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SENADORES À 51a LEGISLATURA 
3a Sessão Legislativa Ordinária 

(2001) 
 
 

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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AMÉRICA DO SUL 
 
 Necessidade de melhores relações do Brasil com os demais 
países da América do Sul. Sen. Ney Suassuna 123 
 
 
ASSOCIAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ERRO MÉDICO 
 
 Anúncio da criação de associação das vítimas de erro 
médico em Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 314 
 
 
BANCO DO NORDESTE 
 
 Elogios à atuação do Banco do Nordeste como agência de 
desenvolvimento econômico. Sen. Romero Jucá 174 
 
 
(BNDES) 
 
 Inauguração do Posto Avançado do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no Estado do 
Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio 324 
 
 
CANAL ABERTO 
 
 Repúdio à programação dos canais abertos. Sen. Lauro 
Campos 393 
 
 
CANAL DO SERTÃO 
 
 Satisfação com a inclusão do Canal do Sertão Alagoano 
como obra de importância estratégica para o Governo Federal. Sen. 
Teotônio Vilela Filho 322 
 
 
CESTA-BÁSICA 
 
 Protestos contra a suspensão de cestas-básicas que seriam 
distribuídas para o Nordeste. Sen. Ney Suassuna 273 
 
 
(CIEE) 
 
 Divulgação do relatório e do balanço social das atividades do 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, referentes a este 
ano. Sen. Lúcio Alcântara 325 
 



 
CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO 
 
 Repercussão da vigência do novo Código Brasileiro de 
Trânsito para redução da violência no trânsito. Sen. Carlos Bezerra 323 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Comemoração, hoje, do Dia do Professor. Sen. Emília 
Fernandes 388 
 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
 Solicitando a retificação do art. 7º do Projeto de Lei da 
Câmara nº 23, de 2001, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários. Sen. Bello Parga 300 
 
 
COMPANHIA DOCAS DO RIO 
 
 Registro de denúncia formulada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Portos do Rio de Janeiro, contra a Companhia 
Docas do Rio. Sen. Geraldo Cândido 316 
 
 
CONCURSO PÚBLICO 
 
 Importância da proposta de emenda à Constituição, de sua 
autoria, que institui a realização de concurso público para o cargo de 
conselheiro dos tribunais de contas dos estados. Sen. Álvaro Dias 401 
 
 
CONFLITO INTERNACIONAL 
 
 Reflexão sobre o conflito entre os Estados Unidos da 
América e os Talibãs. Sen. Artur da Távola 306 
 
 
CONGRATULAÇÕES 
 
 Congratulações ao Ministro dos Transportes pela publicação 
do “Anuário Estatístico do Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional Coletivo de Passageiros”, relativo ao ano de 1999. 
Sen. Romero Jucá 090 
 



 Associando-se ao pronunciamento do Senador Bernardo 
Cabral. Sen. Nabor Júnior 388 
 
 Congratulações ao Presidente da Casa pela recondução aos 
cargos de Secretário-Geral da Mesa e Diretor-Geral do Senado 
Federal, dos Srs. Raimundo Carreiro Silva e Agaciel da Silva Maia, 
respectivamente. Sen. Bernardo Cabral  388 
 
 
CONGRESSO 
 
 Registro da realização, hoje no Auditório Nereu Ramos da 
Câmara dos Deputados, do XI Congresso da Federação Nacional de 
Entidades de Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. Sen. 
Álvaro Dias 401 
 
 
CONJUNTURA NACIONAL 
 
 Necessidade de o Congresso Nacional promover as 
reformas necessárias ao desenvolvimento econômico e social do 
Brasil. Sen. Ney Suassuna 038 
 
 
CORRUPÇÃO 
 
 Defesa do papel dos tribunais de contas no combate à 
corrupção e à má gestão pública. Sen. Álvaro Dias 401 
 
 
DEFESA CIVIL 
 
 Apelo ao Senado para a votação de projetos de sua autoria, 
que versam sobre o fortalecimento das defesas civis estaduais, 
municipais e federal. Sen. Casildo Maldaner 084 
 
 
DÍVIDA EXTERNA 
 
 Justificativas à apresentação da proposta de emenda à 
constituição, que permite ao Congresso a re-alocação de recursos 
do Orçamento destinados ao pagamento do serviço da dívida 
externa. Sen. Ademir Andrade 130 
 
 
DOENÇA CARDIOVASCULAR 
 
 Importância do simpósio a ser realizado a partir de amanhã, 
no Auditório Petrônio Portela, sobre as doenças cardiovasculares 
relacionadas à obesidade. Sen. Tião Viana 155 



 
 
DROGAS 
 
 Necessidade de combate sistemático ao flagelo das drogas 
no Brasil, a propósito das afirmações do Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República, General 
Alberto Mendes Cardoso. Sen. Carlos Patrocínio 092 
 
 
ECONOMIA 
 
 Avaliação da economia brasileira. Sen. Ney Suassuna 038 
 
 
ELEIÇÕES 
 
 Críticas à interferência do Tribunal Superior Eleitoral na 
tramitação e no aspecto geral do projeto de autoria de S. Exª, que 
busca garantir maior segurança ao processo eleitoral brasileiro. Sen. 
Roberto Requião 276 
 
 
ENSINO MÉDIO 
 
 Contrariedade pelo veto presidencial ao projeto recém-
aprovado pelo Congresso Nacional, que prevê o ensino da 
Sociologia e da Filosofia no ensino médio brasileiro. Sen. Ademir 
Andrade 271 
 
 Razões do veto do Presidente da República ao projeto que 
prevê o ensino da Sociologia e da Filosofia no ensino médio. Sen. 
Artur da Távola 272 
 
 Questionamentos ao veto do Presidente da República ao 
projeto que inclui a Sociologia e a Filosofia entre as matérias do 
currículo do Ensino Médio. Sen. Álvaro Dias 275 
 
 Análise da situação das universidades brasileiras e do veto 
presidencial ao projeto de lei que inclui as disciplinas de filosofia e 
sociologia no currículo escolar. Sen. Roberto Saturnino 310 
 
 
ESCUDO ESPACIAL 
 
 Críticas à intenção do presidente dos Estados Unidos, 
George W. Bush, em reativar o programa de escudos espaciais 
antimísseis. Sen. Lauro Campos 393 
 
 



ESPORTE 
 
 Considerações sobre os benefícios para o esporte da Lei nº 
10.264, de 2001, de sua autoria. Sen. Pedro Piva 328 
 
 
ESTADO DE RORAIMA 
 
 Satisfação com a aprovação pela Casa, hoje, de projeto de 
lei de autoria de S.Exa. que transfere o domínio de terras 
pertencentes à União ao Estado de Roraima. Sen. Marluce Pinto 165 
 
 
ESTADO DO AMAPÁ 
 
 Críticas às ações movidas no Supremo Tribunal Federal pelo 
governador João Alberto Capiberibe, contra a nomeação de 
desembargadores no Estado do Amapá. Sen. Sebastião Rocha 086 
 
 
(FCO) 
 
 Apoio às propostas encaminhadas pela Federação dos 
Trabalhadores na Indústria nos Estados de Goiás e Tocantins e no 
Distrito Federal, ao Secretário da Produção do Governo de Mato 
Grosso do Sul, a serem discutidas e votadas pelo grupo de trabalho 
encarregado de formular alterações das normas do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO). Sen. Mauro Miranda 093 
 
 
FORD DO BRASIL 
 
 Dificuldades experimentadas pelos revendedores Ford, em 
virtude da política adotada pela Ford do Brasil. Sen. Lindberg Cury 301 
 
 
(FUNDEF) 
 
 Análise das alterações propostas à legislação que institui o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério – FUNDEF. Sen. Lauro Campos 175 
 
 
GREVE 
 
 Formulando apelo ao Governo no sentido de que encontre 
uma solução para a greve das universidades públicas. Sen. Ramez 
Tebet  407 
 
 



HABITAÇÃO 
 
 Necessidade de providências do Governo Federal para 
minorar os problemas que atingem as populações dos manguezais 
do Nordeste. Sen. Marina Silva 268 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem ao Dia do Professor, felicitando a categoria do 
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça 403 
 
 Homenagem ao Dia do Professor. Sen. Mauro Miranda 404 
 
 Associando-se às homenagens prestadas pelos Srs. 
Senadores ao Dia do Professor. Sen. Ramez Tebet 407 
 
 Homenagem ao Dia do Professor. Sen. Mozarildo Cavalcanti 411 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Roberto Campos. Sen. Ney Suassuna 123 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Senador e ex-Ministro Roberto 
Campos. Sen. José Sarney 126 
 
 Associa-se às homenagens póstumas ao ex-Senador 
Roberto Campos. Sen. Ramez Tebet 127 
 
 Reverência à memória do ex-Senador Roberto Campos. 
Sen. Artur da Távola 127 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Roberto Campos. Sen. Lindberg Cury 128 
 
 Homenagem à memória do ex-presidente da Academia 
Mineira de Letras, jornalista Vivaldi Moreira. Sen. Arlindo Porto 156 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Senador Roberto Campos. Sen. 
Jonas Pinheiro 277 
 
