ni ci pa is de in cên dio pre pa ra das para atu ar na área do 
Par que Esta du al da Ser ra dos Pi ri ne us — Eco Mu seu
do Cer ra do.

Oxa lá ini ci a ti vas des se tipo se mul ti pli quem por
to das as áre as do ter ri tó rio na ci o nal a se rem pre ser -
va das!

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo ra -
mos uma vez mais o Dia Mun di al da Sa ú de Men tal,
con ce i to que já re ce beu as mais va ri a das de fi ni ções
dos mais va ri a dos pro fis si o na is li ga dos ao as sun to
sem que até hoje exis ta uma clas si fi ca ção uni ver sal
de mo lés ti as men ta is, ace i ta pela una ni mi da de dos
pa í ses. De qual quer for ma, a no ção exa ta de do en ça
men tal é di fí cil de ser ca rac te ri za da, pois de pen de de
uma vas ta sé rie de de ter mi nan tes va riá ve is se gun do
o lo cal e a épo ca.

Exa mi nan do o con ce i to sob o pris ma li te rá rio,
ve re mos que na Ilía da de Ho me ro a re pre sen ta ção
dos es ta dos men ta is sur gia na des cri ção de es ta dos
ou ati vi da des cor po ra is: Aga me non ouve vo zes que o
in ci tam a ti rar a es cra va Bri se is de Aqui les e ten ta
des cul par-se atri bu in do a res pon sa bi li da de a Zeus, o
des ti no e as Erí ni as. Na Re nas cen ça, ocor rem mu -
dan ças ra di ca is que des per tam o in te res se dos au to -
res: Sha kes pe a re se apro fun da nos sen ti men tos de



Ote lo, que se jul ga tra í do por Des dê mo na, na úl ti ma
can ção in sa na de Ofé lia e na tris te de mên cia do Rei
Lear. As lou cu ras de Sha kes pe a re apro xi mam-se do
as sas si na to e da mor te. A Ida de Mo der na muda a
ma ne i ra de en ca rar as do en ças men ta is, es pe ci al -
men te quan do ca mi nha em bus ca de uma li te ra tu ra
na ci o nal. Em to das as épo cas, po rém, a sim bo lo gia
da lou cu ra, ou de es ta dos anor ma is de cons ciên cia,
es te ve pre sen te. Na ma i o ria das ve zes, a de mên cia
des cri ta na li te ra tu ra foi ex pri mi da em mo men tos de
lu ci dez de seus au to res. 

Assim foi es cri to, em 1509, o fa mo so O Elo gio
da Lou cu ra, do hu ma nis ta Eras mo de Rot ter dam,
uma brin ca de i ra fe i ta para ho me na ge ar seu pro te tor
in glês Tho mas More, cujo so bre no me as se me lha -
va-se à mo ria, lou cu ra em gre go. Em sete dias, com
ab so lu ta li ber da de de con cep ção e to tal au sên cia de
com pro mis sos, Eras mo es cre veu sua obra-pri ma,
ver da de i ro pan fle to re vo lu ci o ná rio, que con sis tia em
crí ti cas mor da zes aos do nos do po der e que foi im -
por tan te na eclo são da Re for ma Pro tes tan te. 

Até onde vai a lou cu ra em Dom Qu i xo te? Quis
Cer van tes, re al men te, que os le i to res con si de ras sem
seu per so na gem um lou co que con fun de fic ção com
re a li da de? Ou ape nas ten tou nos dis tra ir com seu rico 
ima gi ná rio? De qual quer for ma, é uma lou cu ra sem
re gres so: o ca va le i ro só se re con ci lia com a ra zão nos 
úl ti mos ins tan tes de sua atri bu la da vida. 

Dos to i evs ki é rico em exem plos de lou cu ra que
po vo am sua obra: o prín ci pe Mich kin, de O Idi o ta,
con si de ra do pe los que o cer cam como um po bre dé bil 
men tal, vive um pro fun do con fli to pes so al. Ou tros per -
so na gens do mes mo au tor de mons tram de se qui lí bri -
os men ta is, que tal vez pos sam ser atri bu í dos à pro -
fun da pre o cu pa ção do au tor com a epi lep sia, con tra a 
qual lu tou du ran te toda a sua vida. 

Essa tese po de ria ser apli ca da a Franz Kaf ka,
au tor de A Me ta mor fo se,  que pas sou par te de sua
vida in ter na do em sa na tó ri os e clí ni cas. De que ou tra
for ma en con tra ría mos al guém ca paz de des cre ver
com tan tas mi nú ci as Gre gor Sam sa, que um dia acor -
dou trans for ma do em in se to?

Roy Pot ter, pes qui sa dor in glês nes sa área, es -
cre veu in te res san te obra, Uma his tó ria so ci al da lou -
cu ra, em que exa mi na tex tos au to bi o grá fi cos de per -
so na li da des con si de ra das por ta do ras de de se qui lí -
brio men tal. Entre eles, as Me mó ri as de Da ni el Schre -
ber, juiz pre si den te do Tri bu nal de Re cur sos de Dres -
den, que, ao per ce ber seu pró prio dis túr bio, co me çou
a fa zer ano ta ções so bre suas alu ci na ções, acre di tan -
do que es ta va con tri bu in do para a ciên cia dos es ta -
dos men ta is anor ma is; as agru ras vi vi das pelo com -

po si tor ro mân ti co Ro bert Schu mann em seus mo -
men tos de de pres são, que o le va vam a ou vir vo zes e
a ter alu ci na ções, ten do aca ba do em um hos pí cio e
mor ri do gra ças a uma gre ve de fome; o diá rio de ou tro 
gê nio ro mân ti co, o mais im por tan te ba i la ri no rus so de 
sua épo ca, Vas lav Ni jinsky, que vi veu mu i tos anos in -
ter na do em um hos pí cio, en tre ou tros. 

Na li te ra tu ra bra si le i ra va mos en con tra mos vas -
ta gama de exem plos de lou cu ra des cri tos por nos sos 
es cri to res. Ma cha do de Assis, em O Ali e nis ta, re tra -
tou o mé di co Si mão Ba ca mar te, que in ter nou qua se
toda a po pu la ção de Ita guaí em seu ma ni cô mio, a
Casa Ver de, à bus ca de uma so lu ção para a cura da
in sa ni da de co le ti va que, se gun do acre di ta va, atin gia
a ci da de. Ven ce to dos os obs tá cu los, mas no fi nal
des co bre que o ali e na do era ele – o úni co equi li bra do
– e tran ca-se numa de suas ce las na Casa Ver de,
como mé di co e pa ci en te. 

Cor né lio Pena, com A Me ni na Mor ta, nos mos -
tra os mais va ri a dos ti pos de lou cu ra, numa fa mí lia
es cra va gis ta. A do en ça men tal atin ge não ape nas os
mem bros da fa mí lia, como al guns es cra vos li ga dos à
casa se nho ri al. Lú cio Car do so, em sua obra, e es pe -
ci al men te em Crô ni cas da Casa Assas si na da, des fi la
um sem nú me ro de pes so as com pro ble mas men ta is.
Nes te li vro, a per so na gem prin ci pal, seus cu nha dos,
o jar di ne i ro, en tre ou tros, são exem plo de como con vi -
vem per so na li da des de sa jus ta das em uma mes ma
casa. Otto Lara Re sen de nos des cre ve des vi os men -
ta is em cri an ças em seu li vro Boca do Infer no. Nel son
Ro dri gues, cri ti ca do pela Igre ja por suas crô ni cas ir re -
ve ren tes e seus li vros abu si vos, tra tou, com ma es tria,
de ca sos de dis tor ções men ta is em vá ri os seg men tos
de nos sa so ci e da de. A exem plo de Bal zac, Otá vio de
Fa ria, em sua obra Tra gé dia Bur gue sa, apre sen -
ta-nos a per so na gens de sa jus ta dos, al guns pro fun -
da men te mo der nos e au da ci o sos para a épo ca em
que vi vi am, ou tros de mons tran do des vi os se xu a is, na 
oca sião im per mis sí ve is. Assis Bra sil, no seu li vro
Cães da Pro vín cia, traz-nos a his tó ria de Cor po-San -
to, con si de ra do lou co por sua au dá cia em lu tar con tra
os cos tu mes da épo ca. 

Me di tan do so bre os tex tos li te rá ri os que tra tam
da lou cu ra, che ga mos a uma con clu são sim ples: a
pos tu ra an ti ma ni co mi al é a mais cor re ta. To dos os
lou cos vi vem em so ci e da de. Qu an do afas ta dos, o são 
tem po ra ri a men te. Se a li te ra tu ra tra duz a re a li da de, é
fá cil ve ri fi car que as pes so as re tra ta das como do en -
tes men ta is po dem con vi ver pa ci fi ca men te no meio
de pes so as con si de ra das nor ma is, em bo ra até hoje
não exis ta uma de fi ni ção cor re ta de nor ma li da de,
como não exis te de do en ça men tal. 



Por ou tro lado, o iso la men to em hos pí ci os ou ca -
sas de tra ta men to é qua se sem pre acom pa nha do de
maus tra tos, de de sin te res se, de ex ces so de me di ca -
men tos que le vam à cro ni fi ca ção da do en ça. Em mu i -
tos ca sos, con sis te em um abu so do po der por par te
das fa mí li as dos in ter na dos, que não que rem se com -
pro me ter em levá-los para tra ta men to diá rio, em clí ni -
cas es pe ci a li za das. A re a li da de é que não exis te jus ti -
fi ca ti va éti ca, so ci al ou ci en tí fi ca para o iso la men to de
pes so as com trans tor nos men ta is que, des de que
bem ori en ta das, são ca pa zes de de sen vol ver suas
fun ções quo ti di a nas. 

A vi são de fu tu ro in clui aten ção e to le rân cia para 
que os aco me ti dos por do en ças men ta is pos sam par -
ti ci par ati va men te da vida da Na ção, sem so frer qual -
quer tipo de ex clu são. Do en ças men ta is são tra tá ve is
e é ne ces sá ria uma po lí ti ca na ci o nal bem de fi ni da,
com in ves ti men tos em pes qui sas, abran gen do psi qui -
a tria, ne u ro ciên cia e ciên ci as so ci a is. Infe liz men te,
ape nas pe que na par ce la dos que ne ces si tam de in -
ter ven ção em sa ú de men tal são tra ta dos, en quan to
to dos de ve ri am re ce ber as sis tên cia. Espe ra mos que
as au to ri da des me di tem so bre o as sun to e ter mi nem,
de fi ni ti va men te, com os asi los e ma ni cô mi os, per mi -
tin do a to dos os bra si le i ros, do en tes ou sãos, vi ver
uma vida dig na.

Um ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, que me traz à
tri bu na, re fe re-se ao Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta. 

A Câ ma ra Mu ni ci pal de For ta le za, no Esta do do
Ce a rá, re a li za rá, nes se 06 de ou tu bro de 2001, sá ba -
do pró xi mo, na ci da de de Ju a ze i ro do Nor te, Ses são
So le ne em Ho me na gem ao Ce a ren se do Sé cu lo com
o Tí tu lo de Ci da dão de For ta le za ”Post – Mor tem“, Pa -
dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta.

Não é fá cil de fi nir Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta.
Fi lho de co mer ci an te, nas ceu a 24 de mar ço de 1844,
no Cra to. For te men te in flu en ci a do pela le i tu ra que fez
da vida de São Fran cis co de Sa les, aos 12 anos pro -
fe riu voto de cas ti da de. Em 1870, con tra a von ta de de
par te da hi e rar quia ca tó li ca de en tão, or de nou-se sa -
cer do te.

Co me ça va ali, a par tir de Ju a ze i ro do Nor te, ci -
da de do ra van te mar ca da por sua for te pre sen ça e de
onde ja ma is se afas ta rá, uma tra je tó ria in vul gar, em
que se mis tu ram a exu be ran te fé, a cres cen te de vo -
ção dos fiéis mais hu mil des, o exer cí cio da po lí ti ca, o
per ma nen te con fron to da re li gi o si da de po pu lar e as
nor mas di ta das por Roma.

A pró pria Igre ja Ca tó li ca, nes te mo men to, de ci -
de-se por re a brir o pro ces so que cul mi nou na sus pen -
são dos vo tos sa cer do ta is de Pa dre Cí ce ro, em 1898.
Con for me ma té ria pu bli ca da pela re vis ta Épo ca, edi -

ção de 1º de ou tu bro, se os teó lo gos da Con gre ga ção
para a Dou tri na da Fé en ten de rem que a sen ten ça ca -
nô ni ca do pas sa do foi exa ge ra da, e o re in te gra rem ao 
cle ro, o lí der es pi ri tu al cul tu a do por 40 mi lhões de de -
vo tos no país po de rá ser con du zi do à ca te go ria de
be a to, tal como o je su í ta José de Anchi e ta e o re li gi o -
so pa u lis ta Frei Gal vão .

O cer to é, Sr. Pre si den te, que não se pode ne gar 
a for ça da vin cu la ção de Pa dre Cí ce ro com sua gen te. 
Os re la tos po pu la res so bre seus fe i tos pra ti ca men te
co me çam a apa re cer quan do do iní cio de suas ati vi -
da des sa cer do ta is. Assim, des de o sé cu lo 19, cor ria
de boca em boca a no tí cia de um jo vem pa dre que
che ga va, em lom bo de je gue, a lu ga res inós pi tos para 
dis tri bu ir co mi da; que ace na va com a Ter ra Pro me ti da 
no ser tão ce a ren se; que aco lhia an da ri lhos tan gi dos
pela fome; que bus ca va as sen tar fa mí li as ex pul sas da 
ca a tin ga. Enfim, al guém que le va va alen to a uma re -
gião cas ti ga da por uma das pi o res se cas de que se ti -
nha co nhe ci men to.

Fica, de Pa dre Cí ce ro, não ape nas a ima gem de 
um ho mem po de ro so, que de ci frou os có di gos po lí ti -
cos de sua épo ca e a par tir de les ob te ve me lho ras
sig ni fi ca ti vas para a po pu la ção. Fica, tam bém, so bre -
tu do en tre as mas sas com as qua is sem pre sou be di -
a lo gar, o le ga do de quem cons tru iu es co las, açu des e 
fá bri cas; a lem bran ça de al guém que, num país in ca -
paz de abo lir a es cra vi dão de ma ne i ra ade qua da, pre -
o cu pou-se em ofe re cer tra ba lho a ex-es cra vos de -
sam pa ra dos.

Ve nho, por meio des te re gis tro, pa ra be ni zar o
Ve re a dor Idal mir Fe i to sa, au tor do Re que ri men to que
pro põe esta jus tís si ma ho me na gem.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do. 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi gu ra, hoje, com des ta -
que, em to dos os jor na is do País, o novo au men to con -
ce di do pelo Go ver no Fe de ral aos de ri va dos do pe tró -
leo, ca ben do à ga so li na uma ma jo ra ção de 3,11 %.

Nada, a nos so ver, jus ti fi ca este ônus adi ci o nal
im pos to à eco no mia po pu lar, quan do inú me ras e só li -
das ra zões de in te res se pú bli co re co men da ri am, en -
fa ti ca men te, sua não ado ção nes te mo men to.

Em pri me i ro lu gar, não há ar gu men tos eco nô mi -
cos em fa vor de tal au men to, haja vis ta a con jun tu ra
in ter na ci o nal de que da con sis ten te nas co ta ções do
pe tró leo.

Por ou tro lado, a opor tu ni da de es co lhi da para a
me di da não po dia ser mais ina de qua da, da das as
cada vez mais te na zes pres sões so bre a nos sa mo e -



da, cuja des va lo ri za ção, em face do dó lar, já su pe ra
40% ape nas este ano.

Ora, em tal qua dro, o au men to da ga so li na, ao
de sa que cer ain da mais nos sa já com ba li da eco no -
mia, equi va le qua se a des vi ar o com bus tí vel do abas -
te ci men to de nos sa fro ta para levá-lo à fo gue i ra do
au men to do cus to de vida.

Assim, além des se efe i to pre ju di ci al ao bol so do
con su mi dor bra si le i ro em ge ral, a alta dos de ri va dos
do pe tró leo em nada apro ve i ta, de ou tro lado, o nos so
pro du tor de ál co ol, al ter na ti va de com bus tí vel na ci o -
nal, não po lu en te e não re no vá vel.

Ao con trá rio, man ti do o pre ço do ál co ol nos atu -
a is 64 cen ta vos de re a is, o li tro, che ga a mais de
180% a di fe ren ça que o se pa ra do pre ço da ga so li na,
di fe ren ça que, an tes do au men to, e já ex ces si va, era
de 173%.

Com isso, as dis tri bu i do ras oli go po li za das, or -
ga ni za das na con di ção de úni cas e obri ga tó ri as com -
pra do ras de todo o ál co ol pro du zi do no País, ven dem
o pro du to, ad qui ri do ba ra to, adi ci o nan do-o à ga so li na, 
como se ga so li na fos se, sem nada re pas sar des te
seu lu cro ex tra ao pro du tor.

Des se modo, quan do o go ver no anun cia o au -
men to de 3,11% para a ga so li na está, de fato, es ca -
mo te an do uma ma jo ra ção real ain da ma i or, já que a
par ce la de 22% agre ga da ao mix pos to à dis po si ção
do con su mi dor e cor res pon den te ao ál co ol, não está
ten do ne nhum acrés ci mo de re mu ne ra ção.

Como re sul ta do, o con su mi dor, além de pa gar
mais, aca ba pa gan do gato por le bre.

Em con se qüên cia, per de o ci da dão, al can ça do
em seu bol so, per de o pro du tor na ci o nal de ál co ol,
que aju da a fi nan ci ar, sem con tra par ti da, esta ”mais
va lia“ dis far ça da da ga so li na e per de a so ci e da de até
mes mo as mo des tas es pe ran ças atu a is de cres ci -
men to eco nô mi co de 2%, em 2001, es ti ma do pelo
Go ver no Fe de ral.

Em com pen sa ção, se se pode cha mar isso de
com pen sa ção, ga nham as dis tri bu i do ras, ba si ca -
men te as cha ma das 05 (cin co)  ir mãs (BR Dis tri bu i -
do ra, Ipi ran ga, Shell, Esso e Te xa co), atra ves sa do -
ras in sa ciá ve is; em me nor me di da, os va re jis tas; e,
so bre tu do, o pró prio Go ver no Fe de ral, en gor dan do
suas re ce i tas tri bu tá ri as so bre a co mer ci a li za ção
dos pro du tos.

Aliás, ver da de seja dita, o Se tor Su cro al co o le i ro
como um todo, so bre tu do o do Nor des te, não tem me -
re ci do por par te das au to ri da des fe de ra is tra ta men to

con di zen te com sua im por tân cia para a eco no mia re -
gi o nal.

Só em Per nam bu co, o se tor res pon de pela exis -
tên cia de 130 mil em pre gos di re tos, nú me ro que atin -
ge 300 mil tra ba lha do res, se con si de rar mos o con jun -
to do Nor des te.

Além dis so, o ne gó cio su cro al co o le i ro re gi o nal
tem tido de sem pe nho dos mais com pe ti ti vos em ter -
mos in ter na ci o na is, ocu pan do o Nor des te a se gun da
po si ção en tre os me no res cus tos de pro du ção en tre
to das as 108 re giões mun di a is pro du to ras de açú car
e ál co ol, só per den do, aliás, para o pró prio cen tro-sul
do país, o que dá a me di da da po si ção bra si le i ra de
van guar da nes te as sun to.

Na atu al con jun tu ra de cri se ener gé ti ca par ti cu -
lar men te afli ti va no Nor des te, o se tor com pa re ce de
for ma po si ti va, não só mos tran do-se auto-su fi ci en te
em face do pró prio con su mo, mas tam bém co la bo ran -
do com o apro ve i ta men to co mer ci al de sua ge ra ção
ex ce den te de ener gia, pro du zi da pela com bus tão do
ba ga ço da cana no pro ces so in dus tri al.

Em Per nam bu co, por exem plo, as usi nas li ga -
das ao Sin di ca to das Indús tri as do Açú car e do Álco ol
(SINDAÇUCAR) já for ne cem ener gia pro ve ni en te da
bi o mas sa num vo lu me de 30 me ga wats mês à Com -
pa nhia Ener gé ti ca do Esta do (CELPE), quan ti da de
su fi ci en te para aten der 80 mil con su mi do res re si den -
ci a is da Empre sa du ran te um ano.

E o po ten ci al de ge ra ção de ex ce den tes dos ca -
na vi a is, cor res pon den tes a cer ca de 04 mi lhões de to -
ne la das/ano de bi o mas sa, pode atin gir até 100 me ga -
wats, e, por tan to, três ve zes o que hoje in je ta do nas
re des de trans mis são de ener gia elé tri ca em Per nam -
bu co.

Isso sem fa lar no pa pel es tra té gi co do açú car na 
pa u ta de ex por ta ções do Esta do, em que par ti ci pa
com 40% do vo lu me to tal de suas ex por ta ções, de
cer ca de 500 mi lhões de dó la res por ano.

No en tan to, ape sar da ve e mên cia de to dos es -
ses nú me ros, ilus tra ti vos do pa pel do agro ne gó cio do
açú car e do ál co ol para o Nor des te, o Go ver no Fe de -
ral man têm-se in sen sí vel até as mais ele men ta res de -
man das do se tor, ne gan do-se, in clu si ve, a cum prir
suas pró pri as obri ga ções e com pro mis sos le ga is.

É o caso, par ti cu lar men te an gus ti an te para os
pro du to res da re gião, da sus pen são, des de 1998, dos 
re cur sos de vi dos ao se tor e cons tan tes do programa
de equa li za ção de custos de produção de
cana-de-açúcar para a região nordeste.