 
LEITE 
 
 Comentários sobre a formação de cartel por multinacionais 
na compra da produção de leite no país. Sen. Osmar Dias 034 
 
 Considerações sobre a crise no setor leiteiro. Sen. Maguito 



Vilela  129 
 
 
PARAÍSO FISCAL 
 
 Necessidade de uma conscientização mundial para a 
extinção dos paraísos fiscais. Sen. Íris Rezende 399 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.093, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 469, de 
2001, que solicita a aprovação de manifestação de louvor relativa à 
reconciliação e à reaproximação com vistas ao processo de 
reunificação pacífica entre a República da Coréia e a República 
Popular Democrática da Coréia. Sen. Jefferson Péres 027 
 
 Parecer nº 1.094, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 192, de 2001 
(Mensagem nº 00849, de 14 de agosto de 2001, do Senhor 
Presidente da República), submetendo à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor Carlos Alberto Ferreira Guimarães, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Nigéria. 
Sen. Pedro Simon. 066 
 
 Parecer nº 1.095, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 198, de 2001 
(nº 946/2001, na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Celso Luiz 
Nunes Amorim, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 
Sen. José Agripino. 067 
 
 Parecer nº 1.096, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 199, de 2001 
(nº 945/2001, na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Felipe 
de Seixas Corrêa, Ministro de Primeira Classe do Quadro 
Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador, Chefe da Delegação Permanente do Brasil em 
Genebra. Sen. Hugo Napoleão. 068 
 
 Parecer nº 1.097, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 227, de 2001 (nº 1.062/2001, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha ao Senado 
Federal a programação monetária relativa ao 4º trimestre de 2001. 



Sen. Bello Parga 073 
 
 Parecer nº 1.098, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 202, de 2001 (nº 960/2001, na 
origem), que propõe seja autorizada a República Federativa do 
Brasil a realizar operações que permitam o recebimento antecipado 
de crédito externo junto à república da Polônia, no montante atual de 
US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), na forma dos contratos 
assinados com o Bank Hand lowyw Warszawie S.A. a partir de 
diretrizes estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do 
chamado Clube de Paris. Sen. Romero Jucá  076 
 
 Parecer nº 1.099, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/28, de 2001 (nº 1.760/2001, na 
origem), do Banco Central do Brasil, solicitando interpretação 
autêntica do Senado Federal sobre o disposto no art. 2º, – 1º, inciso 
IV, da Resolução nº 78, de 1998, em face da solicitação do 
Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia 
pertencente ao Governo do Estado do Mato Grosso, para assinar 
aditivo contratual junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de 
R$4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e onze centavos), a preços de 14 de janeiro de 
2001, com base na Lei nº 10.177, de 2001. Sen. Geraldo Melo 079 
 
 Parecer nº 1.100, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº 2.626, de 2001, na origem, do 
Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado 
Federal, o Parecer Dedip-2001/019, de 2001, contendo 
manifestação acerca do pedido do Governo do Estado da Bahia 
pararetificar a Resolução nº 20, de 2001, do Senado Federal. Sen. 
Bello Parga 082 
 
 Parecer nº 1.101, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 1999 (nº 687/98, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Votorantim, 
Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 097 
 
 Parecer nº 1.102, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2001 (nº 375/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Bom Princípio do Piauí 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom 
Princípio do Piauí, Estado do Piauí. Sen. Hugo Napoleão 098 
 
 Parecer nº 1.103, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de 2001 (nº 536/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 



Associação Comunitária e Cultural Pantaneira a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca 099 
 
 Parecer nº 1.104, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2001 (nº 581/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Odilon Rezende Andrade para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Três Corações, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto 100 
 
 Parecer nº 1.105, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2001 (nº 616/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Integração Comunitária Novos Tempos a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Antônio João, 
Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Pedro Ubirajara 102 
 
 Parecer nº 1.106, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2001 (nº 703/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade Miguelopolense a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Miguelópolis, Estado de São Paulo. Sen. Juvêncio da Fonseca 103 
 
 Parecer nº 1.107, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2001 (nº 744/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento 
Social e Cultural de Pedro Canário a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do 
Espírito Santo. Sen. Ricardo Santos 104 
 
 Parecer nº 1.108, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2001 (nº 734/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão da Rádio Delta Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Atibaia, 
Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 106 
 
 Parecer nº 1.109, de 2001, da Co missão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2001 (nº 771/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Excel FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alpercata, Estado de Minas Gerais. Sen. 
Arlindo Porto 107 
 
 Parecer nº 1.110, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2001 (nº 802/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 



Associação Cultural Comunitária da Estância a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Águas de Santa Bárbara, 
Estado de São Paulo. Sen. Álvaro Dias 108 
 
 Parecer nº 1.111, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 363, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 139 
 
 Parecer nº 1.112, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2001 (nº 
97, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 151 
 
 Parecer nº 1.113, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2001 (nº 
668, de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 152 
 
 Parecer nº 1.114, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999 – 
Complementar. Sen. Edison Lobão. 153 
 
 Parecer nº 1.115, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 273, de 1991 (nº 3.190, 
de 1992, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 154 
 
 Parecer nº 1.116, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 62, de 1997 (nº 1.899/97, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha o relatório das 
atividades daquele tribunal, referente ao 3º trimestre de 1997. Sen. 
Ricardo Santos 237 
 
 Parecer nº 1.117, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 64, de 2000 (nº 1.801/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
278, de 2000, bem como dos respectivos relatório e voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada no Tribunal de Justiça do 
Estado do Amazonas, em cumprimento à Decisão nº 261, de 1999 – 
Plenário, referente a irregularidades já tratadas em processo de 
denúncia, objeto do TC-001.249/98-3, em tramitação – (TC nº 
009.350/99-3). Sen. Luiz Otávio 237 
 
 Parecer nº 1.118, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre a Proposta de Fiscalização e Controle nº 3, de 1999, 
do Senador Geraldo Melo, que dispõe sobre os assuntos referidos 
nos requerimentos dirigidos aos Ministros da Aeronáutica e 
Educação que solicita informações a respeito das medidas formais 
adotadas para proteger os recursos federais aplicados no Estado do 
Rio Grande do Norte. Sen. Luiz Otávio 238 
 
 Parecer nº 1.119, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2001, de autoria da 



Senadora Emilia Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
uso da linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do 
Governo Federal. Sen. Nilo Teixeira Campos 239 
 
 Parecer nº 1.120, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2001, de autoria do 
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a inscrição de nomes no 
Livro dos Heróis da Pátria. Sen. Moreira Mendes 248 
 
 Parecer nº 1.121, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo 
Althoff, que altera seção à parte permanente da Constituição 
Federal, dispondo sobre a atividade de perícia oficial. Sen. Romeu 
Tuma  251 
 
 Parecer nº 1.122, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2001 (nº 2.758/97, na 
Casa de origem), que introduz a palavra “obrigatório” após a 
expressão “curricular”, constante do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen. Moreira Mendes 254 
 
 Parecer nº 1.123, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que denomina “Governador Ivan Bichara” o 
viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, no Município de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. Sen. Nabor Júnior 255 
 
 Parecer nº 1.124, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2001 (nº 
735, de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Marluce Pinto. 282 
 
 Parecer nº 1.125, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2001 (nº 985/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação de Fátima para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Osasco, Estado de 
São Paulo. Sen. Sebastião Rocha 284 
 
 Parecer nº 1.126, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2001 (nº 636/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Seabrense de Comunicação a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Seabra, Estado da 
Bahia. Sen. Antonio Carlos Júnior 286 
 
 Parecer nº 1.127, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2001 (nº 755/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 



outorgada à Fundação de Educação e Cultura para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Estância, 
Estado de Sergipe. Sen. Álvaro Dias 287 
 
 Parecer nº 1.128, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2001 (nº 763/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Xanxerê Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Xanxerê, 
Estado de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 288 
 
 Parecer nº 1.129, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2001 (nº 765/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves – ACORAN, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachos 
das Neves, Estado da Bahia. Sen. Antonio Carlos Júnior 290 
 
 Parecer nº 1.130, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2001 (nº 785/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – STAR, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Valentim Gentil, Estado de São Paulo. Sen. Jonas Pinheiro 291 
 
 Parecer nº 1.131, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2001 (nº 795/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Assaré para o Desenvolvimento e Assistência Social – 
FADA, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Assaré, Estado do Ceará. Sen. Luiz Pontes 292 
 
 Parecer nº 1.132, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2001 (nº 801/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Baturiteense de Comunicação e Cultura – 
ACBCC, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Baturité, Estado do Ceará. Sen. Luiz Pontes 293 
 
 Parecer nº 1.133, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2001 (nº 813/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores de Jaguaretama a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaretama, 
Estado do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara 295 
 
 Parecer nº 1.134, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2001 (nº 
1.037/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Fundação Stênio Congro, para executar 



serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca 296 
 
 Parecer nº 1.135, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2001 (nº 945/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Osny José Gonçalves, para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio do Sul, Estado 
de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 298 
 
 Parecer nº 1.136, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 529, de 2001, de 
autoria do Senador Romeu Tuma, que requer ao Ministro de Estado 
da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis 
processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa 
“Fazendas Reunidas Boi Gordo”. Sen. Bello Parga 356 
 
 Parecer nº 1.137, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 550, de 2001, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que requer sejam fornecidas pelo 
Ministro da Fazenda lista de todas as operações de financiamento 
externo, excetuando as originárias de organismos multilaterais 
(BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado brasileiro, 
superiores a US$10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte 
americanos), de 1995, à presente data. Sen. Bello Parga 358 
 
 Parecer nº 1.138, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2000 (nº 329/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Valente Propaganda e Publicidade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Caçu, 
Estado de Goiás. Sen. Mauro Miranda 360 
 
 Parecer nº 1.139, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2001 (nº 752/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente Comunitária e Social Ajuda Fraterna a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Torrinha, 
Estado de São Paulo. Sen. Nabor Júnior 361 
 
 Parecer nº 1.140, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2001 (nº 773/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária A Voz de Bebe douro a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maceió, Estado de Alagoas. 
Sen. Nabor Júnior 362 
 
 Parecer nº 1.141, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2001 (nº 788/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o 



Sistema Comunitário de Comunicações Santamariense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria de 
Itabira, Estado de Minas Gerais. Sen. Lauro Campos 364 
 
 Parecer nº 1.142, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2001 (nº 818/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Centro de Apoio Social de Camaçari a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Camaçari, Estado da Bahia. 
Sen. Antonio Carlos Júnior 365 
 
 Parecer nº 1.143, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2001 (nº 819/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão para Desenvolvimento 
Cultural e Artístico Caraíbas a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caraíbas, Estado da Bahia. Sen. Antonio 
Carlos Júnior 366 
 
 Parecer nº 1.144, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 2001 (nº 819/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Cultural Ebenezer a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás. 
Sen. Mauro Miranda 367 
 
 Parecer nº 1.145, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 294, de 1998 (nº 189/2001, naquela Casa), que dispõe 
sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 
operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 
responsabilidade civil e as garantias referentes a depósitos de 
rejeitos radioativos, e dá outras providências. Sen. Romero Jucá 369 
 
 Parecer nºs 1.146 e 1.147, de 2001, das Comissões de 
Assuntos Econômicos, e de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão 
conterem dispositivo que possibilite o bloqueio temporário da 
recepção de programação inadequada. Sen. Casildo Maldaner. 379 
 
 Parecer nº 1.148, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2001 (nº 
3.339/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a indicação de 
edulcorantes na embalagem de produtos dietéticos e similares. Sen. 
Maria do Carmo Alves. 381 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 



 Registro da desfiliação de S.Exa. do Partido Progressista 
Brasileiro – PPB e filiação ao Partido da Frente Liberal – PFL. Sen. 
Lauro Campos 165 
 
 
PORTUÁRIO 
 
 Dificuldades enfrentadas pelo portuários do Estado de 
Sergipe que estão com pendências judiciais contra a Cadeba – 
Companhia de Docas do Estado da Bahia. Sen. Antonio Carlos 
Valadares 166 
 
 
PROFESSOR 
 
 Apelo pela retomada das negociações visando o término do 
movimento grevista dos professores das universidades federais. 
Sen. Lindberg Cury 168 
 
 Defesa das negociações entre o Governo e os professores 
das universidades públicas, em greve por melhores salários e 
condições de trabalho. Sen. José Fogaça 403 
 
 Apelo ao Governo para a retomada das negociações com os 
professores grevistas das universidades federais. Sen. Mauro 
Miranda 404 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 199 de 2001, que acrescenta 
artigo ao Decreto-Lei nº 3.689, de 2 de outubro de 1941, e revoga o 
Decreto-Lei nº 552, de 25 de abril de 1969, para restabelecer a 
manifestação oral do Ministério Público no caso que especifica. Sen. 
Carlos Bezerra 042 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2001-Complementar, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Administrativa 
Integrada de Desenvolvimento e instituir o Programa Especial de 
Desenvolvimento da Bacia do Rio Doce. Sen. Paulo Hartung 133 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999 – Complementar, 
de, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Amapá e Pará – RIAPA e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento do Delta do Rio Amazonas e dá outras 
providências. Sen. Sebastião Rocha 145 
 
 Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999-
Complementar. Sen. Edison Lobão  153 
 



 Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 273, de 1991. 
Sen. Edison Lobão 154 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2001, que altera o art. 
1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências. Sen. Carlos Bezerra 258 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2001, que dá nova 
redação ao art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, incluindo 
como serviços essenciais a previdência e assistência social. Sen. 
Ricardo Santos 260 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2001, que regulamenta 
o exercício das atividades dos profissionais em transporte de 
passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta. Sen. 
Mauro Miranda 261 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2001, que dispõe sobre 
o uso da escritura pública e da execução de serviços notariais em 
separações, divórcios, promessas de compra e venda de imóveis e 
partilha amigável de bens. Sen. Lúcio Alcântara 262 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 205, de 2001, que institui o 
Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social (CGFRS) e 
cria o Índice Brasileiro de Responsabilidade Social (IBRS). Sen. 
Marina Silva 265 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 51, de 2001, que altera a Resolução 
nº 20, de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, 
para determinar o desarquivamento de denúncia ou representação 
relativa a quebra de decoro parlamentar no caso que especifica e dá 
outras providências. Sen. Lauro Campos 131 
 
 Projeto de Resolução nº 48, de 2001, apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
nº 1.098, de 2001, que autoriza a República Federativa do Brasil a 
realizar operações que permitam o recebimento antecipado de 
crédito externo junto à República da Polônia, no montante atual de 
três bilhões e quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, na forma dos contratos assinados com o Bank 
Handlowy W. Wars zawie S.A., a partir de diretrizes estabelecidas na 
Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e dá 
outras providências. Sen. Romero Jucá 278 
 
 



PROJETO SÃO JOSÉ 
 
 Anúncio de reunião do Governo do Estado do Ceará com as 
associações comunitárias do interior, para entrega dos recursos 
destinados a primeira etapa do Projeto São José, de combate à 
pobreza rural. Sen. Lúcio Alcântara 032 
 
 
(PRONAF) 
 
 Reivindicação de recursos do Pronaf para viabilização do 
assentamento rural do Município de Guarantã do Norte, no Estado 
do Mato Grosso. Sen. Carlos Bezerra 087 
 
 
PROTOCOLO AMBIENTAL 
 
 Assinatura de Protocolo Ambiental para o Rio Parnaíba, 
entre o Ministério do Meio Ambiente e os Ministérios Públicos dos 
Estados do Piauí e Maranhão. Sen. Freitas Neto 321 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 575, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Carlos 
Bezerra  028 
 
 Requerimento nº 576, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 265, de 1999, como o 
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2001, por regularem a mesma 
matéria. Sen. Mauro Miranda 029 
 
 Requerimento nº 577, de 2001, solicitando que a 
homenagem aprovada pelo Requerimento nº 249, de 2001, 
destinada a comemorar o Dia do Aviador, agenda para o dia 18 
próximo, seja transferida para o dia 13 de novembro próximo. Sen. 
Gilvam Borges 043 
 
 Requerimento nº 442, de 2001;solicitando, nos termos 
regimentais, que o Senado formule voto de censura aos cientistas 
Panayiotis 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. Tião Viana 044 
 
 Requerimento nº 578, de 2001, de autoria do Senador 
Osmar Dias e outros Senadores, solicitando que a Hora do 



Expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 16 do corrente 
seja destinada a comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Sen. 
Osmar Dias 044 
 
 Requerimento nº 527, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Resolução nºs 27, de 2000, e 42, de 2001, 
por regularem a mesma matéria. Sen. Osmar Dias  070 
 
 Requerimento nº 577, de 2001, lido no Expediente da 
presente sessão. Sen. Gilvam Borges 072 
 
 Requerimento nº 578, de 2001, lidos no Expediente da 
presente sessão. Sen. Gilvam Borges 072 
 
 Requerimento nº 581, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 48, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente. 
Sen. Romero Jucá 083 
 
 Requerimento nº 582, de 2001, solicitando que o processo 
relativo ao caso Banpará, encaminhado ao Senado em resposta a 
requerimento de autoria do Senador José Eduardo Dutra seja 
enviado à Comissão de Fiscalização e Controle, pelos motivos que 
expõe. Sen. Antero Paes de Barros 109 
 
 Requerimento nº 583, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Roberto Campos, ocorrido 
ontem. Aprovados, após usarem da palavra os Srs. Waldeck 
Ornelas, Roberto Saturnino, Eduardo Suplicy, Pedro Simon, Lúdio 
Coelho e Romero Jucá, havendo o Sr. Presidente Edison Lobão, em 
nome da Mesa, se associado às homenagens prestadas. Sen. 
Roberto Saturnino 112 
 
 Requerimento nº 584; de 200, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Roberto Campos, ocorrido 
ontem. Sen. Waldeck Ornelas 112 
 
 Requerimento nº 585, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Roberto Campos, ocorrido 
ontem. Sen. Jonas Pinheiro 112 
 
 Requerimento nº 586 de 2001; urgência para o Projeto de 
Resolução nº 49, de 2001, lido no Expediente da presente sessão. 
Sen. Carlos Bezerra 131 
 