Tra ta-se, não de um fa vor, mas de um in cen ti vo
fe de ral exis ten te há mais de 30 anos e des ti na do,
como o nome in di ca, à uni for mi za ção dos cus tos de
pro du ção da cana-de-açú car em todo o País, vi san do
à ob ten ção de um pre ço úni co na ci o nal, ca paz de
man ter o ní vel de com pe ti ti vi da de do pro du to no mer -
ca do ex ter no.

Con for me as ca rac te rís ti cas e ne ces si da des re -
gi o na is são de fi ni dos vo lu mes con tin gen ci a dos da
pro du ção, a se rem con tem pla dos com o in cen ti vo,
que, no caso do Nor des te, é de 5,07 re a is por to ne la -
da de cana.

Tal va lor, já de fa sa do, diga-se de pas sa gem,
con for me es tu dos téc ni cos re cen tes da Fun da ção
Ge tú lio Var gas, de ve ria es tar hoje por vol ta de R$9,00 
ou R$10,00.

Além dis so, tra ta-se de ope ra ção que vi nha sen -
do re a li za da com êxi to e em to tal acor do com as nor -
mas da OMC es ti pu la da so bre a ma té ria, e, por tan to,
per fe i ta men te in se ri da na cha ma da cláu su la ”de mi -
ni mis“ da en ti da de.

Cer ca de 15 mil fun dos agrí co las nor des ti nos,
ca pi lar men te dis tri bu í dos por 240 mu ni cí pi os do Nor -
des te – a base ca na vi e i ra da agri cul tu ra nor des ti na –
se be ne fi ci a vam com o in cen ti vo, inex pli cá vel e ca pri -
cho sa men te sus pen so pela Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo, em 1998.

Hoje, a si tu a ção fi nan ce i ra dos pro du to res nor -
des ti nos, em fun ção dis so, be i ra o co lap so e ame a ça
di re ta men te as suas ex por ta ções.

O seg men to su cro al co o le i ro da re gião vive uma
eco no mia de guer ra.

De um lado, é atin gi do in di re ta men te pelo ter -
ro ris mo in ter na ci o nal que se aba teu so bre a sede
da bol sa de va lo res ame ri ca na, con tri bu in do para
di fi cul tar e de sor ga ni zar as ope ra ções bra si le i ras
de co lo ca ção do açú car no mer ca do dos Esta dos
Uni dos.

De ou tro lado, o go ver no bra si le i ro man tém há
dois anos o em bar go dos in cen ti vos de vi dos ao
programa de equalização da cana-de-açúcar, ape sar
de toda a base téc ni ca, eco nô mi ca e le gal para a con -
ti nu i da de de sua apli ca ção, che gan do-se com isso, à
pa ra do xal si tu a ção em que a omis são go ver na men tal
di an te das ne ces si da des de so bre vi vên cia da in dús -
tria nor des ti na de ál co ol re sul ta mais le tal que a atu a -
ção ne ga ti va do pró prio ter ro ris mo in ter na ci o nal em
re la ção ao co mér cio ex ter no do açú car.

O mais gra ve de tudo isso é que o pró prio Go -
ver no Fe de ral, atra vés do De cre to n.º 3890, de 17 de

agos to de 2001, deu a si mes mo o pra zo de 90 dias
para pro vi den ci ar a trans fe rên cia para o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e Abas te ci men to da ges tão dos pro gra -
mas e ope ra ções em cur so re la ti vas ao ál co ol com -
bus tí vel, bem como da ad mi nis tra ção dos re cur sos
des ti na dos ao su por te fi nan ce i ro do programa de
equalização.

Trans cor ri do já me ta de des te pra zo, ne nhu ma
efi cá cia foi dada a esse dis po si ti vo re gu la men tar,
man ten do-se, ago ra ao ar re pio da lei, a mes ma po lí ti -
ca ma dras ta para com o nos so já des ca pi ta li za do pro -
du tor.

Assim, não pos so de i xar de re gis trar aqui, ao
ex pres sar as jus tas re i vin di ca ções do se tor su cro al -
co o le i ro nor des ti no, mais essa con tra di ção en tre o
dis cur so e a prá ti ca do Go ver no Fe de ral.

Se, de uma par te, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que dra ma ti za a ên fa se no in cre men to às ex por ta -
ções bra si le i ras, pa ro di an do o ”Gri to do Ipi ran ga“,
atra vés da con sig na ”Expor tar ou Mor rer“, de ou tra
par te, de i xa nos so ex por ta dor com pe ti ti vo e efi ci en te
à min gua dos re cur sos que por di re i to lhe são de vi -
dos, não só em vir tu de de lei e de de cre to, mais até
por de ver de ele men tar bom sen so.

Com isso, o po der pú bli co, por sua ação, ao au -
men tar os de ri va dos do pe tró leo e, por sua omis são,
quan to ao programa de equalização dos custos de
produção da cana-de-açúcar do nordeste, de i xa de
dar con se qüên cia prá ti ca, no caso con cre to, a nada
me nos que 4 prin cí pi os fun dan tes da ordem
econômica, per fi lha dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral vi -
gen te, em seu art. 170, qua is se jam, o da re du ção das 
de si gual da des re gi o na is, o da de fe sa do con su mi dor,
o da de fe sa do meio am bi en te e o da bus ca do ple no
em pre go.

De sa vin do com tan tos prin cí pi os cons ti tu ci o na is 
que lhe in cum bi ria res pe i tar, ar ris ca-se a ad mi nis tra -
ção fe de ral a con fron tar-se, afi nal, com ou tro prin cí -
pio, o úni co ti tu la ri za do com ex clu si vi da de pe los ci da -
dãos, o do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o da so be -
ra nia po pu lar, exer ci da pelo voto uni ver sal, di re to e
se cre to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 9 ho ras e 56
mi nu tos.) 



Ata da 130ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 8 de ou tu 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. Car los Pa tro cí nio e Osmar Dias

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

A Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He -
lo í sa He le na, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2001
(Nº 3.989/2000, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra as Leis nºs 8.212 e 8.213, am -
bas de 24 de ju lho de 1991 (fi li a ção de mi -
nis tro ou mem bro de con fis são, con gre ga -
ção ou or dem re li gi o sa ao INSS, como se -
gu ra do; pres ta ção de in for ma ções pela
em pre sa ao sin di ca to re pre sen ta ti vo da
ca te go ria; al te ra o mo men to da ins cri ção
de de pen den te de se gu ra do no Re gi me
Ge ral de Pre vi dên cia So ci al; per mi te ao
INSS uti li zar in for ma ções do Ca das tro Na -
ci o nal de Infor ma ções So ci a is – CNIS, para 
fins de cál cu lo do sa lá rio-de-be ne fí cio).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 12. .................................................
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o

mem bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de
con gre ga ção ou de or dem re li gi o sa;

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

“Art. 32. .................................................
..............................................................
V – en ca mi nhar as in for ma ções do in -

ci so an te ri or ao sin di ca to re pre sen ta ti vo da
ca te go ria pro fis si o nal de seus em pre ga dos,
me di an te re qui si ção des te.

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

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 11. .................................................
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o

mem bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de
con gre ga ção ou de or dem re li gi o sa;

...................................................." (NR)
“Art. 17. .................................................
§ 1º Incum be ao de pen den te pro mo ver 

a sua ins cri ção quan do do re que ri men to do
be ne fí cio a que es ti ver ha bi li ta do.

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

“Art. 29-A. O INSS uti li za rá, para fins
de cál cu lo do sa lá rio-de-be ne fí cio, as in for -
ma ções cons tan tes no Ca das tro Na ci o nal
de Infor ma ções So ci a is – CNIS so bre as re -
mu ne ra ções dos se gu ra dos.

§ 1º O INSS terá até cen to e oi ten ta
dias, con ta dos a par tir da so li ci ta ção do pe -
di do, para for ne cer ao se gu ra do as in for ma -
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go.

§ 2º O se gu ra do po de rá, a qual quer
mo men to, so li ci tar a re ti fi ca ção das in for ma -
ções cons tan tes no CNIS, com a apre sen ta -
ção de do cu men tos com pro ba tó ri os so bre o 
pe río do di ver gen te."

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



PROJETO DE LEI (ORIGINAL)
Nº 3.989, DE 2000

Alte ra as Leis nos  8.212 e 8.213, am -
bas de 24 de ju lho de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 12. .................................................
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o

mem bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de
con gre ga ção ou de or dem re li gi o sa;

............................................................."
“Art. 32. .................................................
..............................................................
V – en ca mi nhar as in for ma ções do in -

ci so an te ri or ao sin di ca to re pre sen ta ti vo da
ca te go ria pro fis si o nal de seus em pre ga dos,
me di an te re qui si ção des te.

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

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. II  ..................................................
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o

mem bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de
con gre ga ção ou de or dem re li gi o sa;

............................................................."
“Art. 17. .................................................
..............................................................
§ 1º Incum be ao de pen den te pro mo ver 

a sua ins cri ção quan do do re que ri men to do
be ne fí cio a que es ti ver ha bi li ta do."

“Art. 29-A. O INSS uti li za rá, para fins
de cál cu lo do sa lá rio de be ne fí cio, as in for -
ma ções cons tan tes no Ca das tro Na ci o nal
de Infor ma ções So ci a is – CNIS so bre as re -
mu ne ra ções dos se gu ra dos.

Pa rá gra fo úni co. O se gu ra do po de rá, a 
qual quer mo men to, so li ci tar a re ti fi ca ção das 
in for ma ções cons tan tes no CNIS, com a
apre sen ta ção de do cu men tos com pro ba tó ri -
os so bre o pe río do di ver gen te."

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

MENSAGEM Nº 1.838, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de 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 da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, o tex to do pro je to de lei que “Alte ra as Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de 1991".

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. Nº 67

Em 29 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia an te pro je to de lei, no qual
se pro põe al te ra ções nas Leis nºs 8.212 e 8.213, am -
bas de 24 de ju lho de 1991.

2. Uma das mo di fi ca ções é a que tra ta da fi li a -
ção do mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o mem bro de
ins ti tu to da vida con sa gra da, de con gre ga ção ou de
or dem re li gi o sa, co mum às duas leis. Atu al men te, se
este mi nis tro for se gu ra do da pre vi dên cia so ci al ou
vin cu la do a qual quer ou tra pre vi dên cia, ain da que na
con di ção de ina ti vo, não po de rá se fi li ar na qua li da de
de se gu ra do, seja como con tri bu in te in di vi du al ou fa -
cul ta ti vo, do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al.
Hoje, essa ve da ção não se jus ti fi ca, uma vez que todo 
aque le que exer ce, con co mi tan te men te, mais de uma
ati vi da de re mu ne ra da su je i ta ao Re gi me Ge ral de
Pre vi dên cia So ci al é obri ga to ri a men te fi li a do em re la -
ção a cada uma de las.

3. Com a pos si bi li da de de fi li a ção do mi nis tro de
con fis são re li gi o sa in de pen den te men te do exer cí cio
de ou tra ati vi da de, ga nha o se gu ra do, que pas sa a
con tar com mais uma pro te ção e ga nha a pre vi dên cia
so ci al, com o in gres so de no vos se gu ra dos.

4. Ou tra al te ra ção su ge ri da na Lei nº 8.212 de
1991, é a in tro du ção de mais um in ci so no art. 32, que
tra ta das obri ga ções aces só ri as da em pre sa, no sen ti -
do de que en ca mi nhem as in for ma ções pres ta das ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al por meio da Guia
de Re co lhi men to do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci al – GFIP ao
sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca te go ria pro fis si o nal de
seus em pre ga dos, me di an te re qui si ção des te.

5. A pro pos ta se jus ti fi ca na me di da em que a
GFIP con tém as in for ma ções que ali men tam o Ca -
das tro Na ci o nal de Infor ma ções So ci a is – CNIS, e
que ser vi rá para a con ces são fu tu ra de be ne fí ci os.
Dis po ni bi li zan do es tas in for ma ções aos sin di ca tos a



Pre vi dên cia So ci al con ta rá com mais um ente fis ca li -
za dor, ago ra em de fe sa do tra ba lha dor, pois a in for -
ma ção in cor re ta na GFIP po de rá ca u sar pre ju í zo ao
se gu ra do.

6.  Em re la ção es pe ci fi ca men te à Lei nº 8.213 de 
1991, está se pro pon do a al te ra ção do mo men to da
ins cri ção do de pen den te do se gu ra do no Re gi me Ge -
ral de Pre vi dên cia So ci al. Ao in vés de o se gu ra do pro -
mo ver a ins cri ção de seus de pen den tes, ela só ocor -
re rá quan do do re que ri men to do be ne fí cio, e será fe i -
ta pelo pró prio de pen den te ha bi li ta do. Assim, evi ta-se 
a bu ro cra cia na ins cri ção do se gu ra do, que mu i tas ve -
zes tem que fa zer pro va de de pen den tes, de mo ran do, 
em mu i tos ca sos, a efe ti va ção da ins cri ção. Deve-se
ob ser var, tam bém, que mu i tas des sas ins cri ções po -
dem ser inó cu as, pois, quan do da ele i ção para o be -
ne fí cio o de pen den te an te ri or men te ins cri to pode ter
per di do essa qua li da de. Vi san do dar ma i or ce le ri da de 
e des bu ro cra ti zar a pre vi dên cia, está se op tan do pela
ins cri ção do pró prio de pen den te no mo men to do re -
que ri men to de seu be ne fí cio.

7. A úl ti ma al te ra ção pro pos ta, con sis te em per -
mi tir que o INSS uti li ze, para fins de cál cu lo do sa lá -
rio-de-be ne fí cio, as in for ma ções cons tan tes no Ca -
das tro Na ci o nal de Infor ma ções So ci a is – CNIS, so -
bre as Re mu ne ra ções dos se gu ra dos, ca ben do a es -
tes o ônus da pro va em con trá rio, na hi pó te se de di -
ver gên cia de da dos.

8. Estu dos fe i tos pe los ór gãos in ter nos, fi na li -
zam que a Pre vi dên cia se ria mais ágil se em re la ção 
aos re que ri men tos de be ne fí cio pu des se usar as in -
for ma ções ob ti das no CNIS, ou tro ra ali men ta do por
in for ma ções da Re la ção anu al de Infor ma ções So ci a is
– RAIS e do Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser -
vi ço – FGTS, e ago ra pela GFIP, que tem pos si bi li -
ta do a ob ten ção de in for ma ções fiéis a res pe i to do
tra ba lha dor para fins de con ces são de be ne fí cio.

9. Pela sis te má ti ca atu al, o se gu ra do é que tem
que fa zer a pro va do tem po de con tri bu i ção e da res -
pec ti va re mu ne ra ção para ob ter o be ne fí cio. Com a
pre sen te pro pos ta, es tar-se-á in ver ten do o ônus da
pro va, uma vez que o INSS con ta com um ban co de
da dos com cre di bi li da de para ve ri fi car as in for ma ções 
ne ces sá ri as para a con ces são do be ne fí cio. O se gu -
ra do só te ria ne ces si da de de jun tar do cu men tos se as 
in for ma ções fos sem di ver gen tes.

10. Le van do em con ta que a Lei nº 9.876, de 26
de no vem bro de 1999, es ta be le ceu que o va lor dos
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os será cal cu la do uti li zan do
to das as re mu ne ra ções per ce bi das pelo tra ba lha dor
a par tir de 1994 até a data do pe di do do be ne fí cio, a
pos si bi li da de de usar as in for ma ções con ti das no
CNIS a par tir des ta data, tor na o pro ces so de con ces -
são de be ne fí cio mu i to mais cé le re e se gu ro.

11. A uti li za ção des tas in for ma ções ga ran te o di -
re i to dos tra ba lha do res que con tri bu í ram mas não
pos su em do cu men ta ção que com pro ve seus vín cu los 
e re mu ne ra ções, e me lho ra sig ni fi ca men te qua li da de
do aten di men to.

Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, as
ra zões que me le vam a sub me ter a ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia o pre sen te an te pro je to
de lei.

Res pe i to sa men te, – Wal deck Orne las, Mi nis tro 
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

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

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

TÍTULO VI
Do Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al

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

CAPÍTULO I
Dos Con tri bu in tes

SEÇÃO I
Dos Se gu ra dos

Art. 12. São se gu ra dos obri ga tó ri os da Pre vi -
dên cia So ci al as se guin tes pes so as fí si cas:

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 8.647, de
13-4-1993.

I – como em pre ga do:
* Item I, caput, com redação dada pela Lei nº 8.647, de

13-4-1993.

a) aque le que pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba -
na ou ru ral é em pre sa, em ca rá ter não even tu al, sob 
sua su bor di na ção e me di an te re mu ne ra ção, in clu si -
ve como di re tor em pre ga do;

b) aque le que, con tra ta do por em pre sa de tra ba -
lho tem po rá rio, de fi ni da em le gis la ção es pe cí fi ca,
pres ta ser vi ço para aten der a ne ces si da de tran si tó ria
de subs ti tu i ção de pes so al re gu lar e per ma nen te ou a
acrés ci mo ex tra or di ná rio de ser vi ços de ou tras em -
pre sas;

c) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
su cur sal ou agên cia de em pre sa na ci o nal no ex te ri or;

d) aque le que pres ta ser vi ço no Bra sil a mis são
di plo má ti ca ou a re par ti ção con su lar de car re i ra es -
tran ge i ra e a ór gãos a ela su bor di na dos, ou a mem -



bros des sas mis sões e re par ti ções, ex clu í dos o
não-bra si le i ro sem re si dên cia per ma nen te no Bra sil e
o bra si le i ro am pa ra do pela le gis la ção pre vi den ciá ria
do país da res pec ti va mis são di plo má ti ca ou re par ti -
ção con su lar;

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha para a União no
ex te ri or, em or ga nis mos ofi ci a is bra si le i ros ou in ter -
na ci o na is dos qua is o Bra sil seja mem bro efe ti vo, ain -
da que lá do mi ci li a do e con tra ta do, sal vo se se gu ra do
na for ma da le gis la ção vi gen te do país do do mi cí lio;

f) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
em pre sa do mi ci li a da no ex te ri or, cuja ma i o ria do ca pi -
tal vo tan te per ten ça a em pre sa bra si le i ra de ca pi tal
na ci o nal;

g) o ser vi dor pú bli co ocu pan te de car go em co -
mis são, sem vín cu lo efe ti vo com a União, Au tar qui as,
in clu si ve em re gi me es pe ci al, e Fun da ções Pú bli cas
Fe de ra is;

* Alínea g acrescida pela Lei nº 8.647 de 13-4-1993.

h) o exer cen te de man da to ele ti vo fe de ral es ta -
du al ou mu ni ci pal, des de que não vin cu la do a re gi -
me pró prio de pre vi dên cia so ci al:

* Alínea h acrescida pela Lei nº 9.506 de 30-10-1997.

i) o em pre ga do de or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o -
nal ou es tran ge i ro em fun ci o na men to no Bra sil, sal -
vo quan do co ber to por re gi me pró prio de pre vi dên -
cia so ci al;

* Alínea i acrescida pela Lei nº 9.876 de 26-11-1999.

II – como em pre ga do do més ti co: aque le que
pres ta ser vi ço de na tu re za con tí nua a pes soa ou fa -
mí lia, no âm bi to re si den ci al des ta, em ati vi da de sem
fins lu cra ti vos:

III – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

IV – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

V – como con tri bu in te in di vi du al:
* Inciso V, caput, com redação dada pela Lei nº 9.876, de

26-11-1999).

a) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não, que ex -
plo ra ati vi da de agro pe cuá ria ou pes que i ra, em ca rá -
ter per ma nen te ou tem po rá rio, di re ta men te ou por
in ter mé dio de pre pos tos e, com au xí lio de em pre ga -
dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da que de for ma
não con tí nua.

* Alínea a com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

b) a pes soa fí si ca pro pri e tá ria ou não, que ex -
plo ra ati vi da de de ex tra ção mi ne ral – ga rim po, em

ca rá ter per ma nen te ou tem po rá rio, di re ta men te ou
por in ter mé dio de pre pos tos, com ou sem o au xí lio
de em pre ga dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo ain da
que de for ma não contí nua:

* Alínea b com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o mem -
bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de con gre ga ção 
ou de or dem re li gi o sa quan do man ti dos pela en ti da -
de a que per ten cem sal vo se fi li a dos obri ga to ri a -
men te à Pre vi dên cia So ci al em ra zão de ou tra ati vi -
da de ou a ou tro re gi me pre vi den ciá rio, mi li tar ou ci -
vil, ain da que na con di ção de ina ti vos;

* Alínea c com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

d) (Re vo ga da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999).

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha no ex te ri or
para or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal do qual o Bra sil
é mem bro efe ti vo, ain da lá do mi ci li a do e con tra ta do,
sal vo quan do co ber to por re gi me pró prio de pre vi -
dên cia so ci al;

*Alínea e com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

f) o ti tu lar de fir ma in di vi du al ur ba na ou ru ral, o 
di re tor não em pre ga do e o mem bro de con se lho de
ad mi nis tra ção de so ci e da de anô ni ma o só cio so li dá -
rio, o só cio de in dús tria, o só cio ge ren te e o só cio
co tis ta que re ce bam re mu ne ra ção de cor ren te de
seu tra ba lho em em pre sa ur ba na ou ru ral, e o as so -
ci a do ele i to para car go de di re ção em co o pe ra ti va,
as so ci a ção ou en ti da de de qual quer na tu re za ou fi -
na li da de, bem como sín di co ou ad mi nis tra dor ele i to
para exer cer ati vi da de de di re ção con do mi ni al, des -
de que re ce bam re mu ne ra ção;

*Alínea f acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

g) quem pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba na ou
ru ral, em ca rá ter even tu al, a uma ou mais em pre sas, 
sem re la ção de em pre go;

*Alínea g acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

h) a pes soa fí si ca que exer ce, por con ta pró -
pria, ati vi da de eco nô mi ca de na tu re za ur ba na, com
fins lu cra ti vos ou não;

*Alínea h acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

VI – como tra ba lha dor avul so: quem pres ta, a
di ver sas em pre sas, sem vín cu lo em pre ga tí cio, ser vi -
ços de na tu re za ur ba na ou ru ral de fi ni dos no re gu la -
men to;

VII – como se gu ra do es pe ci al: o pro du tor o par -
ce i ro, o me e i ro e o ar ren da tá rio ru ra is, o pes ca dor ar -
te sa nal e o as se me lha do, que exer çam es sas ati vi da -
des in di vi du al men te ou em re gi me de eco no mia fa mi -



li ar, ain da que com au xí lio even tu al de ter ce i ros, bem
como seus res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros e
fi lhos ma i o res de qua tor ze anos ou a eles equi pa ra -
dos, des de que tra ba lhem, com pro va da men te, com o
gru po fa mi li ar res pec ti vo.