 Requerimento nº 586, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 49, de 2001, que autoriza o Departamento de 
Viação e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia pertencente ao 
Governo do Estado do Mato Grosso, a assinar aditivo contratual com 
o Banco do Brasil S/A, no valor de R$4.307.988,11 (quatro milhões, 



trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze 
centavos), a preços de 14 de janeiro de 2000, com base na Lei nº 
10.177, de 2001. Sen. Carlos Bezerra 131 
 
 Requerimento nº 587, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 50, de 2001, que dá nova redação ao art. 2º da 
Resolução nº 20, de 2001, que autoriza o Estado da Bahia a 
renovar, ampliar e adequar as garantias prestadas às operações de 
crédito contratadas no âmbito do Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana, no valor global de R$91.600.000,00 
(noventa e um milhões e seiscentos mil reais), já autorizadas pelas 
Resoluções nº 68, de 1998, e 71, de 1999, ambas do Senado 
Federal. Sen. Geraldo Melo 131 
 
 Requerimento nº 587, de 2001;urgência para o Projeto de 
Resolução nº 50, de 2001, lido no Expediente da presente sessão. 
Sen. Geraldo Melo 131 
 
 Requerimento nº 588, de 2001, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Marcelo Feijó, ex-Presidente do Internacional 
Esporte Clube. Sen. Pedro Simon 138 
 
 Requerimento nº 469, de 2001, solicitando a aprovação de 
manifestação de Louvor relativa à reconciliação e à reaproximação 
com vistas ao processo de reunificação pacífica entre a República 
da Coréia e a República Popular Democrática da Coréia. Sen. 
Antonio Carlos Valadares 140 
 
 Requerimento nº 540, de 2001, solicitando a convocação do 
Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, para, perante o 
Plenário do Senado Federal, prestar informações e esclarecimentos 
necessários sobre os impactos na economia e nas finanças públicas, 
em especial sobre as receitas do tesouro, que advirão da aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999-Complementar, que 
dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 
providências. Sen. Pedro Simon 140 
 
 Requerimento nº 532, de 2001, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2001, 
além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação. Sen. Ricardo Santos 284 
 
 Requerimento nº 596, de 2001, solicitando a retificação de 
autógrafos enviados à sanção do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 
2001, que altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, em virtude de 
equívoco no texto aprovado que alterou o mérito da referida 
proposição. Sen. Bello Parga 310 



 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Realização da Expedição Américo Vespúcio 2001, no 
período de 5 de novembro a 6 de dezembro do corrente, por ocasião 
das comemorações pelos 500 anos de descobrimento do Rio São 
Francisco. Sen. Maria do Carmo Alves 042 
 
 
SAÚDE 
 
 Transcrição de resposta do Ministro de Estado da Saúde a 
requerimento de informações de autoria de S. Exa. sobre a 
aplicação dos recursos da Emenda Constitucional nº 29, na área da 
Saúde. Sen. Antonio Carlos Valadares 166 
 
 
(SENAI) 
 
 Análise do Relatório do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI, correspondente ao último exercício. Sen. 
Romero Jucá 327 
 
 
SERVIDOR UNIVERSITÁRIO 
 
 Apoio às reivindicações dos professores e servidores em 
greve pela melhoria da qualidade no ensino das universidades 
federais. Sen. Íris Rezende 157 
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Ata da 131ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 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, Anto nio Car los Va la da res e Lind berg Cury

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

Ade mir Andra de –  Álva ro Dias –  Amir Lan do
–  Ante ro Paes de Bar ros –  Anto nio Car los Jú ni or –  
Antô nio Car los Va la da res –  Arlin do Por to –  Artur
da Ta vo la –  Bel lo Par ga –  Ber nar do Ca bral –  Car -
los Be zer ra –  Car los Pa tro cí nio –  Ca sil do Mal da -
ner –  Edi son Lo bão –  Edu ar do Su plicy –  Emí lia
Fer nan des –  Fer nan do Be zer ra –  Fran ce li no Pe re -
i ra –  Fre i tas Neto –  Ge ral do Althoff –  Ge ral do
Cân di do –  Ge ral do Melo –  Gil vam Bor ges –  He lo -
í sa He le na –  Hugo Na po leão –  Iris Re zen de – 
Jef fer son Pe res –  João Alber to Sou za –  Jo nas Pi -
nhe i ro –  Jor ge Bor nha u sen –  José Agri pi no – 
José Co e lho –  José Edu ar do Du tra –  José Fo ga ça 
–  José Sar ney –  Ju vên cio da Fon se ca –  La u ro
Cam pos –  Le o mar Qu in ta ni lha –  Lind berg Cury – 
Lú cio Alcân ta ra –  Lú dio Co e lho –  Luiz Ota vio – 
Ma gui to Vi le la –  Ma ria do Car mo Alves –  Ma ri na
Sil va –  Mar lu ce Pin to –  Ma u ro Mi ran da –  Mo re i ra
Men des –  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 Fre i re –  Ro ber to Sa -
tur ni no –  Ro me ro Jucá –  Ro meu Tuma –  Ro nal do 
Cu nha Lima –  Se bas tião Ro cha –  Sér gio Ma cha -
do –  Tião Vi a na –  Val mir Ama ral –  Wal deck Orne -
las –  Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 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.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 229, de 2001 (nº 1.072/2001, na ori gem), de
5 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 35, de 2001-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té -
rio 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 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 re for ço de do ta -
ções con sig na das nos or ça men tos vi gen tes, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.294, de 5 de ou tu -
bro de 2001.

OFÍCIO

 DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 473/2001, de 8 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 591, de
1999 – Com ple men tar (nº 169/2000-Com ple men tar,
na que la Casa), de au to ria do Se na dor Fre i tas Neto,
que al te ra a com po si ção do Con se lho De li be ra ti vo da
Su de ne a que se re fe re a Lei Com ple men tar nº 66, de
12 de ju nho de 1991.

PROJETOS RECEBIDOS

 DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2001
(Nº 5.074/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia, nos
ter mos do art. 64, § 1º da Cons ti tu i ção) 

Esta be le ce nor mas de con tro le e fis -
ca li za ção so bre pro du tos quí mi cos que di -
re ta ou in di re ta men te pos sam ser des ti na -



dos à ela bo ra ção ilí ci ta de subs tân ci as en -
tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Estão su je i tos a con tro le e fis ca li za ção,

na for ma pre vis ta nes ta lei, em sua fa bri ca ção, pro du -
ção, ar ma ze na men to, trans for ma ção, em ba la gem,
com pra, ven da, co mer ci a li za ção, aqui si ção, pos se,
do a ção, em prés ti mo, per mu ta, re mes sa, trans por te,
dis tri bu i ção, im por ta ção, ex por ta ção, re ex por ta ção,
ces são, re a pro ve i ta men to, re ci cla gem, trans fe rên cia
e uti li za ção, to dos os pro du tos quí mi cos que pos sam
ser uti li za dos como in su mo na ela bo ra ção de subs -
tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 1º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go às subs -
tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca que não es te jam
sob con tro le do ór gão com pe ten te do Mi nis té rio da
Sa ú de.

§ 2º Para efe i to de apli ca ção das me di das de
con tro le e fis ca li za ção pre vis tas nes ta lei, con si de -
ra-se pro du to quí mi co as subs tân ci as quí mi cas e as
for mu la ções que as con te nham, nas con cen tra ções
es ta be le ci das em por ta ria, em qual quer es ta do fí si co, 
in de pen den te men te do nome fan ta sia dado ao pro du -
to e do uso lí ci to a que se des ti na.

Art. 2º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, de ofí cio
ou em ra zão de pro pos ta do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, da Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas ou da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, de fi ni rá, em 
por ta ria, os pro du tos quí mi cos a se rem con tro la dos e, 
quan do ne ces sá rio, pro mo ve rá sua atu a li za ção, ex -
clu in do ou in clu in do pro du tos, bem como es ta be le ce -
rá os cri té ri os e as for mas de con tro le.

Art. 3º Com pe te ao De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral o con tro le e a fis ca li za ção dos pro du tos quí mi -
cos a que se re fe re o art. 1º des ta lei e a apli ca ção das 
san ções ad mi nis tra ti vas de cor ren tes.

Art. 4º Para exer cer qual quer uma das ati vi da -
des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção re la ci o na das no
art. 1º, a pes soa fí si ca ou ju rí di ca de ve rá se ca das trar
e re que rer li cen ça de fun ci o na men to ao De par ta men -
to de Po lí cia Fe de ral, de acor do com os cri té ri os e as
for mas a se rem es ta be le ci das na por ta ria a que se re -
fe re o art. 2º, in de pen den te men te das de ma is exi gên -
ci as le ga is e re gu la men ta res.

§ 1º As pes so as ju rí di cas já ca das tra das, que
es te jam exer cen do ati vi da de su je i ta a con tro le e fis -
ca li za ção, de ve rão pro vi den ci ar seu re ca das tra men to 

jun to ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, na for ma a
ser es ta be le ci da em re gu la men to.