* Inci so com re da ção dada pela Lei nº 8.398, de 7-1-1992.

§ 1º Enten de-se como re gi me de eco no mia fa -
mi li ar a ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros
da fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia e é 
exer ci do em con di ções de mú tua de pen dên cia e co -
la bo ra ção, sem a uti li za ção de em pre ga dos.

§ 2º Todo aque le que exer cer, con co mi tan te -
men te, mais de uma ati vi da de re mu ne ra da su je i ta ao
Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al obri ga to ri a men -
te fi li a do em re la ção a cada uma de las.

§ 3º O INSS ins ti tu i rá Car te i ra de iden ti fi ca ção e
Con tri bu i ção, su je i ta a re no va ção anu al, nos ter mos
do re gu la men to des ta lei, que será exi gi da:

* 3º com redação dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

I – da pes soa fí si ca, re fe ri da no in ci so V, alí nea
a, des te ar ti go, para fins de sua ins cri ção como se gu -
ra do e ha bi li ta ção aos be ne fí ci os de que tra ta a Lei
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991;

* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

II – do se gu ra do es pe ci al re fe ri do no in ci so VII
des te ar ti go, para sua ins cri ção, com pro va ção da
qua li da de de se gu ra do e do exer cí cio de ati vi da de
ru ral e ha bi li ta ção aos be ne fí ci os de que tra ta a Lei
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991.

* Inciso II com redação dada pela Lei nº 8.870, de
15-4-1994.

§ 4º O apo sen ta do pelo Re gi me Ge ral de Pre vi -
dên cia So ci al – RGPS que es ti ver exer cen do ou que
vol tar a exer cer ati vi da de abran gi da por este re gi me é
se gu ra do obri ga tó rio em re la ção a essa ati vi da de, fi -
can do su je i to às con tri bu i ções de que tra ta esta lei,
para fins de cus te io da Se gu ri da de So ci al,

* § 4º com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 5º O di ri gen te sin di cal man tém, du ran te o
exer cí cio do man da to ele ti vo, o mes mo en qua dra -
men to no Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al –
RGPS de an tes da in ves ti du ra.

* § 5º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 6º Apli ca-se o dis pos to na alí nea g do in ci so
I do ca put ao ocu pan te de car go de Mi nis tro de
Esta do, de Se cre tá rio Esta du al, Dis tri tal ou Mu ni ci -
pal, sem vín cu lo efe ti vo com a União, Esta dos, Dis -
tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, ain da que 
em re gi me es pe ci al e fun da ções.

* § 6º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

Art. 13. O ser vi dor ci vil ocu pan te de car go efe -
ti vo ou o mi li tar da União, dos Esta dos, do Dis tri to

Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os, bem como o das res pec -
ti vas au tar qui as e fun da ções, são ex clu í dos do Re gi -
me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al con subs tan ci a do
nes ta lei des de que am pa ra dos por re gi me pró prio
de pre vi dên cia so ci al.

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

§ 1º Caso o ser vi dor ou o mi li tar ve nham a
exer cer con co mi tan te men te, uma ou mais ati vi da des 
abran gi das pelo Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci -
al, tor nar-se-ão se gu ra dos obri ga tó ri os em re la ção a 
es sas ati vi da des.

* § lº com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 2º Caso o ser vi dor ou o mi li tar, am pa ra dos
por re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al, se jam re -
qui si ta dos para ou tro ór gão ou en ti da de cujo re gi me
pre vi den ciá rio não per mi ta a fi li a ção nes sa con di -
ção, per ma ne ce rão vin cu la dos ao re gi me de ori gem, 
obe de ci das as re gras que cada ente es ta be le ça
acer ca de sua con tri bu i ção.

* § 2º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

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

CAPÍTULO X
Da Arre ca da ção e Re co lhi men to das

Con tri bu i ções

....................................................................................
Art. 32. A em pre sa é tam bém obri ga da a:
I – pre pa rar fo lhas de pa ga men to das re mu ne ra -

ções pa gas ou cre di ta das a to dos os se gu ra dos a seu
ser vi ço, de acor do com os pa drões e nor mas es ta be -
le ci dos pelo ór gão com pe ten te da Se gu ri da de So ci al;

II – lan çar men sal men te em tí tu los pró pri os de
sua con ta bi li da de, de for ma dis cri mi na da os fa tos ge -
ra do res de to das as con tri bu i ções, o mon tan te das
quan ti as des con ta das, as con tri bu i ções da em pre sa e 
os to ta is re co lhi dos;

III – pres tar ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So -
ci al – INSS e ao De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral –
DRF to das as in for ma ções ca das tra is fi nan ce i ras e
con tá be is de in te res se dos mes mos, na for ma por
eles es ta be le ci da, bem como os es cla re ci men tos ne -
ces sá ri os à fis ca li za ção;

IV – in for mar men sal men te ao Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al – INSS, por in ter mé dio de do cu men -
to a ser de fi ni do em re gu la men to, da dos re la ci o na dos 
aos fa tos ge ra do res de con tri bu i ção pre vi den ciá ria e
ou tras in for ma ções de in te res se do INSS.

*Inciso IV acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá es ta be le cer cri -
té ri os di fe ren ci a dos de pe ri o di ci da de, de for ma li za -



ção ou de dis pen sa de apre sen ta ção do  do cu men to 
a que se re fe re o in ci so IV, para seg men tos de em -
pre sas ou si tu a ções es pe cí fi cas.

*§ 1º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997. 

§ 2º As in for ma ções cons tan tes do do cu men to
de que tra ta o in ci so IV, ser vi rão como base de cál -
cu lo das con tri bu i ções de vi das ao Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al – INSS, bem como com po rão a
base de da dos para fins de cál cu lo e con ces são dos 
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.

*§ 2º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 3º O re gu la men to dis po rá so bre lo cal, data e
for ma de en tre ga do do cu men to pre vis to no in ci so IV.

*§ 2º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 4º A não apre sen ta ção do do cu men to pre vis -
to no in ci so IV, in de pen den te men te do re co lhi men to
da con tri bu i ção, su je i ta rá o in fra tor à pena ad mi nis -
tra ti va cor res pon den te a mul ta va riá vel equi va len te a 
um mul ti pli ca dor so bre o va lor mí ni mo pre vis to no
art. 92, em fun ção do nú me ro de se gu ra dos, con for -
me qua dro aba i xo:
....................................................................................
0 a 5 se gu ra dos:   1/2 va lor mí ni mo
6 a 15 se gu ra dos:   1 x o va lor mí ni mo
16 a 50 se gu ra dos:   2 x o va lor mí ni mo
51 a 100 se gu ra dos:   5 x o va lor mí ni mo
101 a 500 se gu ra dos: 10 x o va lor mí ni mo
501 a 1000 se gu ra dos:  20 x o va lor mí ni mo
1001 a 5000 se gu ra dos: 35 x o va lor mí ni mo
aci ma de 5000 se gu ra dos : 50 x o va lor mí ni mo
....................................................................................

*§ 4º e tabela acrescidos pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 5º A apre sen ta ção do do cu men to com da dos 
não cor res pon den tes aos fa tos ge ra do res su je i ta rá o 
in fra tor à pena ad mi nis tra ti va cor res pon den te à mul -
ta de cem por cen to do va lor de vi do re la ti vo à con tri -
bu i ção não de cla ra da, li mi ta da aos va lo res pre vis tos 
no  pa rá gra fo an te ri or.

* § 5º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997. 

§ 6º A apre sen ta ção do do cu men to com erro
de pre en chi men to nos da dos não re la ci o na dos aos
fa tos ge ra do res su je i ta rá o in fra tor à pena ad mi nis -
tra ti va de cin co por cen to do va lor mí ni mo pre vis to
no art. 92, por cam po com in for ma ções ine xa tas, in -
com ple tas ou omis sas, li mi ta das aos va lo res pre vis -
tos no § 4º.

* § 6º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 7º A mul ta de que tra ta o § 4º so fre rá acrés -
ci mo de cin co por cen to por mês ca len dá rio ou fra -

ção, a par tir do mês se guin te àque le em que o do -
cu men to de ve ria ter sido en tre gue.

* § 7º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 8º O va lor mí ni mo a que se re fe re o § 4º será 
o vi gen te na data da la vra tu ra do auto-de-in fra ção.

* § 8º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 9º A em pre sa de ve rá apre sen tar o do cu men -
to a que se re fe re o in ci so IV, mes mo quan do não
ocor re rem fa tos ge ra do res de con tri bu i ção pre vi den -
ciá ria, sob pena da mul ta pre vis ta no § 4º.

* § 9º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 10. O des cum pri men to do dis pos to no in ci so
IV é con di ção im pe di ti va para ex pe di ção da pro va
de ine xis tên cia de dé bi to para com o Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al – INSS.

* § 10 acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 11. Os do cu men tos com pro ba tó ri os do cum -
pri men to das obri ga ções de que tra ta este ar ti go de -
vem fi car ar qui va dos na em pre sa du ran te dez anos
à dis po si ção da fis ca li za ção.

* § 11 renumerado pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
–  INSS com pe te ar re ca dar, fis ca li zar lan çar e nor -
ma ti zar o re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is
pre vis tas nas alí ne as a, b e c do pa rá gra fo úni co do
art. 11; e ao De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral –
DRF com pe te ar re ca dar, fis ca li zar, lan çar e nor ma ti -
zar o re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis -
tas nas alí ne as d e e do pa rá gra fo úni co do art. 11,
ca ben do a am bos os ór gãos, na es fe ra de sua com -
pe tên cia, pro mo ver a res pec ti va co bran ça e apli car
as san ções pre vis tas le gal men te.

§ 1º É prer ro ga ti va do Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al – INSS e do De par ta men to da Re ce i ta Fe -
de ral – DRF o exa me da con ta bi li da de da em pre sa,
não pre va le cen do para esse efe i to, o dis pos to nos
arts. 17 e 18 do Có di go Co mer ci al, fi can do obri ga dos
a em pre sa e o se gu ra do a pres tar to dos os es cla re ci -
men tos e in for ma ções so li ci ta dos.

§ 2º A em pre sa, o ser vi dor de ór gãos pú bli cos
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, o se gu ra do da Pre -
vi dên cia So ci al, o ser ven tuá rio da Jus ti ça, o sín di co
ou seu re pre sen tan te, o co mis sá rio e o li qui dan te de
em pre sa em li qui da ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al são
obri ga dos a exi bir to dos os do cu men tes e li vros re la -
ci o na dos com as con tri bu i ções pre vis tas nes ta lei.

§ 3º Ocor ren do re cu sa ou so ne ga ção de qual quer 
do cu men to ou in for ma ção, ou sua apre sen ta ção de fi ci -
en te, o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS e o
De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral – DRF po dem, sem
pre ju í zo da pe na li da de ca bí vel, ins cre ver de ofí cio im -



por tân cia que re pu ta rem de vi da, ca ben do à em pre sa
ou ao se gu ra do o ônus da pro va em con trá rio.

§ 4º Na fal ta de pro va re gu lar e for ma li za da, o
mon tan te dos sa lá ri os pa gos pela exe cu ção de obra
de cons tru ção ci vil pode ser ob ti do me di an te cál cu lo
da mão-de-obra em pre ga da, pro por ci o nal à área
cons tru í da e ao pa drão de exe cu ção da obra, ca ben -
do ao pro pri e tá rio, dono da obra, con dô mi no da uni -
da de imo bi liá ria ou em pre sa co-res pon sá vel o ônus
da pro va em con trá rio.

§ 5º O des con to de con tri bu i ção e de con sig na -
ção le gal men te au to ri za das sem pre se pre su me fe i to
opor tu na e re gu lar men te pela em pre sa a isso obri ga -
da, não lhe sen do lí ci to ale gar omis são para se exi mir
do re co lhi men to, fi can do di re ta men te res pon sá vel
pela im por tân cia que de i xou de re ce ber ou ar re ca dou
em de sa cor do com o dis pos to nes ta lei.

§ 6º Se, no exa me da es cri tu ra ção con tá bil e
de qual quer ou tro do cu men to da em pre sa, a fis ca li -
za ção cons ta tar que a con ta bi li da de não re gis tra o
mo vi men to real de re mu ne ra ção dos se gu ra dos a
seu ser vi ço, do fa tu ra men to e do lu cro, se rão apu ra -
das, por afe ri ção in di re ta, as con tri bu i ções efe ti va -
men te de vi das, ca ben do à em pre sa o ônus da pro va
em con trá rio.

§ 7º O cré di to da se gu ri da de so ci al é cons ti tu -
í do por meio de no ti fi ca ção de dé bi to, auto de in fra -
ção, con fis são ou do cu men to de cla ra tó rio de va lo -
res de vi dos e não re co lhi dos apre sen ta do pelo con -
tri bu in te.

* § 7º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

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

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

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci os
da Pre vi dên cia So ci al, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

TÍTULO III
Do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al

CAPÍTULO I
Dos Be ne fi ciá ri os

SEÇÃO I
Dos Se gu ra dos

Art. 11. São se gu ra dos obri ga tó ri os da Pre vi -
dên cia So ci al as se guin tes pes so as fí si cas:

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 8.647, de
13-4-1993.

I – como em pre ga do:
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.647, de 13-4-1993.

a) aque le que pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba -
na ou ru ral à em pre sa, em ca rá ter não even tu al, sob 
sua su bor di na ção e me di an te re mu ne ra ção, in clu si -
ve como di re tor em pre ga do;

b) aque le que, con tra ta do por em pre sa de tra ba -
lho tem po rá rio, de fi ni da em le gis la ção es pe cí fi ca,
pres ta ser vi ço para aten der a ne ces si da de tran si tó ria
de subs ti tu i ção de pes so al re gu lar e per ma nen te ou a
acrés ci mo ex tra or di ná rio de ser vi ços de ou tras em -
pre sas;

c) o bra si le i ro ou o es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
su cur sal ou agên cia de em pre sa na ci o nal no ex te ri or;

d) aque le que pres ta ser vi ço no Bra sil a mis são
di plo má ti ca ou a re par ti ção con su lar de car re i ra es -
tran ge i ra e a ór gãos a elas su bor di na dos, ou a mem -
bros des sas mis sões e re par ti ções, ex clu í dos o
não-bra si le i ro sem re si dên cia per ma nen te no Bra sil e
o bra si le i ro am pa ra do pela le gis la ção pre vi den ciá ria
do país da res pec ti va mis são di plo má ti ca ou re par ti -
ção con su lar;

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha para a
União, no ex te ri or, em or ga nis mos ofi ci a is bra si le i ros
ou in ter na ci o na is dos qua is o Bra sil seja mem bro efe -
ti vo, ain da que lá do mi ci li a do e con tra ta do, sal vo se
se gu ra do na for ma da le gis la ção vi gen te do país do
do mi cí lio;

f) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
em pre sa do mi ci li a da no ex te ri or, cuja ma i o ria do ca pi -
tal vo tan te per ten ça a em pre sa bra si le i ra de ca pi tal
na ci o nal;

g) o ser vi dor pú bli co ocu pan te de car go
em co mis são, sem vín cu lo efe ti vo com a União, au tar -
qui as, in clu si ve em re gi me es pe ci al, e Fun da ções Pú -
bli cas Fe de ra is.

*Alí nea g com re da ção dada pela Lei nº 8.647, de
13-4-1993.

h) o exer cen te de man da to ele ti vo fe de ral, es -
ta du al ou mu ni ci pal des de que não vin cu la do a re gi -
me pró prio de pre vi dên cia so ci al;

*Alí nea h acres ci da  pela Lei nº 9.506, de 30-10-1997.

i) o em pre ga do de or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o -
nal ou es tran ge i ro em fun ci o na men to no Bra sil, sal vo
quan do co ber to por re gi me pró prio de pre vi dên cia so -
ci al;

*Alí nea i com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.



II – como em pre ga do do més ti co: aque le que
pres ta ser vi ço de na tu re za con tí nua a pes soa ou fa -
mí lia, no âm bi to re si den ci al des ta, em ati vi da des
sem fins lu cra ti vos;

III – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999);

IV – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999);

V – como con tri bu in te in di vi du al:
* in ci so V, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de

26-11-1999.

a) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não, que ex -
plo ra ati vi da de agro pe cuá ria ou pes que i ra, em ca rá -
ter per ma nen te ou tem po rá rio, di re ta men te ou por
in ter mé dio de pre pos tos e com au xí lio de em pre ga -
dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da que de for ma
não con tí nua;

*Alí nea a com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

b) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não que ex -
plo ra ati vi da de de ex tra ção mi ne ral – ga rim po, em
ca rá ter per ma nen te ou tem po rá rio di re ta men te ou
por in ter mé dio de pre pos tos, com ou sem o au xí lio
de em pre ga dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da
que de for ma não con tí nua:

*Alí nea b com re da ção da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o mem -
bro de ins ti tu to de vida con sa gra da, de con gre ga ção 
ou de or dem re li gi o sa,  quan do man ti dos pela en ti -
da de a que per ten cem, sal vo se fi li a dos obri ga to ri a -
men te à Pre vi dên cia So ci al em ra zão de ou tra ati vi -
da de ou a ou tro re gi me pre vi den ciá rio, mi li tar ou ci vil 
ain da que na con di ção de ina ti vos;

*Alí nea c com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

d) (Re vo ga da pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha no ex te ri or para
or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal do qual o Bra sil é
mem bro efe ti vo, ain da que lá do mi ci li a do e con tra ta -
do, sal vo quan do co ber to por re gi me pró prio de pre vi -
dên cia so ci al;

*Alí nea e com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

f) o ti tu lar de fir ma in di vi du al ur ba na ou ru ral, o 
di re tor não-em pre ga do e o mem bro de con se lho de
ad mi nis tra ção de so ci e da de anô ni ma, o só cio so li -
dá rio, o só cio de in dús tria, o só cio ge ren te e o só cio
co tis ta que re ce bam re mu ne ra ção de cor ren te de

seu tra ba lho em em pre sa ur ba na ou ru ral, e o as so -
ci a do ele i to para car go de di re ção em co o pe ra ti va,
as so ci a ção ou en ti da de de qual quer na tu re za ou fi -
na li da de, bem como o sín di co ou ad mi nis tra dor ele i -
to para exer cer ati vi da de de di re ção con do mi ni al,
des de que re ce bam re mu ne ra ção;

*Alí nea f acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

g) quem pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba na ou 
ru ral, em ca rá ter even tu al, a uma ou mais em pre sas, 
sem re la ção de em pre go;

*alí nea g acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

h) a pes soa fí si ca que exer ce, por con ta pró -
pria, ati vi da de eco nô mi ca de na tu re za ur ba na com
fins lu cra ti vos ou não;

*Alí nea h acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

VI – como tra ba lha dor avul so: quem pres ta, a di -
ver sas em pre sas, sem vín cu lo em pre ga tí cio, ser vi ço de 
na tu re za ur ba na ou ru ral de fi ni dos no Re gu la men to;

VII – como se gu ra do es pe ci al: o pro du tor, o par -
ce i ro, o me e i ro e o ar ren da tá rio ru ra is, o ga rim pe i ro, o
pes ca dor ar te sa nal e o as se me lha do, que exer çam
suas ati vi da des, in di vi du al men te ou em re gi me de
eco no mia fa mi li ar, ain da que com o au xí lio even tu al
de ter ce i ros, bem como seus res pec ti vos côn ju ges ou 
com pa nhe i ros e fi lhos ma i o res de 14 (qua tor ze)  anos 
ou a eles equi pa ra dos, des de que tra ba lhem, com pro -
va da men te, com o gru po fa mi li ar res pec ti vo.

§ 1º Enten de-se como re gi me de eco no mia fa -
mi li ar a ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros da
fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia e é
exer ci do em con di ções de mú tua de pen dên cia e co la -
bo ra ção, sem a uti li za ção de em pre ga dos.

§ 2º Todo aque le que exer cer, con co mi tan te -
men te, mais de uma ati vi da de re mu ne ra da su je i ta ao
Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al é obri ga to ri a -
men te fi li a do em re la ção a cada uma de las.

§ 3º O apo sen ta do pelo Re gi me Ge ral de Pre vi -
dên cia So ci al – RGPS que es ti ver exer cen do ou que
vol tar a exer cer ati vi da de abran gi da por este Re gi me
é se gu ra do obri ga tó rio em re la ção a essa ati vi da de,
fi can do su je i to às con tri bu i ções de que tra ta a Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, para fins de cus te io da
Se gu ri da de So ci al.

*§ 3º acrescido pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 4º O di ri gen te sin di cal man tem, du ran te o
exer cí cio do man da to ele ti vo, o mes mo en qua dra -
men to no Re gi men to Ge ral de Pre vi dên cia So ci al –
RGPS de an tes da in ves ti du ra.

*§ 4º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.