§ 2º A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, em ca rá ter
even tu al, ne ces si tar exer cer qual quer uma das ati vi -
da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção, de ve rá pro vi -
den ci ar o seu ca das tro jun to ao De par ta men to de Po -
lí cia Fe de ral e re que rer au to ri za ção es pe ci al para efe -
ti var as suas ope ra ções.

Art. 5º A pes soa ju rí di ca re fe ri da no ca put do
art. 4º de ve rá re que rer, anu al men te, a Re no va ção da
Li cen ça de Fun ci o na men to para o pros se gui men to de 
suas ati vi da des.

Art. 6º To das as par tes en vol vi das de ve rão pos -
su ir li cen ça de fun ci o na men to, ex ce to quan do se tra -
tar de quan ti da des de pro du tos quí mi cos in fe ri o res
aos li mi tes a se rem es ta be le ci dos em por ta ria do Mi -
nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Art. 7º Para im por tar, ex por tar ou re ex por tar os
pro du tos quí mi cos su je i tos a con tro le e fis ca li za ção,
nos ter mos dos arts. 1º e 2º, será ne ces sá ria au to ri za -
ção pré via do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, nos
ca sos pre vis tos em por ta ria, sem pre ju í zo do dis pos to 
no art. 6º e dos pro ce di men tos ado ta dos pe los de -
ma is ór gãos com pe ten tes.

Art. 8º O trans por te de pro du tos quí mi cos con tro -
la dos de ve rá ser acom pa nha do de Guia de Trân si to.

Art. 9º A pes soa ju rí di ca que re a li zar qual quer
uma das ati vi da des a que se re fe re o art. 1º des ta lei é
obri ga da a for ne cer ao De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral, pe ri o di ca men te, as in for ma ções so bre suas
ope ra ções.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos que con subs -
tan ci am as in for ma ções a que se re fe re este ar ti go
de ve rão ser ar qui va dos pelo pra zo de cin co anos e
apre sen ta dos ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
quan do so li ci ta dos.

Art. 10. Os mo de los de ma pas e for mu lá ri os ne -
ces sá ri os à im ple men ta ção das nor mas a que se re -
fe rem os ar ti gos an te ri o res se rão pu bli ca dos em por -
ta ria mi nis te ri al.

Art. 11. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, por qual -
quer mo ti vo, sus pen der o exer cí cio de ati vi da de su je i -
ta a con tro le e fis ca li za ção ou mu dar de ati vi da de
con tro la da de ve rá co mu ni car a pa ra li sa ção ou al te ra -
ção ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, no pra zo de
trin ta dias a par tir da data da sus pen são ou da mu -
dan ça de ati vi da de.

Art. 12. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que exer ça
ati vi da de su je i ta a con tro le e fis ca li za ção de ve rá in for -
mar ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, no pra zo



má xi mo de vin te e qua tro ho ras, qual quer sus pe i ta de
des vio de pro du to quí mi co a que se re fe re esta lei.

Art. 13. Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti va:
I – de i xar de ca das trar-se ou li cen ci ar-se no pra -

zo le gal;
II – de i xar de co mu ni car ao De par ta men to de

Po lí cia Fe de ral, no pra zo de trin ta dias, qual quer al te -
ra ção ca das tral ou es ta tu tá ria a par tir da data do ato
adi ti vo, bem como a sus pen são ou mu dan ça de ati vi -
da de su je i ta a con tro le e fis ca li za ção;

III – omi tir as in for ma ções a que se re fe re o art.
9º des ta lei, ou pres tá-las com da dos in com ple tos ou
ine xa tos;

IV – de i xar de apre sen tar ao ór gão fis ca li za dor,
quan do so li ci ta do, no tas fis ca is, ma ni fes tos e ou tros
do cu men tos de con tro le;

V – exer cer qual quer das ati vi da des su je i tas a
con tro le e fis ca li za ção, sem a de vi da Li cen ça de Fun -
ci o na men to ou Au to ri za ção Espe ci al do ór gão com -
pe ten te;

VI – exer cer ati vi da de su je i ta a con tro le e fis ca li -
za ção com pes soa fí si ca ou ju rí di ca não au to ri za da
ou em si tu a ção ir re gu lar, nos ter mos des ta lei;

VII – de i xar de in for mar qual quer sus pe i ta de
des vio de pro du to quí mi co con tro la do, para a pre pa -
ra ção ilí ci ta de subs tân cia en tor pe cen te, psi co tró pi ca
ou que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca;

VIII – im por tar, ex por tar ou re ex por tar pro du to
quí mi co con tro la do, sem au to ri za ção pré via;

IX – re a li zar trans por te sem Guia de Trân si to;
X – al te rar a com po si ção de pro du to quí mi co

con tro la do, sem pré via co mu ni ca ção ao ór gão com -
pe ten te;

XI – adul te rar ró tu los e em ba la gens de pro du tos
quí mi cos con tro la dos vi san do a bur lar o con tro le e a
fis ca li za ção

XII – de i xar de in for mar, em lo cal vi sí vel da em -
ba la gem e do ró tu lo, a con cen tra ção do pro du to quí -
mi co con tro la do;

XIII – de i xar de co mu ni car ao De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral fur to, rou bo ou ex tra vio de pro du to
quí mi co con tro la do e do cu men to de con tro le, no pra -
zo de qua ren ta e oito ho ras; e

XIV – di fi cul tar, de qual quer ma ne i ra, a ação do
ór gão de con tro le e fis ca li za ção.

Art. 14. Os pro ce di men tos re a li za dos no exer cí -
cio da fis ca li za ção de ve rão ser for ma li za dos me di an -
te a ela bo ra ção de do cu men to pró prio.

Art. 15. O des cum pri men to das nor mas es ta be -
le ci das nes ta lei, in de pen den te men te de res pon sa bi -
li da de pe nal, su je i ta rá os in fra to res às se guin tes me -

di das ad mi nis tra ti vas, apli ca das cu mu la ti va ou iso la -
da men te:

I – ad ver tên cia for mal;
II – apre en são do pro du to quí mi co en con tra do

em si tu a ção ir re gu lar;
III – sus pen são ou can ce la men to de li cen ça de

fun ci o na men to;
IV – re vo ga ção da au to ri za ção es pe ci al; e
V – mul ta de R$2.128,20 (dois mil, cen to e vin te

e oito re a is e vin te cen ta vos) a R$1.064.100,00 (um
mi lhão, ses sen ta e qua tro mil e cem re a is)

§ 1º Na do si me tria da me di da ad mi nis tra ti va, se -
rão con si de ra das a si tu a ção eco nô mi ca, a con du ta do 
in fra tor, a re in ci dên cia, a na tu re za da in fra ção, a
quan ti da de dos pro du tos quí mi cos en con tra dos em
si tu a ção ir re gu lar e as cir cuns tân ci as em que ocor re -
ram os fa tos.

§ 2º A cri té rio da au to ri da de com pe ten te, o re co -
lhi men to do va lor to tal da mul ta ar bi tra da po de rá ser
fe i to em até cin co par ce las men sa is e con se cu ti vas.

Art. 16. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que co me ter
qual quer uma das in fra ções pre vis tas nes ta lei terá
pra zo de trin ta dias, a con tar da data da fis ca li za ção,
para sa nar as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das, sem pre ju í -
zo da apli ca ção de me di das ad mi nis tra ti vas pre vis tas
no art. 15.

§ 1º Sa na das as ir re gu la ri da des, os pro du tos
quí mi cos even tu al men te apre en di dos se rão de vol -
vi dos ao seu le gí ti mo pro pri e tá rio ou re pre sen tan te
le gal.

§ 2º Os pro du tos quí mi cos que não fo rem re gu -
la ri za dos e res ti tu í dos no pra zo e nas con di ções es ta -
be le ci das nes te ar ti go se rão des tru í dos, ali e na dos ou 
do a dos pelo De par ta men to de Po lí cia Fe de ral a ins ti -
tu i ções de en si no, pes qui sa ou sa ú de pú bli ca, após
trân si to em jul ga do da de ci são pro fe ri da no res pec ti vo 
pro ces so ad mi nis tra ti vo.

§ 3º Em caso de ris co imi nen te à sa ú de pú bli ca 
ou ao meio am bi en te, o ór gão fis ca li za dor po de rá
dar des ti na ção ime di a ta aos pro du tos quí mi cos
apre en di dos.

Art. 17. Fica ins ti tu í da a Taxa de Con tro le e Fis -
ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos, cujo fato ge ra dor é o 
exer cí cio do po der de po lí cia con fe ri do ao De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral para con tro le e fis ca li za ção
das ati vi da des re la ci o na das no art. 1º des ta lei.

Art. 18. São su je i tos pas si vos da Taxa de Con -
tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos as pes so -
as fí si cas e ju rí di cas que exer çam qual quer uma das
ati vi da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção de que
tra ta o art. 1º des ta lei.



Art. 19. São isen tos do pa ga men to da Taxa de
Con tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos, sem
pre ju í zo das de ma is obri ga ções pre vis tas nes ta lei:

I – os ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal;

II – as ins ti tu i ções pú bli cas de en si no, pes qui sa
e sa ú de;

III – as en ti da des par ti cu la res de ca rá ter as sis -
ten ci al, fi lan tró pi co e sem fins lu cra ti vos que com pro -
vem essa con di ção na for ma da lei es pe cí fi ca em vi -
gor.

Art. 20. A Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de
Pro du tos Qu í mi cos é de vi da pela prá ti ca dos se guin -
tes atos de con tro le e fis ca li za ção:

I – no va lor de R$319,24 (tre zen tos e de ze no ve
re a is e vin te e qua tro cen ta vos) para:

a) emis são de Cer ti fi ca do de Re gis tro Ca das -
tral; e

b) emis são de se gun da via de Cer ti fi ca do de
Re gis tro Ca das tral;

II – no va lor de R$159,62 (cen to e cin qüen ta e
nove re a is e ses sen ta e dois cen ta vos) para:

a) emis são de Cer ti fi ca do de Li cen ça de Fun ci o -
na men to;

b) emis são de se gun da via de Cer ti fi ca do de Li -
cen ça de Fun ci o na men to;

c) re no va ção de Li cen ça de Fun ci o na men to; e
d) al te ra ção de Re gis tro Ca das tral;
III – no va lor de R$106,41 (cen to e seis re a is e

qua ren ta e um cen ta vos) para:
a) emis são de Au to ri za ção Pré via de Impor ta -

ção;
b) emis são de Au to ri za ção Pré via de Expor ta -

ção; e
c) emis são de Au to ri za ção Pré via de Re ex por -

ta ção;
IV – no va lor de R$21,28 (vin te e um re a is e vin -

te e oito cen ta vos) para:
a) emis são de Au to ri za ção Espe ci al; e
b) emis são de se gun da via de Au to ri za ção

Espe ci al;
V – no va lor de R$10,64 (dez re a is e ses sen ta e

qua tro cen ta vos) para:
a) emis são e Guia de Trân si to; e
b) emis são de se gun da via de Guia de Trân si to. 
Art. 21. A Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de

Pro du tos Qu í mi cos será re co lhi da nos pra zos e nas
con di ções es ta be le ci das em ato do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral.

Art. 22. Os re cur sos re la ti vos à co bran ça da
Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi -
cos, à apli ca ção de mul ta e à ali e na ção de pro du tos
quí mi cos pre vis tas nes ta lei cons ti tu em re ce i ta do
Fun do Na ci o nal Anti dro gas – FUNAD.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do Na ci o nal Anti dro gas
des ti na rá oi ten ta por cen to dos re cur sos re la ti vos à
co bran ça da Taxa, à apli ca ção de mul ta e à ali e na ção
de pro du tos quí mi cos, re fe ri dos no ca put des te ar ti -
go, ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, para o re a -
pa re lha men to e cus te io das ati vi da des de con tro le e
fis ca li za ção de pro du tos quí mi cos e de re pres são ao
trá fi co ilí ci to de dro gas.

Art. 23. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 24. Fi cam re vo ga dos os arts. 1º a 13 e 18 da
Lei nº 9.017, de 30 de mar ço de 1995.

PROJETO DE LEI INICIAL
Nº 5.074, DE 2001

Esta be le ce nor mas de con tro le e fis -
ca li za ção so bre pro du tos quí mi cos que
di re ta ou in di re ta men te pos sam ser des -
ti na dos à ela bo ra ção ilí ci ta de subs tân ci -
as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que
de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí -
qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Estão su je i tos a con tro le e fis ca li za ção,

na for ma pre vis ta nes ta lei, em sua fa bri ca ção, pro du -
ção, ar ma ze na men to, trans for ma ção, em ba la gem,
com pra, ven da, co mer ci a li za ção, aqui si ção, pos se,
do a ção, em prés ti mo, per mu ta, re mes sa, trans por te,
dis tri bu i ção, im por ta ção, ex por ta ção, re ex por ta ção,
ces são, re a pro ve i ta men to, re ci cla gem, trans fe rên cia
e uti li za ção, to dos os pro du tos quí mi cos que pos sam
ser uti li za dos como in su mo na ela bo ra ção de subs -
tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 1º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go às subs -
tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi -
nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca que não es te jam
sob con tro le do ór gão com pe ten te do Mi nis té rio da
Sa ú de.

§ 2º Para efe i to de apli ca ção das me di das de
con tro le e fis ca li za ção pre vis tas nes ta lei, con si de -
ra-se pro du to quí mi co as subs tân ci as quí mi cas e as
for mu la ções que as con te nham, nas con cen tra ções
es ta be le ci das em por ta ria, em qual quer es ta do fí si co, 
in de pen den te men te do nome fan ta sia dado ao pro du -
to e do uso lí ci to a que se des ti na.



Art. 2º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, de ofí cio
ou em ra zão de pro pos ta do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral da Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas ou da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, de fi ni rá, em 
por ta ria, os pro du tos quí mi cos a se rem con tro la dos e, 
quan do ne ces sá rio, pro mo ve rá sua atu a li za ção, ex -
clu in do ou in clu in do pro du tos, bem como es ta be le ce -
rá os cri té rio e as for mas de con tro le.

Art. 3º Com pe te ao De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral o con tro le e a fis ca li za rão dos pro du tos quí mi -
cos a que se re fe re o art. lº des ta lei e a apli ca ção das
san ções ad mi nis tra ti vas de cor ren tes.

Art. 4º Para exer cer qual quer uma das ati vi da -
des su je i ta a con tro le e fis ca li za ção re la ci o na das no
art. 1º, a pes soa fí si ca ou ju rí di ca de ve rá se ca das trar
e re que rer li cen ça de fun ci o na men to ao De par ta men -
to de Po lí cia Fe de ral, de acor do com os cri té ri os e as
for mas a se rem es ta be le ci das na por ta ria a que se re -
fe re o art. 2º in de pen den te men te das de ma is exi gên -
ci as le ga is e re gu la men ta res.

§ lº As pes so as ju rí di cas já ca das tra das, que es -
te jam exer cen do ati vi da de su je i ta a con tro le e fis ca li -
za ção, de ve rão pro vi den ci ar seu re ca das tra men to
jun to ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, na for ma a
ser es ta be le ci da em re gu la men to.

§ 2º A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, em ca rá ter
even tu al, ne ces si tar exer cer qual quer uma das ati vi -
da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção, de ve rá pro vi -
den ci ar o seu ca das tro jun to ao De par ta men to de Po -
lí cia Fe de ral e re que rer au to ri za ção es pe ci al para efe -
ti var as suas ope ra ções.

Art. 5º A pes soa ju rí di ca re fe ri da no ca put do
art. 4º de ve rá re que rer, anu al men te, a Re no va rão da
Li cen ça de Fun ci o na men to para o pros se gui men to de 
suas ati vi da des.

Art. 6º To das as par tes en vol vi das de ve rão pos -
su ir li cen ça de fun ci o na men to, ex ce to quan do se tra -
tar de quan ti da des de pro du tos quí mi cos in fe ri o res
aos li mi tes a se rem es ta be le ci dos em por ta ria do Mi -
nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Art. 7º Para im por tar, ex por tar ou re ex por tar os
pro du tos quí mi cos su je i tos a con tro le e fis ca li za ção,
nos ter mos dos arts. 1º e 2º, será ne ces sá ria au to ri za -
ção pré via do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, nos
ca sos pre vis tos em por ta ria, sem pre ju í zo do dis pos to 
no art. 6º e dos pro ce di men tos ado ta dos pe los de -
ma is ór gãos com pe ten tes.

Art. 8º O trans por te de pro du tos quí mi cos con -
tro la dos de ve rá ser acom pa nha do de Guia de Trân -
si to.

Art. 9º A pes soa ju rí di ca que re a li zar qual quer
uma das ati vi da des a que se re fe re o art. 1º des ta lei é
obri ga da a for ne cer ao De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral, pe ri o di ca men te, as in for ma ções so bre suas
ope ra ções.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos que con subs -
tan ci am as in for ma ções a que se re fe re este ar ti go
de ve rão ser ar qui va dos pelo pra zo de cin co anos e
apre sen ta dos ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
quan do so li ci ta dos.

Art. 10. Os mo de los de ma pas e for mu lá ri os ne -
ces sá ri os à im ple men ta ção das nor mas a que se re -
fe rem os ar ti gos an te ri o res se rão pu bli ca dos em por -
ta ria mi nis te ri al.

Art 11. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, por qual -
quer mo ti vo, sus pen der o exer cí cio de ati vi da de su je i -
ta a con tro le e fis ca li za ção ou mu dar de ati vi da de
con tro la da de ve rá co mu ni car a pa ra li sa ção ou al te ra -
ção ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, no pra zo de
trin ta dias a par tir da data da sus pen são ou da mu -
dan ça de ati vi da de.

Art. 12. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que exer ça
ati vi da de su je i ta a con tro le e fis ca li za ção de ve rá in for -
mar ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, no pra zo
má xi mo de vin te e qua tro ho ras, qual quer sus pe i ta de
des vio de pro du to quí mi co a que se re fe re esta lei.