§ 5º Apli ca-se o dis pos to na alí nea g do in ci so
I do ca put ao ocu pan te de car go de Mi nis tro de
Esta do, de Se cre tá rio Esta du al, Dis tri tal ou Mu ni ci -
pal sem vin cu lo efe ti vo com a União, Esta dos, Dis tri -
to Fe de ral e Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, ain da que
em re gi me es pe ci al e fun da ções.

*§ 5º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

Art. 12. O ser vi dor ci vil ocu pan te de car go efe -
ti vo ou o mi li tar da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os, bem como o das res pec -
ti vas au tar qui as e fun da ções, são ex clu í dos do Re gi -
me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al con subs tan ci a do
nes ta lei, des de que am pa ra dos por re gi me pró prio
de Pre vi dên cia So ci al.

*Artigo, caput com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

§ 1º Caso o ser vi dor ou o mi li tar ve nham a
exer cer, con co mi tan te men te, uma ou mais ati vi da -
des abran gi das pelo Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia
So ci al, tor nar-se-ão se gu ra dos obri ga tó ri os em re la -
ção a es sas ati vi da des.

*§ 1º com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 2º Caso o ser vi dor ou o mi li tar, am pa ra dos
por re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al se jam re -
qui si ta dos para ou tro ór gão ou en ti da de cujo re gi me
pre vi den ciá rio não per mi ta a fi li a ção, nes sa con di -
ção per ma ne ce rão vin cu la dos ao re gi me de ori gem
obe de ci das as re gras que cada ente es ta be le ça
acer ca de sua con tri bu i ção.

*§ 2º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

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

SEÇÃO III
Das Inscri ções

Art. 17. O Re gu la men to dis ci pli na rá a for ma de
ins cri ção do se gu ra do e dos de pen den tes.

§ 1º Incum be ao se gu ra do a ins cri ção de seus
de pen den tes, que po de rão pro mo vê-la se ele fa le cer
sem tê-la efe ti va do.

§ 2º O can ce la men to da ins cri ção do côn ju ge se
pro ces sa em face de se pa ra ção ju di ci al ou di vór cio
sem di re i to a ali men tos, cer ti dão de anu la ção de ca -
sa men to, cer ti dão de óbi to ou sen ten ça ju di ci al, tran -
si ta da em jul ga do.

§ 3º A Pre vi dên cia So ci al po de rá emi tir iden ti fi -
ca ção es pe cí fi ca, para os se gu ra dos re fe ri dos nos in -
ci sos III, IV, V, VI e VII do art. 11 e no art. 13 des ta lei,
para pro du zir efe i tos ex clu si va men te pe ran te ela, in -
clu si ve com a fi na li da de de pro var a fi li a ção.

CAPÍTULO II
Das Pres ta ções Em Ge ral

SEÇÃO I
Das Espé ci es de Pres ta ções

Art. 18. O Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al
com pre en de as se guin tes pres ta ções, de vi das in clu -
si ve em ra zão de even tos de cor ren tes de aci den te do
tra ba lho, ex pres sas em be ne fí ci os e ser vi ços:

I – quan to ao se gu ra do:
a) apo sen ta do ria por in va li dez;
b) apo sen ta do por ida de;
c) apo sen ta do ria por tem po de ser vi ço;
d) apo sen ta do ria es pe ci al;
e) au xi lio-do en ça;
f) sa lá rio-fa mí lia;
g) sa lá rio-ma ter ni da de;
h) au xí lio-aci den te;
i) (Re vo ga da pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994).
II – quan to ao de pen den te:
a) pen são por mor te;
b) au xí lio-re clu são.

III – quan to ao se gu ra do e de pen den te:
a) (Re vo ga do pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995);
b) ser vi ço so ci al;
c) re a bi li ta ção pro fis si o nal.
§ 1º So men te po de rão be ne fi ci ar-se do au xí -

lio-aci den te os se gu ra dos in clu í dos nos in ci sos I, VI e
VII do art. 11 des ta lei.

*§ 1º com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 2º O apo sen ta do pelo Re gi me Ge ral de Pre -
vi dên cia – RGPS que per ma ne cer em ati vi da de su -
je i ta a este Re gi me, ou a ela re tor nar, não fará jus a
pres ta ção al gu ma da Pre vi dên cia So ci al em de cor -
rên cia do exer cí cio des sa ati vi da de, ex ce to ao sa lá -
rio-fa mí lia e à re a bi li ta ção pro fis si o nal, quan do em -
pre ga do.

*§ 2º com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

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

SEÇÃO III
Do Cál cu lo do Va lor dos Be ne fí ci os

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

SUBSEÇÃO I
Do Sa lá rio-de-Be ne fí ci os

....................................................................................
Art. 29. O sa lá rio-de-be ne fí cio con sis te:
*Arti go, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de

26-11-1999.



I – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne as 
b e c do in ci so I do art. 18, na mé dia arit mé ti ca sim -
ples dos ma i o res sa lá ri os-de-con tri bu i ção cor res -
pon den tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do
con tri bu ti vo, mul ti pli ca da pelo fa tor pre vi den ciá rio;

*Inci so I acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

II – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne -
as a, d, e e h do in ci so I do art. 18, na mé dia arit mé -
ti ca sim ples dos ma i o res sa lá ri os-de-con tri bu i ção
cor res pon den tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río -
do con tri bu ti vo.

*Inci so I acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 1º (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

§ 2º O va lor do sa lá rio-de-be ne fí cio não será in -
fe ri or ao de um sa lá rio mí ni mo, nem su pe ri or ao do li -
mi te má xi mo do sa lá rio—de- con tri bu i ção na data de
iní cio do be ne fí cio.

§ 3º Se rão con si de ra dos para cál cu lo do sa 1á -
rio-de-be ne fí cio os ga nhos ha bi tu a is do se gu ra do
em pre ga do, a qual quer tí tu lo, sob for ma de mo e da
cor ren te ou de uti li da des so bre os qua is te nha in ci di -
do con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, ex ce to o dé ci -
mo-ter ce i ro sa lá rio (gra ti fi ca ção na ta li na).

*§ 3º com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

§ 4º Não será con si de ra do, para o cál cu lo do
sa lá rio-de-be ne fí cio, o au men to dos sa lá ri os-de-con -
tri bu i ção que ex ce der o li mi te le gal, in clu si ve o vo -
lun ta ri a men te con ce di do nos 36 (trin ta e seis) me -
ses ime di a ta men te an te ri o res ao iní cio do be ne fí cio,
sal vo se ho mo lo ga do pela Jus ti ça do Tra ba lho, re -
sul tan te de pro mo ção re gu la da por nor mas ge ra is
da em pre sa, ad mi ti da pela le gis la ção do tra ba lho,
de sen ten ça nor ma ti va ou de re a jus ta men to sa la ri al
ob ti do pela ca te go ria res pec ti va.

§ 5º Se, no pe río do bá si co de cál cu lo, o se gu ra -
do ti ver re ce bi do be ne fí ci os por in ca pa ci da de, sua du -
ra ção será con ta da, con si de ran do-se como sa lá -
rio-de-con tri bu i ção no pe río do, o sa lá rio-de-be ne fí cio
que ser viu de base para o cál cu lo da ren da men sal,
re a jus ta do nas mes mas épo cas e ba ses dos be ne fí ci -
os em ge ral, não po den do ser in fe ri or ao va lor de 1
(um) sa lá rio mí ni mo.

§ 6º No caso de se gu ra do es pe ci al, o sa lá -
rio-de-be ne fí cio, que não será in fe ri or ao sa lá rio mí ni -
mo, con sis te:

I – para os be ne fí cio de que tra tam as alí ne as b
e c do in ci so I do art. 18, em um tre ze avos da mé dia
arit mé ti ca sim ples dos ma i o res va lo res so bre os qua -
is in clu iu a sua con tri bu i ção anu al cor res pon den tes a

oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo, mul ti -
pli ca da pelo fa tor pre vi den ciá rio;

II – para os be ne fí cio de que tra tam as alí ne as a, 
d, e e h do in ci so I do art. 18, em um tre ze avos da mé -
dia arit mé ti ca sim ples dos ma i o res va lo res so bre os
qua is in ci diu a sua con tri bu i ção anu al, cor res pon den -
tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo.

*§ 6º acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 7º O fa tor pre vi den ciá rio será cal cu la do con -
si de ran do-se a ida de, a ex pec ta ti va de so bre vi da e o 
tem po de con tri bu i ção do se gu ra do ao se apo sen tar, 
se gun do a fór mu la cons tan te do Ane xo des ta lei.

*§ 7º acres ci do pela Lei nº 9.876, 26-11-1999.

§ 8º Para efe i to do dis pos to no § 7º, a ex pec ta -
ti va de so bre vi da do se gu ra do na ida de da apo sen -
ta do ria será ob ti da a par tir da tá bua com ple ta de
mor ta li da de cons tru í da pela Fun da ção Insti tu to Bra -
si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, con si de -
ran do-se a mé dia na ci o nal úni ca para am bos os se -
xos.

*§ 8º acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 9º Para efe i to da apli ca ção do fa tor pre vi den -
ciá rio, ao tem po de con tri bu i ção do se gu ra do se rão
adi ci o na dos:

I – cin co anos, quan do se tra tar de mu lher;
II – cin co anos, quan do se tra tar de pro fes sor

que com pro ve ex clu si va men te tem po de efe ti vo exer -
cí cio das fun ções de ma gis té rio na edu ca ção in fan til e 
no en si no fun da men tal e mé dio;

III – dez anos, quan do se tra tar de pro fes so ra
que com pro ve ex clu si va men te tem po de efe ti vo exer -
cí cio das fun ções de ma gis té rio na edu ca ção in fan til e 
no en si no fun da men tal e mé dio.

*§ 9º acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

Art. 30. (Re vo ga do pela Lei nº 9.032, de
28-4-1995).
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Wal -
deck Orne las, por ces são do Se na dor Pa u lo Sou to.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. WALDECK ORNELAS (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, mais uma vez,



ve nho à tri bu na para tra tar da si tu a ção das ro do vi as
fe de ra is no meu Esta do, a Ba hia.

Na úl ti ma vez, lis tei uma sé rie de dez tre chos
ro do viá ri os fe de ra is na Ba hia, al guns de les li te ral -
men te in tran si tá ve is, ou tros com pro ble mas gra ves
para o trá fe go de ve í cu los, para o trân si to de pes so -
as. Cha mei, in clu si ve, esse es tá gio pre cá rio da si tu -
a ção das ro do vi as fe de ra is na Ba hia de ”bu ra cão“,
uma cri se aná lo ga à do ”apa gão“, fru to evi den te -
men te da au sên cia de in ves ti men tos na ma nu ten ção
das ro do vi as.

A Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te aca bou 
de re a li zar a sua sé ti ma pes qui sa, e o seu Pre si den te
dis se não ha ver mo ti vos para co me mo rar, tal a si tu a -
ção das es tra das fe de ra is em nos so País, con fir man -
do as sim que essa si tu a ção do ”bu ra cão“ é re al men te
uma cri se gra ve no Bra sil, mas que ocor re sem a
aten ção que a cri se do ”apa gão“ tem pro vo ca do.

Dos 45.294 qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is
ava li a dos, num to tal de se ten ta li ga ções ro do viá ri as,
31 mil qui lô me tros – 68,8% – são clas si fi ca dos como
de fi ci en tes, ru ins ou pés si mos.

“Ao com pa rar as pes qui sas re a li za das em 2000
e 2001”, dis se o Pre si den te da CNT: ”po de mos cair no 
erro de achar que es ta mos hoje me lhor do que es tá -
va mos no pas sa do. No en tan to, te mos de con si de rar
que, no ano 2000, hou ve gran de de te ri o ra ção da ma -
lha, e que, no ba lan ço ge ral, as nos sas es tra das con -
ti nu am com ín di ces in sa tis fa tó ri os de con ser va ção“.
Dis se ele que há uma ten ta ti va de re cu pe ra ção das
con di ções apre sen ta das em 1999, sem que, con tu do, 
se te nha al can ça do os pa ta ma res de en tão. 

Nada me nos que 71,9% da ma lha ro do viá ria fe -
de ral foi ava li a da na pes qui sa re a li za da du ran te o
mês de ju lho. A con clu são de mons tra ha ver da dos
alar man tes: 52,2% da ex ten são en con tram-se com
pa vi men to em es ta do de fi ci en te, ruim ou pés si mo. 

Esse é o re tra to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, da si tu a ção das es tra das fe de ra is em nos so
País. O que faz o Mi nis té rio dos Trans por tes? O que
diz o ti tu lar da Pas ta? S. Exª diz que a pes qui sa da
CNT está exa ge ra da, que ape nas 42,4% da ma lha ro -
do viá ria fe de ral pa vi men ta da se en con tram em pés si -
mas con di ções de trá fe go, como se fi zes se al gu ma di -
fe ren ça para o ci da dão bra si le i ro ou para a eco no mia
que 42% ou 52% – pra ti ca men te a me ta de – da ma lha 
fe de ral es te jam em pe ti ção de mi sé ria, sem con di -
ções de trá fe go.

Se gun do o Mi nis té rio, o re sul ta do da ma lha pa -
vi men ta da me lho ra um pou co quan do são in clu í das
as ro do vi as pri va ti za das, ou seja, re co nhe ce e pro cla -
ma a sua in com pe tên cia, a sua in ca pa ci da de de ge -

ren ci ar a ma lha ro do viá ria fe de ral. Afi nal, es ta mos no
sé ti mo ano de um mes mo pe río do ad mi nis tra ti vo no
Mi nis té rio dos Trans por tes.

Ve jam o que di zem os jor na is: 

A ava li a ção apon tou a ro do via Anhan -
güe ra, pelo se gun do ano con se cu ti vo, como 
a me lhor do País. O tre cho ad mi nis tra do
pela ini ci a ti va pri va da no Esta do de São Pa -
u lo foi clas si fi ca do como sen do óti mo pe los
pes qui sa do res. Em se gun do lu gar no ran -
king fi cou a ro do via Pre si den te Du tra, ou tra
es tra da pri va ti za da.

Qu an do ve mos as pi o res es tra das fe de ra is no
Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con fir -
ma-se a ”cri se do bu ra cão“ nas es tra das fe de ra is
ba i a nas. A pri me i ra, a pior de to das, é a BR-407,
que faz a li ga ção de Ju a ze i ro a Sal va dor, com bi na -
da com a BR-324. Te nho sé ri as pre o cu pa ções com
a si tu a ção da BR-324, no tre cho Sal va dor–Fe i ra de
San ta na, cu jas con di ções de trá fe go pi o ram a olhos
vis tos a cada dia, sem que se te nha se quer uma ação
de tapa-bu ra co.

A ter ce i ra pior es tra da é ou tra ro do via fe de ral na
Ba hia, a BR-110, a li ga ção de Sal va dor a Pa u lo Afon -
so. Co in ci den te men te, am bas con du zem ao Rio São
Fran cis co. Esti ve nes se tre cho no úl ti mo fi nal de se -
ma na, par ti ci pan do das co me mo ra ções dos 500 anos 
do Ve lho Chi co.

A si tu a ção de Ju a ze i ro, par ti cu lar men te, é mu i to 
crí ti ca, por que, de um lado, a BR-407 é a pior ro do via
fe de ral no nos so País e, de ou tro, des de 1995, a hi -
dro via do São Fran cis co está no Pro gra ma Bra sil em
Ação, não ten do sido exe cu ta da. Ago ra, a hi dro via in -
te gra o Avan ça Bra sil e con ti nua sem ser exe cu ta da.
Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta or ça men tá ria da
União para 2002 pro põe ape nas R$1 mi lhão para a
hi dro via do São Fran cis co, o que de mons tra cla ra -
men te que o Mi nis té rio dos Trans por tes não tem in te -
res se nela e não a quer fa zer. Não se avan ça nes se
tra ba lho.

Se gun do ain da a úl ti ma pes qui sa da CNT, 75%
– três quar tos – das me lho res ro do vi as es tão nas Re -
giões Su des te e Sul e 80% das es tra das em pi o res
con di ções de trá fe go en con tram-se no Nor des te bra -
si le i ro.

Há uma cla ra dis cri mi na ção, um tra ta men to di fe -
ren ci a do para me nos, fato para ao qual já cha mei a
aten ção des ta tri bu na. O Mi nis té rio dos Trans por tes
dis cri mi na o Nor des te bra si le i ro, e 80% das pi o res es -
tra das fe de ra is do Bra sil es tão na Re gião Nor des te,
fato con fir ma do pela pes qui sa da CNT. E o Mi nis tro



Pa di lha afir ma que ape nas 42,4% dos 42.132 mil qui -
lô me tros de es tra das fe de ra is es tão em con di ção
ruim de trá fe go.

O que faz o Mi nis tro? De po is do meu pro nun ci a -
men to nes ta tri bu na, re ce bi uma car ta do Mi nis tro so -
bre a BR-242/BA, que faz a li ga ção de Sal va dor a Bra -
sí lia, BA-020, o tre cho Sal va dor–Ibo ti ra ma. No Avi so
n.º 923/GM/MT, de 08 de agos to de 2001, o Mi nis tro
cita dois pe que nos con tra tos de con ser va ção ro do viá -
ria e ou tro pe que no con tra to de res ta u ra ção, acres cen -
tan do que ”a Ro do via BR-242/BA, no tre cho Entron -
cra men to BR-116 (Argo im)–Entron ca men to BA-020
(Luís Edu ar do), km 112,5–km 797,3, está in se ri do no
Pro gra ma Cre ma, com pre vi são de iní cio das obras no
ano de 2002“. Ou seja, o Mi nis tro man da di zer a um Se -
na dor que as suas pro vi dên ci as são in su fi ci en tes para
con ser var e re cu pe rar e, a essa al tu ra, res ta u rar a es tra -
da. Ci tei dez tre chos, mas S. Exª se re fe riu a ape nas um
de les no seu ofí cio e man da di zer que tudo ago ra vai
ser re sol vi do pelo Cre ma, gra ças aos fi nan ci a men tos
do BID e do Ban co Mun di al, pois se tra ta de um pro gra -
ma de ter ce i ri za ção da con ser va ção das ro do vi as. 

Ora, sa be mos cla ra men te que está fal tan do pri o -
ri da de para a re cu pe ra ção e ma nu ten ção das ro do vi as 
fe de ra is em nos so País e, par ti cu lar men te, no Esta do
da Ba hia  re a fir mo. Os as sal tos que se ve ri fi cam na
BR-242 se de vem ao fato de que ôni bus e ca mi nhões
de car ga são obri ga dos a tra fe gar a me nos de 10Km/h, 
ca u san do pre ju í zos aos trans por ta do res, pes so as e
em pre sas. Ain da as sim, o Mi nis tro se dá o tra ba lho de
fa zer um ofí cio mi nis te ri al para di zer que não vai re sol -
ver o pro ble ma da es tra da! É uma ver go nha! É uma si -
tu a ção de ca la mi da de! Tam bém pu de ra, o Mi nis té rio
dos Trans por tes vive en vol vi do em es cân da los como o
do DNER – o caso dos pre ca tó ri os – e, re cen te men te,
na Con sul to ria Ju rí di ca – con tas no ex te ri or. Por tan to,
não deve mes mo dar tem po para cu i dar das nos sas ro -
do vi as, dos nos sos por tos e das nos sas hi dro vi as. Ain -
da bem que as fer ro vi as fo ram ter ce i ri za das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te nho 
ou tra con clu são – la men tá vel e de plo rá vel – a re ti rar
des se qua dro, des se di ag nós ti co. Res ta-me ape nas
fa zer um pe di do: Mi nis tro, aju de o Bra sil. Vá para casa 
Pa di lha.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lú dio Co e lho.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg
Cury. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar
Dias. S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, pode pa re cer que
este é um as sun to que in te res se ape nas ao Pa ra ná,
mas o con si de ro im por tan te para todo o Bra sil. Tra -
ta-se de um ca pí tu lo os ten si vo da guer ra fis cal, ins ta -
la da no Bra sil, que tem con tri bu í do de for ma ne ga ti va
para o de sen vol vi men to de al guns Esta dos e, prin ci -
pal men te, para a cons tru ção de uma he ran ça mal di ta
para o fu tu ro.

No Pa ra ná, to dos se lem bram, en tre 1996 e
1997, ini ci a mos, no Se na do Fe de ral, um de ba te com o
Go ver no do Esta do do Pa ra ná a res pe i to da po lí ti ca de
atra ção de mon ta do ras de au to mó ve is, le va da a cabo
pelo Go ver na dor do Pa ra ná, Ja i me Ler ner e seu Go -
ver no. Qu e ría mos co nhe cer os pro to co los as si na dos
com as mon ta do ras. Aliás, por oca sião do de ba te so -
bre os em prés ti mos que so li ci ta va o Pa ra ná, dos qua is
eu era Re la tor, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, in sis tía mos para que os acor dos as si na dos com
as mon ta do ras Audi, Volk swa gen, Chrysler e Re na ult
fos sem aber tos ao povo do Pa ra ná. Não con se gui mos.

Ago ra, pa re ce que fica cla ro para toda a po pu la -
ção do Pa ra ná por que o Go ver no es con deu os pro to -
co los e por que não re ve lou os ter mos dos acor dos
as si na dos com as mon ta do ras. Pri me i ro, veio o fra -
cas so do pro je to da Chrysler que, sem mer ca do, fe -
chou as suas por tas, de mi tiu os fun ci o ná ri os e de i xou
um pre ju í zo para o Te sou ro do Esta do. O Go ver na dor
re ce beu de vol ta o ICMS que a Chrysler  de i xou de re -
co lher no pe río do em que es te ve ins ta la da, em tor no
de R$100 mi lhões. O Go ver na dor fez uma fes ta, na
se ma na pas sa da; cha mou pre fe i tos e anun ci ou que o
Go ver no do Esta do re ca pe a rá as es tra das que es tão
aban do na das. Ocor re que são dez mil qui lô me tros de
es tra das aban do na das no Pa ra ná, e os re cur sos que
a Chrysler está de vol ven do, além de não se rem su fi ci -
en tes para pro mo ver a re for ma das ro do vi as do Pa ra -
ná – sem dú vi da ne nhu ma, um dos pre ju í zos enor -
mes que fi ca rão para o Go ver no que virá –, tam bém
não são su fi ci en tes para pa gar aqui lo que o pró prio
Go ver no, com re cur sos pú bli cos, fi nan ci ou à Chrysler
em ter mos de in fra-es tru tu ra, ter re no, en fim, tudo que
foi dado para que em pre sa mon tas se sua fá bri ca.

Mas ago ra, Sr. Pre si den te, o Go ver na dor, uti li -
zan do-se do ar gu men to de que a cri se eco nô mi ca
está afe tan do a pro du ção de au to mó ve is no País,
aca ba de dar um pre sen te para a Re na ult e para a
Audi, mas com o di nhe i ro do povo do Pa ra ná, por que
se já exis tia a isen ção de ICMS – no caso da Re na ult,
de 1997 a 2002; e, no da Audi, de 1998 a 2003 –, o



Go ver no achou pou co e pror ro gou para 2009 o iní cio
do re co lhi men to de ICMS por aque las mon ta do ras.

Aí, al guém que es te ja me ou vin do po de ria di zer
que o Go ver na dor está pre o cu pa do com o de sem pre -
go, por que está con ce den do esse be ne fí cio à mon ta -
do ras para que elas pos sam con tra tar mais tra ba lha -
do res nes te mo men to de cri se vi vi do pelo País, nes te
mo men to de re ces são, em fun ção dos aten ta dos ter -
ro ris tas, em fun ção da guer ra que já ini ci ou no Afe ga -
nis tão, que o Go ver na dor es ta ria pre ve nin do e pre pa -
ran do o Esta do para o em pre go dos tra ba lha do res.
Não, Sr. Pre si den te, ao con trá rio, pois as duas mon ta -
do ras que es tão re ce ben do, jun ta men te com ou tras
seis em pre sas – que não sa be mos qua is são, por que
tudo no Pa ra ná é uma ca i xa pre ta, tudo no Pa ra ná é
si gi lo, é se gre do –, do Go ver na dor Ja i me Ler ner – as
duas mon ta do ras e mais seis em pre sas – a isen ção
de im pos tos até o ano de 2009, sem co brar, em tro ca,
a ge ra ção de um em pre go se quer. Ao con trá rio as
em pre sas já co me çam a de mi tir fun ci o ná ri os. A Audi
es tu da de mi tir 600 fun ci o ná ri os e a Re na ult anun ci ou
que sus pen de rá sua pro du ção do dia 22 de ou tu bro a
04 de no vem bro, já que o es to que é de 20 mil ve í cu los 
no pá tio, pro ces so que cer ta men te en vol ve rá mais de
1.000 fun ci o ná ri os da li nha de mon ta gem.

Sr. Pre si den te, to dos se lem bram de que aler ta -
mos não ha ver es pa ço para tan tas fá bri cas, tan tas
mon ta do ras no Esta do, e que era uma pi a da de mau
gos to – diga-se de pas sa gem – o fato de o Go ver na -
dor anun ci ar que es ta ria ge ran do 700 mil em pre gos
com a re vo lu ção in dus tri al que es ta va co lo can do em
prá ti ca. So li ci tei um le van ta men to ao Ipa des, ór gão
do Go ver no, so bre a quan ti da de de em pre gos ge ra -
dos pela in dús tria de trans for ma ção no Esta do. A con -
clu são foi a se guin te: toda a in dús tria de trans for ma -
ção ins ta la da em toda a his tó ria do Pa ra ná em pre ga
atu al men te 350 mil fun ci o ná ri os.

O Go ver na dor afir mou que, com a sua re vo lu -
ção, já ti nha ge ra do 700 mil em pre gos. Os tra ba lha do -
res em pre ga dos na in dús tria de trans for ma ção do Pa -
ra ná são 350 mil, con tan do com aque les em pre ga dos 
nes se pe río do da gran de re vo lu ção in dus tri al. O Go -
ver na dor anun ci ou essa gran de men ti ra para ven cer
as ele i ções de 1998, en ga nan do a po pu la ção do
Esta do com a pro mes sa de que o Pa ra ná vi ve ria um
sur to de em pre gos ja ma is vis to. Até cito fra se dita
pelo Go ver na dor: ”O Pa ra ná vai na dar em re cur sos
con si de rá ve is de vi do à in dus tri a li za ção.“ 

Sr. Pre si den te, o Pa ra ná está abrin do mão de
re cur sos con si de rá ve is pela in sa ni da de do Go ver no
do Esta do. Há um Se cre tá rio cha ma do Mi guel Sa lo -
mão que pen sa que to dos os pa ra na en ses são ig no -

ran tes e que ele é a úni ca pes soa in te li gen te no Esta -
do. Acre di ta ain da que os pa ra na en ses não con se -
guem ima gi nar aqui lo que ocor re rá num fu tu ro mu i to
pró xi mo por ca u sa des sa in sa ni da de que vem sen do
co or de na da por ele e pelo Go ver na dor Ja i me Ler ner,
co lo can do em prá ti ca uma po lí ti ca que tem ti ra do di -
nhe i ro do povo do Pa ra ná, para, sem ju ros e sem cor -
re ção mo ne tá ria, con ce der em prés ti mos a es sas
mon ta do ras, ago ra com um pra zo enor me de isen ção.

A Audi e a Re na ult pror ro ga ram o pra zo para
2009. A Re na ult de ve ria re co lher cer ca de R$100 mi -
lhões de im pos tos por ano aos co fres do Esta do. Essa 
in for ma ção está ex pres sa no ba lan ço da Re na ult dos
anos de 1999 e de 2000. Em 1999, a em pre sa de ve ria 
ter re co lhi do R$109 mi lhões, mas não re co lheu nem
um cen ta vo, por que está em re gi me de isen ção. Em
2000, de ve ria ter re co lhi do R$98 mi lhões, mas tam -
bém não re co lheu nem um cen ta vo por es tar isen ta
de fazê-lo. Ago ra, a Re na ult fi ca rá até 2009. Se es ti -
pu lar mos uma mé dia de R$100 mi lhões por ano, o
Esta do es ta rá abrin do mão, du ran te os doze anos de
isen ção da em pre sa, de apro xi ma da men te R$1,2 bi -
lhão em re la ção a Re na ult, sem con si de rar a Audi e
as ou tras seis em pre sas que es tão re ce ben do esse
be ne fí cio con ce di do pelo Sr. Go ver na dor.

Essa po lí ti ca po de ria até ser ace i ta se não fos -
sem al guns fa tos. O pri me i ro de les é que ne nhu ma
em pre sa do Pa ra ná, seja da área ru ral ou ur ba na,
está re ce ben do os mes mos in cen ti vos. Ao con trá rio,
to das as em pre sas es tão sen do obri ga das a pa gar re -
li gi o sa men te a to ta li da de dos im pos tos, in clu si ve com 
uma pres são exer ci da pela fis ca li za ção es ta du al – o
que é nor mal – para que o fa çam. To da via, o que não
é ha bi tu al é, du ran te toda a his tó ria, elas pa ga rem e
con tri bu í rem para o de sen vol vi men to do Esta do e as -
sis ti rem a em pre sas es tran ge i ras ins ta lan do-se no
Pa ra ná sem pa gar ne nhum cen ta vo de im pos to por
um pe río do que va ria de 10 a 12 anos. Além de in jus -
to, esse pro ce di men to fere fron tal men te a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

A re fe ri da Lei não ad mi te que se abra mão de re -
ce i tas sem que se subs ti tua aque la re ce i ta ab di ca da
por ou tra, ci tan do in clu si ve a fon te da re ce i ta que
subs ti tu i rá aque la que o Go ver no dis pen sou. Então,
caso es te ja pres cin din do de uma re ce i ta que po de ria
es tar sen do ar re ca da da das mon ta do ras de au to mó -
ve is e de mais seis em pre sas que ape nas o Sr. Go ver -
na dor e os Se cre tá ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men -
to co nhe cem, para não co me ter agres são à Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, o Go ver no deve es tar in di -
can do o que subs ti tu i rá aque las re ce i tas e a fon te da
re ce i ta res pon sá vel pela subs ti tu i ção da ar re ca da ção
ou dos tri bu tos que de ve ri am ser pa gos pe las mon ta -



do ras de au to mó ve is e pe las ou tras seis em pre sas.
Como isso não ocor re, o Go ver na dor co me te um cri -
me de res pon sa bi li da de sim, por que está agre din do a 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Sr. Pre si den te, po de ría mos ad mi tir que isso fos -
se fe i to em fun ção da cri se, pois hou ve uma re tra ção
no mer ca do de au to mó ve is que há mu i to tem po es ta -
va pre vis ta. Então, se es ses dois pon tos que abor dei
es ti ves sem sen do aten di dos, ou seja, nós o ace i ta ría -
mos se essa fos se uma po lí ti ca para todo o Esta do.
Se as sim fos se, o Go ver na dor es ta ria que bran do o
Te sou ro es ta du al, o que não po de ria ocor rer.

Po rém, os pa ra na en ses es tão car re gan do nas
cos tas o peso co lo ca do pelo Go ver na dor, que, ao não 
co brar im pos tos das mon ta do ras e das em pre sas es -
tran ge i ras que lá se ins ta la ram, faz com que as em -
pre sas pa ra na en ses se jam obri ga das a pa gar cada
vez mais im pos tos para su prir a de man da e a ne ces -
si da de do Esta do. 

Ve jam que os pe dá gi os co bra dos nas es tra das
do Pa ra ná, hoje, es tão en tre os mais ca ros do País. E
o Go ver na dor, numa agres são à in te li gên cia do povo
pa ra na en se, co lo ca na te le vi são uma pro pa gan da
fas cis ta, di zen do que todo mun do que é con tra o pe -
dá gio e con tra a ven da da Co pel, é anal fa be to, ou é
bê ba do. Essa é a pro pa gan da que está na te le vi são.
São bê ba dos, des cri tos na te le vi são como mal-en ca -
ra dos, que irão fa zer ou tra mo bi li za ção em fren te ao
Pa lá cio, como se pes so as de bem não pu des sem
fazê-lo. Quer di zer, só um bê ba do pode pro tes tar con -
tra a ven da da Co pel e os al tos pre ços do pe dá gio.

É uma agres são que pre ci sa, in clu si ve, ser ava -
li a da pelo Mi nis té rio Pú bli co do Pa ra ná, que já re ce -
beu de nún ci as de que aque la pro pa gan da é agres si -
va e, so bre tu do, uma ar bi tra ri e da de do Go ver no do
Esta do, que num tem po de de mo cra cia não ace i ta
que ou tros pen sem de for ma di fe ren te.

Por que a Co pel está sen do ven di da, com o ar -
gu men to do pró prio Go ver no? Por que o Go ver no pre -
ci sa co brir o dé fi cit do seu Fun do de Pre vi dên cia, pre -
ci sa ar ru mar ro do via e pre ci sa de ver bas para o pa ga -
men to do fun ci o na lis mo e para dar sus ten ta ção às
fun ções do Esta do.

Só que há uma con tra di ção, por que o Go ver no
ven de a Co pel mas abre mão de re ce i tas. Há con tra -
di ção, tam bém, quan do o Go ver no con tra ta em prés ti -
mos pa gan do cor re ção cam bi al e ju ros e de po is abre
mão de re ce i tas; ou seja, ele tira com uma mão, to -
man do em prés ti mo do Ban co Mun di al, do BID e do
Ban co Ja po nês, pa gan do cor re ção cam bi al e ju ros, e, 
com a ou tra, ofe re ce, de gra ça, às em pre sas es tran -
ge i ras, sem co brar cor re ção mo ne tá ria, cor re ção
cam bi al, ju ros, ou seja, sem co brar nada.

É cla ro que esse di nhe i ro que está sen do em -
pres ta do vai vi rar pa lha da qui a dez anos, Sr. Pre si -
den te. Ne nhum Go ver na dor sé rio, cons ci en te das
suas res pon sa bi li da des, es ta ria con tra tan do em prés -
ti mos e, ao mes mo tem po, con ce den do essa isen ção
que sig ni fi ca rá aos co fres do Esta do mais de dois bi -
lhões, só no caso das mon ta do ras, nes ses dez ou
doze anos em que isso es ta rá ocor ren do.

Há um pro ble ma no Esta do. A Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal diz que o fun ci o na lis mo não po de rá re -
ce ber au men to quan do a fo lha es ti ver no li mi te dos
60% da re ce i ta lí qui da. 

O Go ver na dor se es con de atrás da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal para di zer que a gre ve é
im pro ce den te, mes mo a dos pro fes so res, a dos fun ci o -
ná ri os pú bli cos, a dos po li ci a is mi li ta res cu jas mu lhe -
res fo ram às ruas pro tes tar. Mas ele usa o ar gu men -
to de que a gre ve não tem fun da men to ao di zer que
não pode con ce der re a jus te se a Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal im pe de que seja dado por que a fo lha 
está no li mi te de 60% da re ce i ta lí qui da.

Ora, quan do abre mão de re ce i tas, está tam bém 
ti ran do di nhe i ro do fun ci o ná rio pú bli co que há sete
anos não re ce be re a jus te e, no caso, re fi ro-me aos
pro fes so res e aos po li ci a is mi li ta res. A se gu ran ça
está um caos em meu Esta do. Há dois as sal tos a ôni -
bus to dos os dias em Cu ri ti ba, fora os as sal tos a ban -
cos, a re si dên ci as, in clu si ve, a apar ta men tos em edi -
fí ci os onde, an te ri or men te, ha via se gu ran ça; há, tam -
bém, as sal tos no meio da rua. A Po lí cia não tem con -
di ções de pro mo ver um tra ba lho de qua li da de e está
re cla man do, há tem po, um re a jus te a que tem o di re i -
to de re ce ber. E o Go ver na dor diz que não pode con -
ce der por que se o fi zer es ta rá de so be de cen do à Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Como, se está abrin do mão de re ce i tas? Se
acres cen tás se mos à re ce i ta do Esta do aqui lo que
está dan do de pre sen te para as mon ta do ras, é cla ro
que o li mi te cres ce ria e S. Exa te ria con di ções de con -
ce der os re a jus tes. Além do que há con tra tos ter ce i ri -
za dos em vi gor no meu Esta do, o Pa ra ná, que subs ti -
tu em o tra ba lho dos fun ci o ná ri os pú bli cos que atu al -
men te exer cem uma jor na da de meio ex pe di en te.
Enquan to isso, mi lhões são gas tos para pa gar con tra -
tos de al gu mas em pre sas ter ce i ri za das que es tão
mu i to sa tis fe i tas com o Go ver no. É ló gi co, elas têm
con tra tos ge ne ro sos com o Go ver no, pres tan do ser vi -
ços no lu gar dos fun ci o ná ri os que es tão de sen co ra ja -
dos, sem um pla no que pos sa es ti mu lá-los – e não me 
re fi ro só a sa lá ri os; re fi ro-me às con di ções de tra ba -
lho dos ser vi do res do Esta do.

E o Go ver no está abrin do mão de re ce i tas. Em
tro ca do que, Sr. Pre si den te? Em tro ca do que o Go -



ver na dor abre mão de tan to di nhe i ro as sim para as
mon ta do ras? Gos ta ria de ou vir essa res pos ta do Go -
ver na dor, por que não é pos sí vel que se sa cri fi quem
tan to as em pre sas pa ra na en ses. E vou ci tar aqui um
dado da Jun ta Co mer ci al: no ano pas sa do, mais de
5,5 mil ne gó ci os fe cha ram suas por tas, no Pa ra ná,
por in vi a bi li za rem-se eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te
em fun ção da cri se, evi den te men te, mas tam bém em
fun ção da car ga tri bu tá ria. Só que para es ses 5,5 mil
pe que nos e mé di os em pre sá ri os ne nhu ma con ces -
são foi dada pelo Go ver no.

E ago ra – isso será ob je to de pro nun ci a men to
meu des ta tri bu na nes ta se ma na – os pro du to res de 
le i te do meu Esta do, e com cer te za os de to dos os
Esta dos bra si le i ros, tam bém es tão in vi a bi li za dos. E
por uma sé rie de fa to res, prin ci pal men te por que o pre -
ço do le i te caiu, em fun ção de im por ta ções ino por tu nas. 
Hoje, não se con se gue pa gar o cus to de pro du ção.

Pois bem, os pro du to res do Pa ra ná pa gam
12% de im pos tos; os do Rio Gran de do Sul, zero.
As em pre sas do Rio Gran de do Sul in va dem e con -
cor rem de for ma de si gual com o Pa ra ná. Por que o
Go ver na dor, que con ce de isen ção para as mon ta -
do ras, não faz o mes mo com o le i te a fim de be ne fi -
ci ar mi lha res de em pre gos que de pen dem da pe -
cuá ria le i te i ra no Esta do? Será que os pro du to res
de le i te não pos su em o mes mo po der de con ven ci -
men to das duas mon ta do ras? Será que 250 mil pro -
du to res de le i te não pos su em o mes mo po der de con -
ven cer o Go ver na dor de que para eles se ria jus ta a
con ces são do be ne fí cio?

Sr. Pre si den te, es ta mos di an te de uma ir res pon -
sa bi li da de. O pró xi mo Go ver no tem a obri ga ção de
can ce lar o con tra to que con ce de às mon ta do ras de
au to mó ve is e a ou tras seis em pre sas – que ain da es -
pe ro sa ber qua is são – esse be ne fí cio que, na ver da -
de, é um pre sen te que o Esta do não con ce de a ne -
nhum ou tro em pre sá rio.

To dos pos su em di re i tos igua is; é a cha ma da iso -
no mia. Não é pos sí vel que se con ce da o be ne fí cio a
oito em pre sas e que ou tras 15,5 mil, ape nas no se tor
de trans for ma ção de pro du tos, con ti nu em pa gan do
uma alta car ga tri bu tá ria sem que haja pers pec ti va de
re for ma tri bu tá ria no Con gres so Na ci o nal.

O Go ver na dor de ve ria ter um pou co mais de
res pon sa bi li da de, por que não tem tido qua se ne nhu -
ma no tra to do di nhe i ro pú bli co. Bas ta ob ser var o que
fez com o Ban co do Esta do, que foi des tru í do, ven di -
do, a tro co de uma dí vi da que fi cou para o povo do Pa -
ra ná pa gar nos pró xi mos 30 anos.

Sr. Pre si den te, hoje, no Pa ra ná são 2 mi lhões de 
pes so as que se en con tram aba i xo da li nha da mi sé -

ria, que se so mam aos ou tros 50 mi lhões de bra si le i -
ros por este Bra sil afo ra.

E quan do se fala no Pa ra ná, pen sa-se logo em
um Esta do rico, que não pre ci sa de aju da do Go ver no
Fe de ral, e que qual quer Go ver no con se gue tocá-lo
com tran qüi li da de, pois tem um gran de po ten ci al. Re -
al men te isso é pos sí vel se for fe i to se ri a men te, se for
ad mi nis tra do com ho nes ti da de. Mas não da for ma
como está sen do fe i to, com essa ar bi tra ri e da de, com
essa ir res pon sa bi li da de.

Acre di to que es ses 2 mi lhões de pa ra na en ses
que hoje es tão aba i xo da li nha da mi sé ria, ou seja,
que re ce bem uma re mu ne ra ção men sal sem pre aba i -
xo de R$80,00 por mês ou não tem re mu ne ra ção ne -
nhu ma, não en ten dem por que o Go ver na dor abre
mão des ses im pos tos quan do os po de ria es tar apli -
can do na ge ra ção de em pre gos.

Vou fa zer uma con ta rá pi da, Sr. Pre si den te: 2 bi -
lhões, só da Re na ult e da Audi, que ele está de i xan do
de ar re ca dar nos pró xi mos anos po de ri am ge rar 200
mil no vos pos tos de tra ba lho se apli ca dos na agro in -
dús tria, na agri cul tu ra do meu Esta do. Por que para
cada R$10 mil que se apli ca nes se se tor, cria-se um
pos to de tra ba lho. No en tan to, ele não está pen san do
nos dois mi lhões de pa ra na en ses que es tão vi ven do
sem em pre go ou aba i xo da li nha da mi sé ria. Ele está
que ren do mes mo é agra dar as mon ta do ras para, quem
sabe, elas po de rem de po is re tri bu ir de al gu ma for ma
esse agra do, esse ver da de i ro ca ri nho, esse pre sen te
ca ri nho so que o Go ver na dor está dan do-lhes.

Sr. Pre si den te, é la men tá vel que o Pa ra ná, es te -
ja vi ven do esta fase di fí cil, em que o Go ver na dor pen -
sa que é dono do Esta do, que pode ven der, pode di la -
pi dar o seu pa tri mô nio, fa zer con ces sões como essa,
ten do de an te ci par os ro yal ti es por não ter di nhe i ro
para pa gar as con tas do Esta do – os ro yal ti es de Ita pu 
es tão sen do an te ci pa dos. Pe los pró xi mos 20 anos,
não te re mos re ce i ta mais des ses ro yal ti es. Isso sig ni -
fi ca que o Esta do está abrin do mão de R$12 mi lhões
to dos os me ses em fun ção des sa an te ci pa ção, para
co brir o rom bo aber to.