Art. 13. Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti va:
I – de i xar de ca das trar-se ou li cen ci ar-se no pra -

zo le gal; 
II – de i xar de co mu ni car ao De par ta men to de

Po lí cia Fe de ral, no pra zo de trin ta dias, qual quer al te -
ra ção ca das tral ou es ta tu tá ria a par tir da data do ato
adi ti vo, bem como a sus pen são ou mu dan ça da ati vi -
da de su je i ra a con tro le e fis ca li za ção;

III – omi tir as in for ma ções a que se re fe re o
art. 9º des ta lei, ou pres tá-las com da dos in com ple tos
ou ine xa tos;

IV – de i xar de apre sen tar ao ór gão fis ca li za dor,
quan do so li ci ta do, no tas fis ca is, ma ni fes tos e ou tros
do cu men tos de con tro le;

V – exer cer qual quer das ati vi da des su je i tas a
con tro le e fis ca li za ção, sem a de vi da Li cen ça de Fun -
ci o na men to ou Au to ri za ção Espe ci al do ór gão com -
pe ten te;

VI – exer cer ati vi da de su je i ta a con tro le e fis ca li -
za ção com pes soa fí si ca ou ju rí di ca não au to ri za da
ou em si tu a ção ir re gu lar, nos ter mos des ta lei.

VII – de i xar de in for mar qual quer sus pe i ta de
des vio de pro du to quí mi co con tro la do, para a pre pa -
ra ção ilí ci ta de subs tân cia en tor pe cen te, psi co tró pi ca
ou que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca;



VIII – im por tar, ex por tar ou re ex por tar pro du to
quí mi co con tro la do, sem au to ri za ção pré via:

IX – re a li zar trans por te sem Guia de Trân si to:
X – al te rar a com po si ção de pro du to quí mi co

con tro la do, sem pré via co mu ni ca ção ao ór gão com -
pe ten te;

XI – adul te rar ró tu los e em ba la gens de pro du tos
quí mi cos con tro la dos vi san do a bur lar o con tro le e a
fis ca li za ção;

XII – de i xar de in for mar, em lo cal vi sí vel da em -
ba la gem e do ró tu lo, a con cen tra ção do pro du to quí -
mi co con tro la do:

XIII – de i xar de co mu ni car ao De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral fur to, rou bo ou ex tra vio de pro du to
quí mi co con tro la do e do cu men to de con tro le, no pra -
zo de qua ren ta e oito ho ras; e

XIV – di fi cul tar, de qual quer ma ne i ra, a ação do
ór gão de con tro le e fis ca li za ção.

Art. 14. Os pro ce di men tos re a li za dos no exer cí -
cio da fis ca li za ção de ve rão ser for ma li za dos me di an -
te a ela bo ra ção de do cu men to pró prio.

Art. 15. O des cum pri men to das nor mas es ta be -
le ci das nes ta lei, in de pen den te men te de res pon sa bi -
li da de pe nal su je i ta rá os in fra to res às se guin tes me di -
das ad mi nis tra ti vas, apli ca das cu mu la ti va ou iso la da -
men te:

I – ad ver tên cia for mal;
II – apre en são do pro du to quí mi co en con tra do

em si tu a ção ir re gu lar

III – sus pen são ou can ce la men to de li cen ça de
fun ci o na men to;

IV – re vo ga ção da au to ri za ção es pe ci al: e
V – mul ta de R$2.128,20 (dois mil e cen to e vin te 

e oito re a is e vin te cen ta vos) a R$1.064.100 (um mi -
lhão e ses sen ta e qua tro mil e cem re a is).

§ 1º Na do si me tria da me di da ad mi nis tra ti va, se -
rão con si de ra das a si tu a ção eco nô mi ca, a con du ta do 
in fra tor, a re in ci dên cia, a na tu re za da in fra ção, a
quan ti da de dos pro du tos quí mi cos en con tra dos em
si tu a ção ir re gu lar e as cir cuns tân ci as em que ocor re -
ram os fa tos.

§ 2º A cri té rio da au to ri da de com pe ten te, o re co -
lhi men to do va lor to tal da mul ta ar bi tra da po de rá ser
fe i ta em até cin co par ce las men sa is e con se cu ti vas.

Art. 16. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que co me ter
qual quer uma das in fra ções pre vis tas nes ta lei terá
pra zo de trin ta dias, a con tar da data da fis ca li za ção,
para sa nar as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das, sem pre ju í -
zo da apli ca ção de me di das ad mi nis tra ti vas pre vis tas
no art. 15.

§ 1º Sa na das as ir re gu la ri da des os pro du tos
quí mi cos even tu al men te apre en di dos se rão de vol -
vi dos ao seu le gí ti mo pro pri e tá rio ou re pre sen tan te
le gal.

§ 2º Os pro du tos quí mi cos que não fo rem re gu -
la ri za dos e res ti tu í dos no pra zo e nas con di ções es ta -
be le ci das nes te ar ti go se rão des tru í dos, ali e na dos ou 
do a dos pelo De par ta men to de Po lí cia Fe de ral a ins ti -
tu i ções de en si no, pes qui sa ou sa ú de pú bli ca, após
trân si to em jul ga do da de ci são pro fe ri da no res pec ti vo 
pro ces so ad mi nis tra ti vo.

§ 3º Em caso de ris co imi nen te à sa ú de pú bli ca
ou ao meio am bi en te, o ór gão fis ca li za dor po de rá dar
des ti na ção ime di a ta aos pro du tos quí mi cos apre en di -
dos.

Art. 17. Fica ins ti tu í da a Taxa de Con tro le e Fis -
ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos, cujo fato ge ra dor é o 
exer cí cio do po der de po lí cia con fe ri do ao De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral para con tro le e fis ca li za ção
das ati vi da des re la ci o na das no art. 1º des ta lei.

Art. 18. São su je i tos pas si vos da Taxa de Con -
tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos as pes so -
as fí si cas e ju rí di cas que exer çam qual quer uma das
ati vi da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção de que
tra ta o art. 1º des ta lei.

Art. 19. São isen tos do pa ga men to da Taxa de
Con tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos, sem
pre ju í zo das de ma is obri ga ções pre vis tas nes ta lei:

I – os ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta fe -
de ral es ta du al e mu ni ci pal;

II – as ins ti tu i ções pú bli cas de en si no, pes qui sa
e sa ú de:

III – as en ti da des par ti cu la res de ca rá ter as sis -
ten ci al, fi lan tró pi co e sem fins lu cra ti vos que com pro -
vem essa con di ção na for ma da lei es pe cí fi ca e m vi -
gor.

Art. 20. A Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de
Pro du tos Qu í mi cos é de vi da pela prá ti ca dos se guin -
tes atos de con tro le e fis ca li za ção:

I – no va lor de R$319,24 (tre zen tos e de ze no ve
re a is e vin te e qua tro cen ta vos) para:

a) emis são de Cer ti fi ca do de Re gis tro Ca das -
tral; e

b) emis são de se gun da via de Cer ti fi ca do de
Re gis tro Ca das tral;

II – no va lor de R$159.62 (cen to e cin qüen ta e
nove re a is e ses sen ta e dois cen ta vos) para:

a) emis são de Cer ti fi ca do de Li cen ça de Fun ci o -
na men to;

b) emis são de se gun da via de Cer ti fi ca do de Li -
cen ça de Fun ci o na men to;



c) re no va ção de Li cen ça de Fun ci o na men to; e
d) al te ra ção de Re gis tro Ca das tral.:
III – no va lor de R$106,41 (cen to e seis re a is e

qua ren ta e um cen ta vos) para:
a) emis são de Au to ri za ção Pré via de Impor ta -

ção;.
b) emis são de Au to ri za ção Pré via de  Expor ta -

ção;e
c) emis são de Au to ri za ção Pré via de Re ex por -

ta ção.
IV – no va lor de R$21,28 (vin te e um re a is e vin -

te e oito cen ta vos) para:
a) emis são de  Au to ri za ção Espe ci al; e
b) emis são de se gun da via de  Au to ri za ção

Espe ci al.
V – no va lor de R$10,64 (dez re a is e ses sen ta e

qua tro cen ta vos) para:
a) emis são de Guia de  Trân si to; e
b) emis são de se gun da via de Guia de Trân si to.
Art. 21. A Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de

Pro du tos Qu í mi cos será re co lhi da nos pra zos e nas
con di ções es ta be le ci das em ato do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral.

Art. 22. Os re cur sos re la ti vos à co bran ça da
Taxa de Con tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi -
cos, à apli ca ção de mul ta e à ali e na ção de pro du tos
quí mi cos pre vis tas nes ta lei cons ti tu em re ce i ta do
Fun do Na ci o nal Anti dro gas – FUNAD.

Pa rá gra fo úni co. Oi ten ta por cen to dos re cur sos
re fe ri dos no ca put  des te ar ti go se rão des ti na dos ao
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, para o re a pa re lha -
men to e cus te io das ati vi da des de con tro le e fis ca li za -
ção de pro du tos quí mi cos e de re pres são ao uso e
trá fi co ilí ci to de dro gas.

Art 23. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 24. Fi cam re vo ga dos os arts. 1º a 13 e 18 da
Lei nº 9.017, de 30 de mar ço de  1995.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 845, 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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, o tex to do
pro je to de lei que ”Esta be le ce nor mas de con tro le e
fis ca li za ção so bre pro du tos quí mi cos que di re ta ou in -
di re ta men te pos sam ser des ti na dos à  ela bo ra ção ilí -
ci ta de subs tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou

que de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as".