E o Go ver na dor vai à te le vi são e diz que o Esta -
do do Pa ra ná não pode con ti nu ar com Se na do res tra -
ba lhan do con tra os seus in te res ses, sem pre fa lan do
con tra o Go ver no. Ora, o que o Go ver na dor quer?
Quer que elo gi e mos o fato de ele es tar dan do de pre -
sen te 2 bi lhões para as mon ta do ras? Quer que ve -
nha mos a esta tri bu na para apla u di-lo pela an te ci pa -
ção de ro yal ti es, em bo ra sa i ba mos que os pró xi mos
Go ver na do res te rão pro ble mas in crí ve is para ad mi -
nis trar o Te sou ro es ta du al e fa zer fren te aos com pro -
mis sos do Esta do? Quer que ve nha mos apla u di-lo
pelo fato de es tar ven den do a Co pel, quan do mais de



90% da po pu la ção do meu Esta do diz ”não“ a essa
ven da? E es tou fa lan do do bis po, do pa dre, do es tu -
dan te, do pro fes sor, do tra ba lha dor, do em pre sá rio,
do po li ci al mi li tar, que in clu si ve foi co lo ca do di an te da
Assem bléia Le gis la ti va para im pe dir a ma ni fes ta ção
dos es tu dan tes. Toda a po pu la ção diz ”não“ à ven da
da Co pel, mas o Go ver na dor quer ven dê-la a todo
cus to. Nes se mo men to em que se fala em guer ra, em
aten ta dos, em re ces são mun di al, a Co pel pode es tar
sen do ven di da a um pre ço mu i to aba i xo do que vale.
E mais uma vez os pa ra na en ses vão pa gar o pre ço.
Assim como foi com o Ban co do Esta do.

E o Go ver na dor ain da não ex pli cou como vai re -
ti rar do Ban co do Esta do as ações da Co pel que ele
ofe re ceu em ga ran tia por ter com pra do pre ca tó ri os
po dres no mo men to em que o Bra sil in te i ro sa bia que
os pre ca tó ri os emi ti dos por San ta Ca ta ri na, Ala go as,
Osas co e Gu a ru lhos não se ri am hon ra dos. O Pa ra ná
fi cou com uma dí vi da que deve che gar a qua se
R$800 mi lhões jun to ao Itaú, dí vi da essa ga ran ti da
com as ações da Co pel, as qua is ele terá de res ga tar.
Esse é mais um pre ju í zo que o Go ver na dor dá ao
Esta do, e o que ele quer? Elo gi os? Quer que os Se -
na do res ve nham à tri bu na do Se na do di zer que ele
está se con du zin do bem di an te do Go ver no? Ele fa -
bri cou uma dí vi da enor me e está fa zen do con ces sões 
que não tem o di re i to de fa zer por já es tar in va din do o
man da to dos pró xi mos Go ver na do res.

O Pa ra ná pre ci sa re a gir. É pre ci so, Sr. Pre si den -
te, rom per com o mé to do ad mi nis tra ti vo im plan ta do
no Pa ra ná por que as ge ra ções fu tu ras do meu Esta do 
já têm uma dí vi da mu i to gran de a ser de i xa da como
he ran ça pelo atu al Go ver no, que foi mu i to ir res pon sá -
vel, re pi to, na ad mi nis tra ção dos re cur sos pú bli cos.

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

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 pelo Sr. Osmar
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, as so mo à tri bu -
na nes ta tar de para re gis trar, com mu i ta ale gria, uma
fes ta ma ra vi lho sa a que tive a opor tu ni da de de as sis tir, 
na úl ti ma sex ta-fe i ra, quan do o Esta do do To can tins
co me mo rou o seu 13º ani ver sá rio. Fo mos na co mi ti va
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so par ti ci par
da ina u gu ra ção do mais novo ae ro por to in ter na ci o nal
do Bra sil: o Ae ro por to Inter na ci o nal de Pal mas, cons -
tru í do em tem po re cor de com re cur sos do Go ver no

do Esta do, da Infra e ro e com a par ti ci pa ção do Mi nis -
té rio do Tu ris mo e da Se cre ta ria do Des por to.

Sr. Pre si den te, em tem po re cor de foi cons tru í do
um ae ro por to no cen tro ge o dé si co do País. Con for me
as pa la vras do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, ele po de rá trans for mar-se em um ver da de i ro ins -
tru men to de in te gra ção. As car gas ori un das do ex te ri -
or que che gam ao Bra sil, às ve zes, vão para o Ae ro -
por to de Gu a ru lhos, em São Pa u lo, para o Ae ro por to
Antô nio Car los Jo bim, no Rio, ou para o Ae ro por to de
Vi ra co pos, em Cam pi nas. De po is, vol tam para as re -
giões pró xi mas ao cen tro ge o dé si co do País; ou seja,
há uma vi a gem des ne ces sá ria, o que en ca re ce o pre -
ço de nos sos pro du tos, so bre tu do dos pro du tos im -
por ta dos, cu jos pre ços atu al men te es tão mu i to al tos
de vi do à ele va ção do dó lar nos úl ti mos dias. 

Sr. Pre si den te, ou tra ina u gu ra ção im por tan te foi
a da Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães, cons tru í -
da em tem po re cor de por um con sór cio da ini ci a ti va
pri va da que re u niu em pre sá ri os por tu gue ses, a EPD,
além de re cur sos da Com pa nhia de Ele tri ci da de de
Bra sí lia, que de tém cer ca de 20% do ca pi tal da que le
em pre en di men to, e do Gru po Rede, o qual par ti ci pou
da li ci ta ção para pri va ti za ção das Cen tra is Elé tri cas
de To can tins, a Cel tins, além de ou tros gru pos que
for ma ram uma hol ding co man da da pela Inves ti co. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so aci o -
nou a pri me i ra tur bi na da hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do
Ma ga lhães, que, de ime di a to, vai ge rar 182 me ga -
watts, fa zen do com que o Esta do do To can tins não
ape nas seja auto-su fi ci en te na pro du ção de ener gia
elé tri ca, mas, tam bém, se tor ne ex por ta dor de ener gia, 
por que so men te essa tur bi na em fun ci o na men to já
pro pi ci a rá uma so bra de 20%. Por tan to, após o aci o na -
men to da pri me i ra tur bi na, ha ve rá ener gia de so bra
para ser in cor po ra da ao sis te ma ener gé ti co na ci o nal.

Sr. Pre si den te, que ria res sal tar mi nha sa tis fa -
ção em par ti ci par des sa fes ta ma ra vi lho sa, re a li za da
no dia 05 de ou tu bro, data da pro mul ga ção da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, há 13 anos, que cri ou três no vos Esta -
dos no País. As ina u gu ra ções men ci o na das são fru to
do tra ba lho em con jun to de to dos os re pre sen tan tes
do Esta do do To can tins, em par ce ria com o Go ver no
Fe de ral e a ini ci a ti va pri va da.

Após a con clu são das li ci ta ções e de ou tras hi -
dre lé tri cas – mais de cin co – pro gra ma das para o rio
To can tins, o Esta do do To can tins de ve rá ser um dos
ma i o res ex por ta do res de ener gia do País.

Sr. Pre si den te, ape nas re gis tro e la men to um
fato: nun ca vi um apa ra to po li ci al tão gran de no meu
Esta do, uma pre o cu pa ção tão gran de com a se gu ran -
ça, para re ce ber o Pri me i ro Man da tá rio da Na ção.



Não sei se es ta mos cor ren do o ris co de al gu ma mi lí -
cia ta li bã ou de ou tro gru po ter ro ris ta. Pela pri me i ra
vez, o povo do meu Esta do não pôde par ti ci par des sa
fes ta, que de ve ria ser emi nen te men te po pu lar, pois
só na hi dro e lé tri ca tra ba lha vam mais de cin co mil
pes so as. Infe liz men te não hou ve a par ti ci pa ção efe ti -
va do povo na ina u gu ra ção do Ae ro por to Inter na ci o -
nal de Pal mas ou no can te i ro de obras da Inves ti co,
onde se en tre ga va ao To can tins e ao Bra sil uma nova
hi dro e lé tri ca, que, quan do es ti ver fun ci o nan do com
toda sua ca pa ci da de, ge ra rá cer ca de 920 me ga watts
para se in te grar ao sis te ma ener gé ti co bra si le i ro.

Ha via, re pi to, um apa ra to po li ci al nun ca vis to an -
tes; além da pre sen ça de se gu ran ças de Bra sí lia e de
ho mens da Po lí cia Fe de ral, a Po lí cia Mi li tar e a Po lí cia 
Ci vil do nos so Esta do es ta vam de pron ti dão. Assim,
in fe liz men te, o povo to can ti nen se não pôde par ti ci par
des sa fes ta que, a meu ver, de ve ria ser emi nen te -
men te po pu lar por que se tra ta va da co me mo ra ção do
ani ver sá rio do To can tins, da ina u gu ra ção de duas
gran di o sas obras e, so bre tu do, da vi si ta do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, acom pa nha do dos
Mi nis tros Car los Mel les e Ge ral do Qu in tão, além do
pre si den te da Infra e ro.

Não que ro en trar em ma i o res de ta lhes, Sr. Pre -
si den te, até por que toda e qual quer co mi ti va pre si -
den ci al sem pre foi bem re ce bi da em nos so Esta do, e,
so bre tu do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
tem dado o apo io e o res pal do ne ces sá ri os para que
con clu a mos as nos sas obras. Sua Exce lên cia é sem -
pre bem-vin do ao nos so Esta do. Não sei se o mo men -
to atu al de be li ge rân cia em todo o Pla ne ta te ria pro vo -
ca do esse apa ra to. Qu e ro ape nas la men tar, sem en -
trar no mé ri to da ques tão, até por que se deve ze lar
pela se gu ran ça de nos sos man da tá ri os. Po rém, uma
fes ta ma ra vi lho sa como aque la de ve ria con tar com a
par ti ci pa ção do povo, so bre tu do da que les que tra ba -
lha ram di u tur na men te na cons tru ção do Ae ro por to
Inter na ci o nal de Pal mas e da Usi na Hi dre lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) –  So bre a

mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria
em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 84/GSPH/2001

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, in for mo a Vos -

sa Exce lên cia que me des fi li ei do Par ti do Po pu lar So -

ci a lis ta no dia 2 pró xi mo pas sa do, ten do in gres sa do
no dia 5 do mes mo, no Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Pa u lo
Har tung.

OF. GSLOTA nº 246/2001

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, co mu ni co a

Vos sa Exce lên cia, para as pro vi dên ci as ca bí ve is, a
mi nha fi li a ção ao Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro –
PPB, a par tir do dia 5 de ou tu bro do cor ren te ano.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Luiz Otá vio, PPB – 
PA.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Os ofí ci os
li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He -
lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 14 da
Re so lu ção nº 20, de 1993, para de ter mi -
nar o mo men to do iní cio do pro ces so de
cas sa ção de Se na dor, para os efe i tos do
art. 55 § 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 14 da Re so lu ção nº 20, de 1993,

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 14. .................................................
§ 1º O pro ces so de cas sa ção de Se na -

dor ter-se-á por ini ci a do, para os efe i tos do
§ 4º do art. 55 da Cons ti tu i ção, com o des -
pa cho de co nhe ci men to de qual quer de nún -
cia ou re pre sen ta ção pelo Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar ob ser va do o § 1º
do art. 17."

§ 2º O pre si den te do Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar po de rá, a seu cri -
té rio, de sig nar no pra zo de 48 ho ras do pro -
to co lo da re pre sen ta ção ou de nún cia, re la -
tor para des pa char so bre o seu co nhe ci -
men to.

§ 3º Do des pa cho que não co nhe cer
da re pre sen ta ção ou de nún cia será dado
co nhe ci men to aos mem bros do Con se lho e
à Mesa do Se na do Fe de ral, fa cul ta do à



qual quer Se na dor re cur so para o Ple ná rio
do Con se lho.

Art. 2º O § 1º do art. 17 da Re so lu ção 20 de
1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 17. ..................................................
§ 1º Não se rão co nhe ci das de nún ci as

anô ni mas ou des fun da men ta das.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor no dia
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo di ri mir
as dú vi das ain da exis ten tes com re la ção ao as sun to
e, es pe ci al men te, re sol ver a con tra di ção que exis te
en tre o que nos pa re ce ser en ten di men to ge ne ra li za -
do do mun do ju rí di co e a op ção po lí ti ca do mi nan te no
Se na do Fe de ral.

Para me lhor en ten der mos o as sun to im pen de
as si na lar que, nes te Se na do Fe de ral, tem pre va le ci -
do, até o mo men to, o en ten di men to de que o iní cio do
pro ces so de cas sa ção de Se na dor, para os efe i tos do
que dis põe o § 4º do art. 55 da Cons ti tu i ção, é aque le
em que o ór gão ofi ci al do Se na do Fe de ral pu bli ca a
re pre sen ta ção apre sen ta da pela Mesa des ta Casa ou 
por Par ti do Po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na ci -
o nal. Tra ta-se, como dito, de um en ten di men to, pois
tal dis po si ção não se en con tra em ne nhu ma nor ma
re gi men tal.

Tal com pre en são, a nos so ju í zo, de cor re de in -
jun ções po lí ti cas que não le vam em con ta, como de -
ve ri am, o que de ter mi na o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
per ti nen te à ma té ria, qual seja o § 4º do art. 55 da
Car ta Po lí ti ca:

“§ 4º A re nún cia de par la men tar sub -
me ti do a pro ces so que leve ou que pos sa
le var à per da de man da to, nos ter mos des -
te ar ti go, terá os seus efe i tos sus pen sos
até as de li be ra ções fi na is de que tra tam os
§§ 2º e 3º.”

Re gra her me nêu ti ca sa lu tar nos pa re ce ser
aque la que man da com pre en der as ex pres sões uti li -
za das na Cons ti tu i ção não em sen ti do téc ni co-for mal, 
mas em suas acep ção mais co mum, que os ci da dãos
com pre en dem com ma i or fa ci li da de.

Pro ces so que leve ou que pos sa le var à per da
do man da to. Aqui a pa la vra pro ces so, a nos so ju í zo,
deve ser en ten di da em sua co no ta ção mais co mum e
am pla, em seu sen ti do mais lato, com pre en den do
qual quer pro ce di men to, não ape nas o pro ces so em

sen ti do ju rí di co-for mal, que leve ou pos sa le var à cas -
sa ção do man da to do par la men tar.

Des se modo, o ‘pro ces so’ a que o le gis la dor
cons ti tu in te de ri va do pre ten deu se re fe rir, e o Tex to
Cons ti tu ci o nal se re fe re, in clui os pro ce di men to in ves -
ti ga tó ri os pre li mi na res. A le i tu ra que de ve mos fa zer
do as sun to, des se modo, dis tin gue-se da in ter pre ta -
ção téc ni co-ju rí di ca que, como sa be mos to dos, não
con fun de in qué ri to com pro ces so.

Entre tan to, o pro pó si to do le gis la dor cons ti tu in te 
de ri va do, quan do da dis cus são e apro va ção do pro -
pos ta de al te ra ção do Tex to Cons ti tu ci o nal que veio a
se tor nar a Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 6,
de 1994, era jus ta men te evi tar que o con gres sis ta,
quan do sub me ti do a um pro ce di men to do qual vi es se
a de cor rer sua cas sa ção, re nun ci as se ao man da to
para ili dir a apli ca ção de pena aces só ria per ti nen te,
qual seja, a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos.

O pro je to de re so lu ção que ora apre sen ta do
visa, por tan to, pro ce der uma le i tu ra do Tex to Cons ti -
tu ci o nal que vi a bi li ze os re a is pro pó si tos do le gis la dor 
cons ti tu in te, ao im pe dir que o con gres sis ta se va lha
da re nún cia para es ca par ao ônus ju rí di co e po lí ti co
de cor ren te da cas sa ção de seu man da to.

Sala das Ses sões, 8 de ou tu bro de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 55.* Per de rá o man da to o De pu ta do ou Se -

na dor:
....................................................................................

§ 4º A re nún cia de par la men tar sub me ti do a pro -
ces so que vise ou pos sa le var à per da do man da to,
nos ter mos des te ar ti go, terá seus efe i tos sus pen sos
até as de li be ra ções fi na is de que tra tam os §§ 2º e 3º.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL DE
REVISÃO Nº 6, DE 1994*

A Mesa do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.
3º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, pro mul ga a se guin te emen da cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Fica acres ci do, no art. 55, o § 4º, com a
se guin te re da ção:



“Art. 55. .................................................
§ 4º A re nún cia de par la men tar sub -

me ti do a pro ces so que vise ou pos sa le var à 
per da do man da to, nos ter mos des te ar ti go,
terá seus efe i tos sus pen sos até as de li be ra -
ções fi na is de que tra tam os §§ 2º e 3º."

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 1994.
A Mesa do Con gres so Na ci o nal: Hum ber to Lu -

ce na, Pre si den te – Adylson Mot ta, 1º Vice-Pre si den te
– Levy Dias, 2º Vice-Pre si den te – Wil son Cam pos, 1º
Se cre tá rio – Na bor Jú ni or, 2º Se cre tá rio – Aé cio Ne -
ves, 3º Se cre tá rio – Nel son We de kin, 4º Se cre tá rio.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993 (*)

Insti tui o Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar.

....................................................................................
Art. 14. Ofe re ci da re pre sen ta ção con tra Se na -

dor por fato Su je i to à pena per da do man da to ou à
pena de per da tem po rá ria do exer cí cio do man da to,
apli cá ve is pelo Ple ná rio do Se na do, será ela ini ci al -
men te en ca mi nha da, pela Mesa, ao Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar, res sal va das as hi pó te ses do
art. 17, quan do o pro ces so tem ori gem no Con se lho.
....................................................................................

Art. 17. Pe ran te o Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar, po de rão ser di re ta men te ofe re ci das, por 
qual quer par la men tar, ci da dão ou pes soa ju rí di ca,
de nún ci as re la ti vas ao des cum pri men to, por Se na -
dor, de pre ce i tos con ti dos no Re gi men to Inter no e
nes te Có di go.

§ 1º Não se rão re ce bi das de nún ci as anô ni mas.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Pro je to

de Re so lu ção nº 47, de 2001, será pu bli ca do e, em
se gui da, fi ca rá pe ran te a Mesa, du ran te cin co dias
úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art.
401, § 1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Encer -
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do nº 57, de
2000, de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra a
re da ção dos arts. 259, 261 e 496 da Lei n.º 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil.

Ao pro je to foi ofe re ci da uma emen da, que vai ao 
exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

É a se guin te a emen da apre sen ta da:

EMENDA Nº 4-PLEN

Su pri ma-se o “pa rá gra fo úni co do art. 496,
pro pos to ao Có di go de Pro ces so Ci vil”, cons tan te
do art. 1º do Pro je to.

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo em ques tão pre ten de es ta be le cer
que, para que o ci da dão pos sa apre sen tar ape la ção,
re cur so or di ná rio, re cur so es pe ci al e re cur so ex tra or -
di ná rio, de ve rá re co lher uma “ca u ção” no va lor de
30% (trin ta por cen to) do va lor da ca u sa.

A pro pos ta, diga-se com todo o res pe i to, não
deve ser apro va da. Em pri me i ro lu gar, a pro pos ta é
ex tre ma men te eli tis ta, pois as pes so as do ta das de
mu i tos re cur sos fi nan ce i ros se rão aque las que po de -
rão, sem di fi cul da de, efe ti var o re co lhi men to co gi ta do. 
Os que não dis pu se rem de mu i tos re cur sos pas sa rão, 
se apro va do o pro je to, a ser ju ris di ci o na dos de se gun -
da ca te go ria, por que não te rão di nhe i ro para fa zer jus, 
se quer, ao du plo grau de ju ris di ção, pois mes mo para
ape lar ou ofe re cer re cur so or di ná rio, te rão que de po -
si tar 30% (trin ta por cen to) do va lor da ca u sa.

Vi o la-se, des sa for ma, o es pí ri to da iso no mia,
que deve pre va le cer na pro du ção le gis la ti va do Con -
gres so Na ci o nal.

Por ou tro lado, é sa bi do que, in fe liz men te, em al -
guns es ta dos, Po der Ju di ciá rio lo cal tem, por ve zes,
es ta be le ci do in de ni za ções ele va dís si mas e des pro -
po si ta das, que têm me re ci do cor re ção pelo Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, na via do re cur so es pe ci al. Há,
por exem plo, in de ni za ções que che gam a
R$100.000.000,00 (cem mi lhões de re a is), a tí tu lo de
dano mo ral. Tais ab sur dos, se vi gen te o dis po si ti vo
ora im pug na do, aca ba ri am por pre va le cer, já que,
para re cor rer o in te res sa do de ve ria, do pri me i ro para
o se gun do grau de ju ris di ção, de po si tar mais de
R$30.000.000,00 (trin ta mi lhões de re a is) e, para re -
cor rer ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ou tro tan to.
Vê-se, de logo, que a apro va ção do pro je to ca u sa ria
pro ble mas in su pe rá ve is.

Não se deve ten tar re sol ver o pro ble ma do aju i -
za men to de re cur sos pro te la tó ri os im pe din do que as
pes so as sem pos ses re cor ram, fran que an do a Jus ti -
ça ape nas aos ri cos.

Note-se, por ou tro lado, que, hoje, ape nas os re -
cur sos or di ná ri os – den tre os qua is se des ta ca a ape -
la ção – os ten tam efe i to sus pen si vo. Isso ocor re para
pres ti gi ar o du plo grau de ju ris di ção. Os de ma is re cur -
sos, de ín do le ex tra or di ná ria, só tem efe i to de vo lu ti vo,
com o que o re cor ri do pode, se qui ser, ini ci ar, pro vi so -
ri a men te, a exe cu ção do jul ga do.



Ano te-se, ain da, que, além de o pro je to não es -
ta be le cer o des ti no da “ca u ção” re co lhi da, não dis tin -
gue que par te a ela está su je i ta, im pon do-a, pois, tan -
to ao au tor, como ao réu. Ocor re que o au tor, mes mo
ven ci do, só es ta rá, na pior das hi pó te ses, obri ga do a
pa gar 20% (vin te por cen to) do va lor da ca u sa, a tí tu lo 
de ho no rá ri os de su cum bên cia. Per gun ta-se: se é as -
sim, que sen ti do faz exi gir-lhe su ces si vos de pó si tos
de 30% (trin ta por cen to) do va lor da ca u sa, se qui ser
le var a ques tão aos Tri bu na is Su pe ri o res?

Lem bre-se, sob ou tro pris ma, que o vi gen te
Có di go de Pro ces so Ci vil já ofe re ce ins tru men to
mais que há bil à re pres são do re cur so ma ni fes ta -
men te pro te la tó rio. Tra ta-se do in ci so VII do art. 17,
que clas si fi ca como li ti gan te de má-fé – su je i to, pois, 
às re gras do art. 18 do CPC – aque le que in ter pu ser 
re cur so des te jaez. O ins tru men to le gis la ti vo, por tan to,
já exis te.

Fi nal men te, ca u ção é ins tru men to de ga ran tia
de algo. No caso, o que se es ta rá ga ran tin do, es pe ci -
al men te quan do é o au tor que re cor re? Ao nos so ver,
nada.

Por es tas ra zões, Sr. Pre si den te, em bo ra en ten -
den do e lou van do os al tos pro pó si tos do au tor do pro -
je to que visa ao apri mo ra men to da pres ta ção ju ris di -
ci o nal, ou sa mos en ten der que ou tras for mas de ve rão
ser bus ca das. Re quer-se, pois, a su pres são do dis po -
si ti vo epi gra fa do.

Sala das Ses sões, 8 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Pe dro Piva.

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio n.º 2.626, de 2001, na ori -
gem, do Ban co Cen tral do Bra sil, en ca mi nhan do
ma ni fes ta ção da que la au tar quia so bre so li ci ta ção do 
Go ver no do Esta do da Ba hia para re ti fi car a Re so lu -
ção nº 20, de 2001, que au to ri zou o Esta do da Ba -
hia a re no var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres -
ta das às ope ra ções de cré di to con tra ta das no âm bi -
to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u -
e i ra Ba i a na, no va lor glo bal de no ven ta e um mi -
lhões e se is cen tos mil re a is, já au to ri za das pe las
Re so lu ções nºs 68, de 1998, e 71, de 1999, am -
bas do Se na do Fe de ral.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Re so -
lu ção nº 20, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou, no
úl ti mo dia 5, o pra zo úni co para ofe re ci men to de

emen das, pe ran te à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, pre vis to no art. 122, II, b, com bi -
na do com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 83, de 2001 (nº
4.941/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a in ci -
dên cia das Con tri bu i ções para o PIS/PASEP e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al nas ope ra ções de ven da de gás na tu ral e de
car vão na tu ral.

Não ten do re ce bi do emen das, o Pro je to, que
tra mi ta em re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, re tor na
às Co mis sões de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e de
Assun tos Eco nô mi cos, para exa me si mul tâ neo.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº 452/01 BP

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que o Blo co PL/PSL in di ca o

De pu ta do We lin ton Fa gun des (PL/MT) para in te grar,
na qua li da de de ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Cor né lio Ri be i ro (PL/RJ).

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a V. Exª os meus 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo -
co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de e Lú cio
Alcân ta ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na do
Se na do Fe de ral para, nes ta opor tu ni da de, re gis trar a
re a li za ção, no úl ti mo dia 3 de ou tu bro, da 2ª Mar cha
Na ci o nal em De fe sa e Pro mo ção da Edu ca ção Pú bli -
ca, con vo ca da pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra -
ba lha do res em Edu ca ção – CNTE. 

A ma i or con cen tra ção ocor reu em Bra sí lia, mas
tam bém acon te ce ram ma ni fes ta ções nos Esta dos.
No Pará, hou ve mo bi li za ção em Be lém e em vá ri os
mu ni cí pi os de in te ri or. 



A ini ci a ti va da en ti da de na ci o nal dos tra ba lha do -
res do se tor edu ca ci o nal teve como lema fun da men tal 
”O fu tu ro está na Edu ca ção: além de va gas, exi gi mos
qua li da de“, que se afi gu ra como al ta men te per ti nen te 
e tem pes ti vo, no mo men to em que as ca rên ci as do
sis te ma es co lar pú bli co, tan to quan ti ta ti vas como
qua li ta ti vas, vol tam a se ma ni fes tar de for ma cla ra
para a so ci e da de bra si le i ra.

Lon ge de ser en ten di da como sim ples men te
uma ban de i ra opo si ci o nis ta, a cons ta ta ção da ve ra ci -
da de da afir ma ti va de que o fu tu ro está na Edu ca ção
tem sido am pla men te ma ni fes ta da até mes mo por or -
ga nis mos ofi ci a is do go ver no, onde tam bém já exis te
a cla ra per cep ção de que a me lho ria do sis te ma edu -
ca ci o nal se cons ti tui em im por tan te ele men to de de -
sen vol vi men to, men su rá vel in clu si ve em sua alta cor -
re la ção com a po bre za.

Em au diên cia pú bli ca re a li za da na Co mis são
Mis ta que es tu dou me di das para er ra di car a po bre za,
no iní cio de se tem bro pas sa do, o Pre si den te do IPEA, 
Ro ber to Bor ges Mar tins, e o seu Di re tor de Po lí ti cas
So ci a is, Ri car do Paes de Bar ros, afir ma ram que o
cres ci men to eco nô mi co, a in ter ven ção no sa lá rio mí -
ni mo e a ofer ta de em pre go não são mais su fi ci en tes
para er ra di car a in di gên cia e a po bre za, que já atin -
gem 64 mi lhões de bra si le i ros.

No en tan to, se gun do eles, a ga ran tia de cin co
anos de es co la ri da de a toda a po pu la ção bra si le i ra
re sul ta ria numa re du ção de 6 % na po bre za ora
exis ten te, per cen tu al que se ele va ria a 13 %, no
caso de dez anos de es co la ri da de, co lo can do-se,
as sim, a edu ca ção como uma das po lí ti cas es tru tu ra is
de ma i or im pac to men su rá vel na re du ção das de si -
gual da des que ca rac te ri zam a dis tri bu i ção de ren da
em nos so País.

Essas de si gual da des são ain da um can cro na
vida na ci o nal, pois, ape sar de ter mos uma ren da per
ca pi ta su pe ri or a 80% da po pu la ção mun di al, em mé -
dia na ci o nal, a ren da mé dia dos 10% mais ri cos é 27
ve zes ma i or do que a dos 40 % mais po bres em nos sa 
pá tria, re pro du zin do, há mu i tos anos, a ne fas ta exis -
tên cia de dois Bra sis.

Se a edu ca ção é um ca mi nho em tese re co nhe -
ci do, in clu si ve pe los téc ni cos do Go ver no, a prá ti ca
tem de mons tra do um ce ná rio ab so lu ta men te dis tin to,
nas fa i xas edu ca ci o na is bá si cas em que se ini cia o
pro ces so edu ca ci o nal.

A po pu la ção de zero a três anos, que de ve ria
ser aten di da pelo sis te ma de cre ches, é es ti ma da em
dez mi lhões de cri an ças, das qua is so men te 10% es -
tão ma tri cu la das, se gun do da dos do Cen so da Edu -
ca ção Infan til, di vul ga do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, 

há me nos de duas se ma nas. Se gun do o Mi nis tro Pa u -
lo Re na to, um aten di men to ra zoá vel de ve ria se si tu ar
em tor no de 40%, o que sig ni fi ca, de pron to, uma ca -
rên cia de três mi lhões de va gas.

Na fa i xa de qua tro a seis anos, cujo uni ver so é
de 9,5 mi lhões de cri an ças aten di das pela rede de
pré-es co la, va mos en con trar ma tri cu la das ape nas
4,8 mi lhões de me ni nos e me ni nas, por tan to, a me ta -
de da de man da. Nes sa fa i xa, o ide al é que to das as
cri an ças es ti ves sem ma tri cu la das, pois tor na-se fun -
da men tal o con ví vio es co lar para a so ci a li za ção e
para os pri me i ros apren di za dos que irão fun da men tar 
todo o pro ces so edu ca ci o nal pos te ri or. A re gião Nor te 
é a que tem me nor taxa des te aten di men to, si tu a do
em 43,5%.

Sr. Pre si den te, é las ti má vel cons ta tar mos uma
ca rên cia de 7,7 mi lhões de va gas, an tes mes mo do
en si no pri má rio. So bre o en si no pri má rio e se cun dá -
rio, os da dos cen si tá ri os nos tra zem uma ca rên cia
adi ci o nal de 8,5 mi lhões de va gas para os jo vens dos
sete aos de zo i to anos, ele van do a mais de de zes se is
mi lhões o nú me ro de jo vens sem opor tu ni da des edu -
ca ci o na is.

Além dis so, a re pe tên cia es co lar con fi gu ra-se
ou tro gra ve pro ble ma exis ten te em nos so sis te ma
edu ca ci o nal. A re ten ção do alu no na pri me i ra sé rie é
uma es pé cie de ter mô me tro que dá a di men são da
gra vi da de des se ques tão. Há Esta dos no Bra sil em
que a re ten ção na pri me i ra sé rie che ga a qua se 40%,
é o caso do Esta do de Ala go as, cuja re ten ção é de
39,9% . No meu Esta do, o Pará, este ín di ce é de
37,1%, sen do o se gun do ma i or do País. Já nos in di ca -
ti vos de eva são es co lar, o Pará atin ge uma taxa de
60%, o ma i or en tre as uni da des da fe de ra ção, mu i to
aci ma da mé dia na ci o nal que é de 40,1%. Mas as
ques tões de re pe tên cia e de eva são es co lar, além
das de bi li da des no sis te ma edu ca ci o nal, pos su em re -
la ções di re tas com ou tro gra ve pro ble ma do nos so
País que é o tra ba lho in fan til e so bre isso pre ten do
abor dar em ou tra oca sião. 

To dos es ses ele men tos que es ta mos tra zen do
para o de ba te, re pre sen tam uma de te ri o ra ção de lon -
go pra zo, pre vis ta para a so ci e da de bra si le i ra, cu jos
re fle xos vão mu i to além das ha bi li da des pes so a is ou
fun ci o na is dos adul tos, que não se rão ade qua da men -
te for ma dos. Tra ta-se de uma ques tão de ci da da nia,
quan do en fo ca mos o tema em ní vel pes so al, e mes -
mo de so be ra nia, quan do o en fo ca mos do pon to de
vis ta so ci al e po lí ti co.

Se pas sar mos à ques tão qua li ta ti va, va mos en -
con trar, tam bém nas es ta tís ti cas ofi ci a is, uma ca rên -
cia de ti tu la ção ade qua da ao ma gis té rio, pois so men -



te 32% dos pro fes so res em ati vi da de na rede pú bli ca
na ci o nal têm um cur so su pe ri or com ple to, sen do que,
nas re giões Nor te e Nor des te, exis tem pro fes so res
que não com ple ta ram se quer o pri me i ro grau.

Além da ca rên cia de for ma ção, o ma gis té rio bra -
si le i ro é ex tre ma men te mal re mu ne ra do e, para não
me alon gar no tema, devo ape nas di zer que a mé dia
na ci o nal de sa lá ri os, atu al men te em R$409,00, é a
quar ta pior do mun do, se gun do a UNESCO.

Sras. e Srs. Se na do res, no mo men to em que se
con fi gu ra e se agra va o qua dro que aca bei de re su -
mir, ve ri fi ca mos a to tal in sen si bi li da de fá ti ca do Go -
ver no em re la ção à ques tão edu ca ci o nal, pois, ao
con trá rio do dis cur so apre go a do, os ve tos do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Pla no Na ci o nal 
de Edu ca ção mos tram que não há von ta de po lí ti ca no 
sen ti do de dar pas sos efe ti va men te pro mis so res para 
re sol ver a ques tão edu ca ci o nal.

Den tre os ve tos, gos ta ria de res sal tar que o au -
men to dos re cur sos para a Edu ca ção, de 4,6% para
7% do Pro du to Inter no Bru to, pre vis to no pro je to apro -
va do pelo Con gres so e cor ta do pelo Pre si den te, sig -
ni fi ca ria a re den ção do se tor edu ca ci o nal, in ver ten do
a di re ção do abis mo em que se acha mer gu lha da a
edu ca ção bra si le i ra, já que pos si bi li ta ria um in cre -
men to de R$24 bi lhões nos gas tos com edu ca ção. 

Esse va lor pode pa re cer mu i to, mas só para
efe i to de com pa ra ção, o su pe rá vit pri má rio das con -
tas pú bli cas pre vis to para o ano de 2002 re pre sen ta
o do bro des se va lor. Nes te caso, fica cla ro e evi den te 
que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so tem re -
le ga do a edu ca ção a se gun do pla no e com isso está 
com pro me ten do o fu tu ro da Na ção Bra si le i ra.

A in sen si bi li da de do go ver no tam bém fica ex -
pres sa na for ma como está sen do tra ta da a gre ve dos
ser vi do res e pro fes so res das uni ver si da des fe de ra is,
que es tão pa ra li sa dos des de agos to por me lho res
con di ções de tra ba lho e, em vez de abrir rá pi da ne go -
ci a ção com as ca te go ri as, o MEC de ter mi nou a sus -
pen são dos sa lá ri os, con tra ri an do a pró pria jus ti ça,
que de ter mi nou o ime di a to pa ga men to.

Assim, gos ta ria de me con gra tu lar com a ini ci a ti -
va de mo bi li za ção pro mo vi da pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal dos Tra ba lha do res na Edu ca ção, que de mons -
trou, com a pre sen ça ma ci ça dos ato res en vol vi dos
di re ta men te na edu ca ção e da so ci e da de como um
todo, que es ta mos pre o cu pa dos com o fu tu ro de nos -
so País, por crer mos sin ce ra men te na pro pri e da de do 
lema da mar cha que se re a li zou: o fu tu ro está na edu -
ca ção.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma em cada 
dez pes so as no mun do so fre de al gum tipo de de fi -
ciên cia fí si ca, men tal ou sen so ri al – con gê ni ta ou ad -
qui ri da. Às ve zes, de acor do com a abran gên cia da
de fi ni ção uti li za da, es ses da dos al can çam até 20%
da po pu la ção mun di al. Apro xi ma da men te, 2/3 des sa
po pu la ção vive em pa í ses do cha ma do Ter ce i ro Mun -
do, onde a ma i o ria não con ta com ser vi ços bá si cos de 
qual quer or dem. 

Esse preâm bu lo, Srªs e Srs. Se na do res, ser -
ve-nos para ava li ar a im por tân cia de po lí ti cas pú bli -
cas que ab sor vam os por ta do res de de fi ciên ci as fí si -
cas. Nor mal men te, re i vin di ca-se essa po lí ti ca para o
se tor de tra ba lho e em pre go, mas não se pode es que -
cer sua im por tân cia em ou tros se to res, como sa ú de,
edu ca ção, trans por te e aces so aos equi pa men tos ur -
ba nos, par ti cu lar men te de la zer.

Qu e ro des ta car, aqui, a re le vân cia da po lí ti ca de 
des por tos para pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
ten do em vis ta o enor me po ten ci al das prá ti cas des -
por ti vas no pro ces so de in te gra ção so ci al e re a bi li ta -
ção de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

A Car ta Eu ro péia de Des por to para Pes so as
De fi ci en tes, de 1988, en ten de de fi ciên cia como a per -
da de subs tân cia, ou al te ra ção de uma es tru tu ra, ou
fun ção ana tô mi ca, fi si o ló gi ca ou psi co ló gi ca, e que
traz con se qüên ci as di ver sas para os por ta do res, tais
como: me nos au to no mia e mo bi li da de, me nor ati vi da -
de de la zer, di fi cul da de na in te gra ção so ci al e na in de -
pen dên cia eco nô mi ca. Essa de fi ciên cia pode ge rar
uma in ca pa ci da de, que cor res pon de a toda re du ção,
par ci al ou to tal, da ca pa ci da de de exe cu tar uma ati vi -
da de de ma ne i ra nor mal ou nos li mi tes con si de ra dos
ade qua dos para os pa drões de um ser hu ma no. Essa
in ca pa ci da de gera con se qüên ci as para a fa mí lia –
como a ne ces si da de de cu i da dos es pe ci a is, per tur -
ba ções nas re la ções so ci a is e car ga eco nô mi ca.

No Bra sil, em fun ção da pre ca ri e da de e do nú -
me ro li mi ta do de ins ti tu i ções pú bli cas vol ta das para a
re cu pe ra ção ou re a bi li ta ção, são es cas sas as pos si -
bi li da des de os por ta do res de de fi ciên cia con ti nu a -
rem sua es co la ri za ção, para po de rem de sen vol ver,
nor mal men te, as ati vi da des da sua vida diá ria as sim
como as de ca rá ter la bo ral.

Por es sas ra zões, o di re i to à ci da da nia dos por -
ta do res de de fi ciên cia pre ci sa ser as se gu ra do, e a so -
ci e da de deve se em pe nhar para que lhes seja pro pi ci -
a do o aces so à es co la, ao tra ba lho e às ati vi da des fí -
si cas, sen do ga ran ti do o seu di re i to de par ti ci par em
to das as ati vi da des da so ci e da de.



Ape sar do enor me con tin gen te de in di ví du os
por ta do res de de fi ciên cia em nos so País, a ma i o ria
está lon ge de es tar in te gra da na so ci e da de. Pro va vel -
men te, em ra zão das gra ves e per ma nen tes di fi cul da -
des eco nô mi cas, po lí ti cas e so ci a is que o Bra sil atra -
ves sa, esse pro ble ma so fre um en fren ta men to mu i to
dé bil e tê nue, sem pre mais de pen den te de atos de ca -
ri da de ou fa vo res e, ra ra men te, como fru to de uma ati -
tu de po lí ti ca cons ci en te.

A des pe i to das di fi cul da des men ci o na das, al -
guns es for ços têm sido em pre en di dos com bons re sul -
ta dos. O Go ver no Fe de ral edi tou o De cre to n.º 3.298,
em 20-12-99, re gu la men tan do a Lei n.º 7.853, de
24.10.89, que es ta be le ce 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. Ou tros re sul ta dos es ti mu lan tes têm
sido ob ti dos nas ini ci a ti vas de prá ti ca des por ti va
para por ta do res de de fi ciên cia, como ates tou a exi -
to sa par ti ci pa ção da de le ga ção bra si le i ra nas Pa ra o -
lim pía das de Sid ney, na Aus trá lia, em 2000.

A mo da li da de do des por to adap ta do sur giu da
ne ces si da de de re a bi li tar os in di ví du os tra u ma ti za -
dos da 1ª e 2ª gran des guer ras mun di a is. O es por te
como prá ti ca para pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia fí si ca efe ti vou-se na Ingla ter ra, no ano de 1944,
mais pre ci sa men te em Ayles bury, onde foi cons tru í -
do o Hos pi tal de Sto ke Man de vil le. O mé di co ale -
mão de ori gem ju da i ca, Sir Lud wig Gutt man, ne u ro -
ci rur gião e ne u ro lo gis ta, foi con vi da do pelo go ver no
bri tâ ni co a di ri gir esse hos pi tal des ti na do a re ce ber
le sa dos me du la res ad vin dos da Se gun da Gu er ra
Mun di al. Lud wig Gutt man in tro du ziu, en tão, as ati vi -
da des es por ti vas como par te es sen ci al do tra ta men -
to mé di co para re cu pe ra ção das in ca pa ci da des ge ra -
das por le sões me du la res.

Em con se qüên cia do ex tre mo de sen vol vi men to
do des por to para por ta do res de de fi ciên cia, hou ve a
ne ces si da de so ci al de se cri ar en ti da des que or ga ni -
zas sem o es por te adap ta do nas com pe ti ções in ter na -
ci o na is, bem como as re gras. Hou ve, en tão, um rá pi -
do cres ci men to de en ti da des de or ga ni za ção do des -
por to para de fi ci en tes.

No Bra sil, a es tru tu ra do es por te para pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia ini ci ou-se em 1975, com a
cri a ção da Asso ci a ção Na ci o nal de Des por tos para
De fi ci en tes – ANDE –, que agre ga va todo tipo de de fi -
ciên cia. Com a par ti ci pa ção cres cen te de pes so as
de fi ci en tes, en ti da des afins fo ram se agre gan do e,
hoje, com pre en dem seis as so ci a ções es por ti vas dis -
tin tas, es ta be le ci das por ti pos de de fi ciên cia. São
elas: Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos para Ce gos
(ABDC); Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos em Ca -

de i ra de Ro das (ABRADECAR); Asso ci a ção Na ci o nal 
de Des por tos para De fi ci en te (ANDE), que or ga ni za
com pe ti ções para pa ra li sa dos ce re bra is; Asso ci a ção
Bra si le i ra de Des por tos para De fi ci en tes Men ta is
(ABDEM) e a Con fe de ra ção Bra si le i ra de Bas que te
em Ca de i ra (CBBC). Essas en ti da des com põem o
Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro e têm como prin ci pal
ob je ti vo fo men tar o es por te para pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia e or ga ni zar o des por to em ní vel de
com pe ti ções re gi o na is, na ci o na is e in ter na ci o na is, in -
clu in do as Pa ra o lim pía das.

Sem des me re cer o va lo ro so tra ba lho das de -
ma is, gos ta ria de des ta car, nes te pro nun ci a men to, a 
atu a ção da Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos em
Ca de i ra de Ro das – ABRADECAR. Fun da da em
9-12-1984, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, a Abra de -
car se to ri zou o País em cin co re gi o na is que, gra da ti -
va men te, am pli a ram as áre as de atu a ção do es por -
te adap ta do, cri an do co or de na ções na ci o na is das
mo da li da des pra ti ca das, que tra ba lham com o ob je -
ti vo de fa vo re cer a me lho ria na qua li da de de vida
das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

A Abra de car, como ou tras en ti da des con gê ne -
res, nas ceu da for ça de von ta de, co nhe ci men to e
com pe tên cia de pes so as que, por ta do ras de de fi ciên -
cia ou não, vi ven ci a ram o es por te como di re i to de ci -
da da nia e com pre en de ram o enor me al can ce des sa
ati vi da de no res ga te da qua li da de de vida dos por ta -
do res de de fi ciên cia.

O es por te é um dos fe nô me nos só cio-cul tu ra is
mais im por tan tes do mun do con tem po râ neo, mo bi li -
zan do um gran de nú me ro de pes so as, ma te ri a is, ins -
ta la ções e re cur sos fi nan ce i ros. Há, no es por te, um
mo men to em que toda a res pon sa bi li da de está nas
mãos de um só atle ta e esse tem a no ção da for ça de
que dis põe e o ato mo tor que irá exe cu tar. Na ação, o
atle ta tem al guns se gun dos para to mar a pos tu ra
pres cri ta na re gu la men ta ção, fa zer al guns ajus tes tá -
te is, re gu lar sua ati va ção in ter na, blo que ar os es tí mu -
los am bi en ta is que o per tur bam, co lo car toda sua
aten ção no ob je ti vo e, fi nal men te, re a li zar o mo vi men -
to. Nes se ato es tão en vol vi das par ti cu la ri da des cog ni -
ti vas, afe ti vas e fí si cas.

O ser hu ma no é um ser de de se jo e pul são,
como Fre ud iden ti fi cou. É atra í do para fi na li da des in -
vi sí ve is e ten de cons tan te men te a ul tra pas sar-se.
Esses de se jos não se di fe ren ci am nas pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia, que vi ven ci am as di fe ren ças im -
pos tas pela so ci e da de. Eles so mam a isso o de se jo
de su pe ra ção que o es tig ma lhes con ce de. A pos si bi -
li da de de unir o pro ces so de in ser ção e in te gra ção so -
ci al à prá ti ca es por ti va é um bom in dí cio de que a so -



ci e da de está bus can do su pe rar as bar re i ras in vi sí ve is 
que ela mes ma co lo cou na his tó ria do seu de sen vol vi -
men to.

Sr. Pre si den te, à me di da que o con ce i to de in -
clu são so ci al ga nha adep tos no mun do todo, é im por -
tan te des ta car o tra ba lho de ins ti tu i ções que, como a
Abra de car, de di ca ram-se à ta re fa de res ga te da ci da -
da nia do seg men to dos por ta do res de de fi ciên cia.

Mu i to obri ga do!

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – 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 Srs. Se na do res que cons ta -
rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a re a -
li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
(ÀS 15h30min)

– 1 –
REQUERIMENTO Nº 442, DE 2001

(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 442, de 2001, do Se na dor Tião Vi a na e ou tros
Se nho res Se na do res, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, que o Se na do for mu le voto de cen su ra aos 
ci en tis tas Pa na yi o tis Za vos, Se ve ri no Anti no ri e Bri -
git te Bo is se li er, apon tan do a in dig na ção dos bra si le -
i ros fren te ao anún cio de que irão clo nar se res hu -
ma nos, a des pe i to dos ris cos de tal prá ti ca, con si de -
ra da mo ral e ci en ti fi ca men te ina ce i tá vel por par te da 
co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal e in ter na ci o nal e no -
ci va ao pa tri mô nio ge né ti co da hu ma ni da de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.083, 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: Se na dor José Sar ney.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 6, DE 1998
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, de 1998)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor José Ro ber to Arru da, que 
in clui no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as ar ti go que re gu la ri za a si tu a ção fun ci o nal de
ser vi do res de em pre sas pú bli cas fe de ra is que há
mais de dez anos pres tam ser vi ços à ad mi nis tra ção
di re ta, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, e pela pre ju di -
ci a li da de da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
11, de 1998, que tra mi ta em con jun to.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de 30 de agos to pas sa do, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 11, DE 1998
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, de 1998, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 19 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, dis pon do so bre a
si tu a ção fun ci o nal dos ser vi do res e em pre ga dos pú -
bli cos fe de ra is le gal men te ce di dos a ór gãos e en ti da -
des da União, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, pela pre ju di ci a li da de, e fa vo rá vel à Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998, que
tra mi ta em con jun to, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ 
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de 30 de agos to pas sa do, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
20, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ade mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra
a alí quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à
pro gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: ad hoc Se na dor Osmar Dias.



– 5 –
MENSAGEM Nº 192, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon, so bre a Men sa -
gem nº 192, de 2001 (nº 849/2001, na ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Se nhor Car los Alber to Fer re i -
ra Gu i ma rães, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra 
de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de Emba i xa dor do 
Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da para
hoje.

– 6 –
MENSAGEM Nº 198, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Agri pi no, so bre a Men sa gem
nº 198, de 2001 (nº 946/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Cel so Luiz Nu nes Amo -
rim, 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 a fun -
ção 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da para
hoje.

– 7 –
MENSAGEM Nº 199, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, so bre a Men sa gem 
nº 199, de 2001 (nº 945/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Luiz 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 a
fun ção de Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil em Ge ne bra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia de
on tem, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da para
hoje.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to
nº 527, de 2001, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do 
a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs
27, de 2000, e 42, de 2001, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

– 9 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 – SUS, ten do

Pa re cer sob nº 998, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff,
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAS, de re da ção, que
apre sen ta.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 160, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 160, de 2001 (nº 646/2000, 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 Olin da-Per nam bu co
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 Olin da, Esta do de Per -
nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.034, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho,
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Edu ar do Su plicy e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 246, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 246, de 2001 (nº 764/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Edu ca ti va San ta Cla ra para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ca nin dé, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.090, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 31 mi nu tos.)
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ADEMIR ANDRADE 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 289 
 
 Aprovação, pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará, de 
voto de repúdio ao Sr. José Diogo Cyrillo da Silva, interventor da extinta 
Sudam.   410 
 
 Registro da realização da 2ª Marcha Nacional em Defesa e 
Promoção da Educação Pública, dia 3 de outubro, convocada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. 464 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Reflexões sobre as dificuldades dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que investiga a corrupção na administração do 
futebol brasileiro. 031 
 
 Parecer nº 1.079, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 443, de 1999, de autoria 
do Senador Lúcio Alcântara, que altera os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, e dá outras providências, 
modificada pela Medida Provisória nº 1.774-26, de 2 de junho de 1999.  245 
 
 
ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Parecer nº 1.070, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2001 (nº 600/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária FM Cidade a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia.  137 
 
 Parecer nº 1.082, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre os Avisos nº 176, de 2000 (nº 6.006/2000, na origem), e nº 
42, de 2001 (nº 373/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminham cópias das decisões referentes às auditorias realizadas na 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, 
nas obras do Perímetro de Irrigação de Baixio de Irecê/BA.  253 
 
 Comentários à aprovação, pelo Senado, da nova lei das 
Sociedades Anônimas. 261 
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ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 062 
 
 Parecer nº 1.074, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999.   176 
 
 Requerimento nº 562, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona.  273 
 
 Requerimento nº 563, de 2001, solicitando voto de apoio e 
solidariedade ao Dr. Paulo Jacobina, Procurador da República, pelas 
razões que menciona.  274 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, 
que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. 375 
 
 Parecer nº 1.084, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2001. Aprovada. À 
promulgação.  380 
 
 Comemoração, hoje, dos 500 anos da descoberta do rio São 
Francisco. 419 
 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 059 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 283 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 329 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2001, que altera o art. 1º da 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer normas de proteção 
à vítima e à testemunha de delito. 143 
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 Defesa do pagamento das indenizações do seguro rural a todos 
os fazendeiros atingidos por sinistros. 179 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2001, que cria no âmbito do 
Ministério da Saúde, o Incentivo à Implantação e Operação de Farmácias 
Populares de Manipulação. 275 
 
 Defesa das reivindicações dos servidores públicos federais de 
ensino nas universidades brasileiras. 294 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2001, que revoga o art. 4º da 
Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 371 
 
 Anúncio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, do novo recorde da safra agrícola.  417 
 
 Considerações sobre o Plano Agrícola e Pecuário de 2001/2002. 417 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Requerimento nº 37, de 2001, que altera os arts. 22, 37 e 144 da 
Constituição Federal para criar a polícia fazendária federal e extinguir a 
polícia ferroviária federal. 027 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 051 
 
 Comunicação da filiação de S. Exª ao PTB e assunção ao cargo 
de Líder do partido nesta Casa. 264 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. 281 
 
 Registro da realização da festa de 13º aniversário de fundação do 
Estado do Tocantins.  460 
 
 Inauguração do Aeroporto Internacional de Palmas e da 
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães. 460 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 072 
 
 Críticas ao Governo Federal pela inexistência de uma política de 
combate à fome. 366 
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 Parecer nº 1.085, de 2001,da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2001 (nº 109, de 1995, na 
Casa de origem). 384 
 
 Críticas ao reajuste dos derivados de petróleo, anunciado pelo 
Governo Federal. 442 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Parecer nº 1.068, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 1998 (nº 534/97, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio 
Aliança Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina.  134 
 
 Alerta sobre a necessidade da adoção, pelas autoridades 
governamentais, de medidas preventivas contra catástrofes naturais. 182 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Homenagem pelo terceiro ano de lançamento da revista IstoÉ 
Dinheiro. 352 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Homenagem ao Estado do Tocantins, pelo transcurso do 13º 
aniversário de sua instalação. 180 
 
 Registro da criação, pelo Governo Federal, da Estação Ecológica 
da Serra Geral, em Tocantins. 296 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
  
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 283 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 333 
 
 Comentários à análise do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre a crise do futebol nacional. 359 
 
 Questionamento acerca da possibilidade de eventual reeleição do 
Sr. Jader Barbalho, após sua renúncia ao mandato senatorial. Saudações 
à delegação do Parlamento Russo, presente no Plenário do Senado. 359 
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 Requerimento nº 574, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
das Relações Exteriores as informações que menciona. 432 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. 277 
 
 Considerações sobre a Marcha da Educação, realizada ontem, em 
Brasília, por trabalhadores da área de educação, que reivindicam melhores 
salários e condições de trabalho. 392 
 
 Repúdio ao pronunciamento do Senador Geraldo Melo. 408 
 
 Registro da comemoração da Semana Farroupilha, entre os dias 
14 e 20 de setembro último, em Porto Alegre – RS. 436 
 
 
FERNANDO MATUSALÉM 
 
 Apoio à criação, pela Caixa Econômica Federal, da 
Superintendência Nacional de Produtos de Repasse destinada à gestão de 
verbas governamentais para financiamento habitacional. 294 
 
 Registro da apresentação de emenda à medida provisória que 
instituiu o novo Código Florestal, com o objetivo de viabilizar o 
desenvolvimento sustentável dos Estados do Acre e Rondônia. 416 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 047 
 
 Parecer nº 1.071, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2001 (nº 668/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio 
Antártida FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.  138 
 
 Parecer nº 1.072, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº  237, de 2001 (nº 748/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Padre Libério, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.  140 
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GERALDO CÂNDIDO 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 289 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 168 
 
 Parecer nº 1.076, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 19, de 2000 (nº 303/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 72/2000, 
referente ao relatório de Auditoria realizada na Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP, nas áreas de licitações e contratos.  242 
 
 Parecer nº 1.081, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 4C, de 2000 (nº 1.381/99, na origem), referente 
à Decisão nº 307/99, adotada pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da 
União em processo de auditoria realizada na Secretaria de Estado da 
Saúde de Alagoas e outras entidades dessa Unidade da Federação.  252 
 
 Surpresa com declaração atribuída ao Presidente de Honra do PT, 
Luís Inácio Lula da Silva, publicada no jornal O Globo, na qual é 
endossada a imposição, pela comunidade econômica européia, de 
barreiras alfandegárias ao Brasil. 405 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 290 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Requerimento nº 553, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Cultura as informações que menciona. 146 
 
 Requerimento nº 554, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona.   146 
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 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 282 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 167 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 320 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Esclarecimentos sobre reportagem publicada pelo Jornal do 
Brasil no último domingo, que aponta S. Exª como um dos senadores com 
processos em andamento no Supremo Tribunal Federal.  350 
 
 Justificativas à apresentação de projeto de lei que cria programa 
nacional de bolsa de estudo para estudantes pobres em universidades 
privadas. 350 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2001, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa Nacional de Bolsa de Estudo para alunos 
do ensino superior privado. 433 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 318 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 060 
 
 Parecer nº 1.075, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 314, de 2001, de autoria do 
Senador Roberto Saturnino, de voto de apoio, aplauso e congratulações 
relativo à instituição internacional de um imposto sobre transações 
cambiais.  241 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 



 9 

 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 168 
 Necessidade da apuração de denúncias publicadas pela imprensa 
sobre o envolvimento do Governador de Sergipe em irregularidades na 
utilização do dinheiro público. 259 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 330 
 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Parecer nº 1.083, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 442, de 2001, do Senador Tião 
Viana e outros Senadores, solicitando que o Senado Federal formule um 
voto de censura aos cientistas Panyiotis Zavos, Severino Antinori e Brigitte 
Boisselier, apontando a indignação dos brasileiros frente ao anúncio de 
que irão clonar seres humanos, a despeito dos riscos de tal prática, 
considerada moral e cientificamente inaceitável por parte da comunidade 
científica nacional e internacional e nociva ao patrimônio genético da 
humanidade.  345 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 1.077, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 168, de 2000 (nº 5.606/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
322/2000, referente à auditoria realizada na Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, nos Municípios 
de Igreja Nova e Penedo (AL). 243 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 287 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 38, de 2001, que veda a 
brasileiros detentores de dupla nacionalidade a investidura nos cargos que 
menciona.  347 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Inauguração, no próximo dia 5, do Aeroporto de Palmas e da 
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, por ocasião do 13º aniversário 
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de criação do Estado do Tocantins.  270 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. 281 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Defesa da conclusão da Barragem do Castanhão, no Ceará. 033 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 069 
 
 Homenagem pelo transcurso dos 50 anos de criação do Grupo 
Edson Queiroz, conglomerado empresarial do Estado do Ceará. 183 
 
 Análise dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da 
Embraer, no exercício de 2000. 297 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 322 
 
 Parecer nº 1.090, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2001 (nº 764/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa Santa Clara, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Canindé, Estado do Ceará.  390 
 
 Aspectos da atuação da Embraer no ano de 2000. 415 
 
 Comemoração, hoje, do Dia Mundial da Saúde Mental.  439 
 
 Realização no próximo dia 6 de outubro, na cidade de Juazeiro do 
Norte, de Sessão em Homenagem ao Cearense do Século com o Título de 
Cidadão de Fortaleza Post Mortem, Padre Cícero Romão Batista. 439 
 
 Relevância da política de desportos para pessoas portadoras de 
doenças físicas. 466 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. 281 
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 Parecer nº 1.087, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Assuntos Econômicos, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2000 (nº 
4.899/99, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a redação do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 
(isenção de CPMF para beneficiários de privilégios e imunidades 
diplomáticas e consulares). 385 
 
 Parecer nº 1.088, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Assuntos Econômicos, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2000 (nº 
4.899/99, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a redação do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 
(isenção de CPMF para beneficiários de privilégios e imunidades 
diplomáticas e consulares).  386 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 1.078, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 95, de 2001 (nº 2.393/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
312/2000, referente à auditoria realizada no Banco do Nordeste do Brasil 
S.A.   244 
 
 Parecer nº 1.080, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 20, de 1999 (nº 188/99, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 135/99, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada na Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, nas 
obras de ampliação do Terminal de Contêineres do Porto de Santos.  250 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Parecer nº 1.091, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2001, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que denomina “Governador Mário Covas” o Complexo 
Industrial-Portuário do Pecém, no Estado do Ceará.  424 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Comentários à décima-terceira edição do Projeto Ação Global, 
promovido pela TV Anhanguera, emissora da Rede Globo no Estado de 
Goiás, com o apoio do Serviço Social da Indústria – SESI, e da Federação 
das Indústria de Goiás – FIEG. 185 
 
 Precariedade das rodovias brasileiras, em especial no Estado de 
Goiás e demais regiões do Centro-Oeste. 414 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
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 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 041 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a implantação de 
sinalização de trânsito destinada às pessoas portadoras de deficiência 
visual.  274 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Requerimento nº 550, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda lista de todas as operações de financiamento externo e outras 
informações que menciona. 030 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 288 
 
 Requerimento nº 573, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
do Planejamento e Gestão as informações que menciona. 431 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Importância da Lei nº 10.257, sancionada em 10 de julho deste 
ano, que cria o Estatuto da Cidade. 181 
 
 Requerimento nº 564, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Justiça as informações que menciona.  346 
 
 Análise da crise no setor leiteiro nacional, em particular, no Estado 
de Goiás. 421 
 
 Regozijo pelos três anos de criação do Eco Museu do Cerrado no 
Parque Estadual da Serra dos Pirineus, localizado no Estado de Goiás. 439 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Posicionamento contrário à extinção dos Tribunais Regionais do 
Trabalho. 296 
 
 Questionamentos a artigo da jornalista Miriam Leitão, publicado 
em agosto no jornal O Globo, que versa sobre a gestão de empresas 
aéreas.  412 
 
 
NABOR JÚNIOR 
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 Comentários à reportagem publicada na revista Imprensa, edição 
de setembro último, acerca da personalidade e das atividades do jornalista 
amazonense Phelippe Daou, Diretor-Presidente da Rede Amazônica de 
Televisão. 149 
NEY SUASSUNA 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 052 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 191, de 2001, que institui o Plano 
Decenal de Recursos Hídricos do Nordeste. 142 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para o fim de 
privilegiar as pequenas e micro empresas nos procedimentos licitatórios na 
modalidade de convite. 143 
 
 Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, de sua autoria.  145 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 1.089, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2001 (nº 113/95, 
na Casa de origem), que acrescenta inciso II ao art. 6º da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola.  389 
 
 Repúdio à prorrogação do prazo de isenção do ICMS para as 
montadoras no Estado do Paraná. 456 
 
 Projeto de Resolução nº 47, de 2001, que acrescenta parágrafo 
ao art. 14 da Resolução nº 20, de 1993, para determinar o momento do 
início do processo de cassação de Senador, para os efeitos do art. 55 § 4º 
da Constituição Federal.  461 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Apelo pela aprovação, na Câmara dos Deputados, de projeto de 
lei de autoria de S. Exª, que regulamenta a correção da tabela do imposto 
de renda pessoa física. 256 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Congratulações à diretoria da Petrobras pela publicação de nota 
na imprensa intitulada “Pirataria Tributária”, em protesto às liminares 
obtidas por distribuidoras de petróleo, que subtraem recursos daquela 
empresa. 408 
 
 
PEDRO SIMON 
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 Registro da participação de S. Exª no 6º Hallel, ontem, em 
Brasília.  036 
 
 Requerimento nº 551, de 2001, solicitando voto de congratulações 
em homenagem ao jornal Correio do Povo, pelos seus 106 anos de 
existência.  144 
 
 Comentários à determinação judicial de afastamento da Drª 
Tereza Grossi da diretora de fiscalização do Banco Central. 270 
 
 Requerimento nº 570, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Educação as informações que menciona. 366 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 073 
 
 Parecer nº 1.086, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2000 (nº 
3.864/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o valor das benfeitorias 
executadas com recursos públicos nas desapropriações para fins de 
reforma agrária. (Redação do vencido para o turno suplementar).  384 
 
 Apelo do Senado Federal ao Ministro da Educação, Paulo Renato, 
no sentido de que sejam reabertas as negociações com os profissionais de 
educação. 403 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 055 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 168 
 
 Alerta para a crise no setor de produção de leite no Brasil, em 
especial no Estado de Alagoas. 403 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Resultados do II Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 
realizado em Vitória/ES, entre os dias 24 e 27 de setembro último. 409 
 
 Parecer nº 1.092, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 187, de 2001, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que denomina “Barragem Padre Cícero” a Barragem do 
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Castanhão, no Estado do Ceará.  427 
 
 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Considerações sobre a legitimidade de troca de partido pelos 
parlamentares. 269 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 291 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 327 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 165 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 287 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2001 – Complementar, que 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
para limitar o estoque da dívida mobiliária federal com cláusula de 
correção cambial. 370 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.069, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2001 (nº 97/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova permissão da Fundação Casper 
Líbero, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  135 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
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1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 171 
 
 Registro do lançamento da Pesquisa Rodoviária 2001. 298 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 337 
 
 Requerimento nº 567, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda as informações que menciona. 263 
 
 Requerimento nº 568, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Justiça as informações que menciona.  363 
 
 Requerimento nº 569, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
do Trabalho e do Emprego as informações que menciona. 364 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 070 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 067 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 194, de 
1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições” para ampliar a segurança e a 
fiscalização do voto eletrônico. 165 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Considerações sobre a filiação de S. Exª ao PMDB. 299 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Importância das informações divulgadas pelo site da Fundação 
Nacional da Saúde sobre a vacinação contra a rubéola congênita. 035 
 
 Discutindo requerimento nº 608, de 2000, do Senador Tião Viana, 
solicitando que o Senado formule voto de censura junto ao governo 
fundamentalista do Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico 
do Afeganistão, apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
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acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Taleban. 276 
 
 Discutindo requerimento nº 516, de 2001, solicitando que seja 
levada ao conhecimento do Governo brasileiro a posição do Senado 
Federal, no sentido de que a política externa brasileira, em face dos 
trágicos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque 
desencorajar as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação 
contra populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. 286 
 
 Congratulações acerca do comparecimento do Sr. Celso Lafaer ao 
Plenário. 324 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Discorre sobre comemoração dos quinhentos anos do Rio São 
Francisco, registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador 
Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501. 045 
 
 Considerações sobre a 7ª Pesquisa da Confederação Nacional 
dos Transportes que aponta a precariedade das rodovias brasileiras. 454 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