Bra sí lia, 10 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 135 – MJ

Bra sí lia, 16 de maio de 2001

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

Sub me to à con si de ra cão de Vos sa Exce lên cia o 
ane xo Pro je to de Lei ela bo ra do após aná li se cri te ri o -
sa da le gis la ção em vi gor, que con si de rou as múl ti o i -
as ati vi da des re la ci o na das ao co mér cio e à in dús tria
quí mi ca na ci o na is, bem como o fato de o Bra sil fa zer
fron te i ra com pa í ses pro du to res de dro gas, o que o
co lo ca em po si ção es tra té gi ca no que con cer ne às ro -
tas al ter na ti vas para o trans por te de dro gas e subs -
tân ci as quí mi cas des ti na das a mer ca dos ilí ci tos.
Como não po dia de i xar de ser, foi fe i to um es tu do
com pa ra do da le gis la rão bra si le i ra com a de ou tros
pa í ses, prin ci pal men te da que les que con vi vem com a 
pro ble má ti ca re la ci o na da à pro du cão de dro gas.

2. O Sis te ma Na ci o nal de Con tro le de Pro du tos
Qu í mi cos foi ins ti tu í do com o ad ven to  da Me di da Pro -
vi só ria nº 756, de 8 de de zem bro de 1994, que, após
ter sido re e di ta da por duas ve zes, foi trans for ma da na
Lei nº 9.017, de 30 de mar ço de 1995, que “es ta be 1e -
ce nor mas de con tro le e fis ca li za ção so bre pro du tos e 
in su mos quí mi cos que pos sam ser des ti na dos à ela -
bo ra ção da co ca í na em suas di ver sas for mas e de ou -
tras subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter mi nem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, e al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 7.102, de 20 de ju nho de 1983, que dis põe
so bre se gu ran ça para es ta be le ci men tos fi nan ce i ros,
es ta be le ce nor mas para cons ti tu i ção e fun ci o na men -
to de em pre sas par ti cu la res que ex plo rem ser vi ços
de vi gi lân cia e de truns por te de va lo res, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

3. Em que pese tra tar-se de ins tru men to nor ma -
ti vo que in cor po ra o sen ti men to da co mu ni da de in ter -
na ci o nal, ex pres so nas re co men da ções da Con ven -
ção con tra o trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e de
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, re a li za da em Vi e na, Áus -
tria, no pe río do de 20 a 25 de de zem bro de 1988,
faz-se ne ces sá ria a al te ra ção da Lei nº

 
9.017, de

1995, a fim de que se pos sa aper fe i ço ar os me ca nis -
mos de con tro le e fis ca li za ção de pro du tos quí mi cos
uti li zá ve is na ela bo ra ção de dro gas ilí ci tas.

4. Si tu a ções de or dem prá ti ca vi ven ci a das nes -
tes úl ti mos cin co anos, ana li sa das in ter na men te e no
con tex to in ter na ci o nal, exi gem a ado ção de  es tra té gi -



as e de no vos pro ce di men tos ope ra ci o na is, que só
se rão pos sí ve is com uma nova lei que ve nha a subs ti -
tu ir a le gis la ção ora em vi gor. Ape sar das ações su je i -
tas a con tro le, ex pres sas na Lei nº 9.017, de 1995,
abran ge rem ati vi da des que de vem ser con tro la das,
prin ci pal men te no que diz res pe i to à im por ta ção, ex -
por ta ção, pro du ção, dis tri bu i ção, co mer ci a li za ção e
ao trans por te de pro du tos quí mi cos que pos sam ser
uti li za dos na ela bo ra ção ilí ci ta de dro gas, ob ser va-se
que a lei vi gen te é omis sa quan to as ins ti tu i ções não
iden ti fi ca das como em pre sas, o que im pos si bi li ta o
con tro le e a fis ca li za ção das ati vi da des re la ci o na das
a pro du tos quí mi cos de sen vol vi das por en ti da des que
não te nham a na tu re za ju rí di ca de em pre sa.

5. O art. lº do Pro je to de Lei di fe re do art. 1º da
Lei nº 9.017, de 1995, pelo acrés ci mo das ati vi da des
de com pra, do a ção, em prés ti mo e trans fe rên cia, ten -
do em vis ta que a ex pe riên cia tem de mons tra do ser
tam bém ne ces sá rio o con tro le dos pro du tos quí mi cos 
com pra dos, do a dos, em pres ta dos ou trans fe ri dos.
Le vou-se em con ta, nes se ar ti go, a ne ces si da de de
de fi nir no uni ver so dos pro du tos quí mi cos aque les
que de ve rão es tar su je i tos a con tro le e fis ca li za ção.

6. O § 1º do art. 1º do Pro je to de Lei visa a as se -
gu rar o con tro le das subs tân ci as en tor pe cen tes e psi -
co tró pi cas que, com pro va da men te, te nham uti li da de
em pro ces sos in dus tri a is.

7. O art. 2º do Pro je to de Lei faz ex pres sa re fe -
rên cia aos ór gãos li ga dos, de al gu ma for ma, ao con -
tro le de subs tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou
que de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca e es -
cla re ce, em face da di nâ mi ca do con tro le, que os cri -
té ri os e as for mas de con tro le de vem ser es pe ci fi ca -
dos por meio de Por ta ria do Mi nis tro da Jus ti ça.

8. O art. 4º do Pro je to de Lei, tal como pre vis to
na Lei nº 9.017, de 1995, cria a obri ga to ri e da de de ca -
das tro e re que ri men to de Li cen ça de Fun ci o na men to
para aque le que exer cer qua is quer das ati vi da des su -
je i tas a con tro le e fis ca li za ção re fe ri das no art. 1º do
Pro je to de Lei e es ten de a me di da para to das as pes -
so as fí si cas, des de cue es tas exer çam ati vi da des su i -
e i tas a con tro le e fis ca li za rão. Além dis so, as pes so as
ju rí di cas já ca das tra das, que es te jam exer cen do ati vi -
da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção, de ve rão pro -
vi den ci ar seu re ca das tra men to jun to ao De par ta men -
to de Po lí cia Fe de ral na for ma a ser es ta be le ci da em
re gu la men to. Des te modo, se rão al can ça das não so -
men te as em pre sas, mas to das as pes so as ju rí di cas
que exer çam ati vi da de con tro la da e,  tam bém, as pes -
so as fí si cas que de sem pe nham qual quer ati vi da de
su je i ta a con tro le, mes mo em ca rá ter even tu al.

9. To das as par tes en vol vi das de ve rão pos su ir
Li cen ça de Fun ci o na men to, ex ce to quan do se tra tar
de quan ti da des de pro du tos quí mi cos in fe ri o res aos
li mi tes a se rem es ta be le ci dos em por ta ria, tal como
pos to no art. 6º do Pro je to de Lei.

10. O art. 8º da Lei nº 9.017, de 1995, es ta be le ce 
como li mi te in fe ri or no con tro le das subs tân ci as quí -
mi cas qui nhen tos mi li li tros e qua tro cen tos gra mas.
Esses li mi tes in vi a bi li zam o con tro le efe ti vo dos pro -
du tos quí mi cos, pnnci pa i men te quan do se tra ta de
usuá ri os do més ti cos ou pes so as ju rí di cas que ne ces -
si tam de pe que nas quan ti da des de tais pro du tos, tais
como la bo ra tó ri os de aná li ses e con tro le de qua li da -
de, sa lões de be le za e ou tros do mes mo por te. Con si -
de ran do a re a li da de bra si le i ra, não faz sen ti do con tro -
lar meio li tro de ace to na quan do se  sabe que para
pro du zir um qui lo de co ca í na são ne ces sá ri os, pelo
me nos, dez li tros des se sol ven te.

11. A fal ta de de fi ni ção das in fra ções ad mi nis tra -
ti vas é ou tra im per fe i ção que se ob ser va no di plo ma
le gal em vi gor. O art. 11 da Lei nº 9.017, de 1995, re fe -
re-se ao des cum pri men to da lei de for ma ge né ri ca, e
im põe me di das ad mi nis tra ti vas que po dem ser apli ca -
das cu mu la ti va ou iso la da men te. Nes te par ti cu lar pa -
re ce in dis pen sá vel a exis tên cia de dis po si ti vos que
des cre vam, com cla re za, as con du tas re pro vá ve is e
pas sí ve is de re pri men das na es fe ra ad mi nis tra ti va, o
que foi fe i to no Pro je to de Lei, por meio do art. 13.
Assim, a au to ri da de com pe ten te terá me lho res con di -
ções para a aná li se e a ava li a ção dos pro ce di men tos
ope ra ci o na is, iden ti fi can do fa cil men te as con du tas
que ti pi fi cam as in fra ções ad mi nis tra ti vas des cri tas na 
pró pria lei.

12. Por fim, su gi ro a Vos sa Exce lên cia que seja
so li ci ta da a ur gên cia pre vis ta pelo § 1º  do art. 64 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para a apre ci a cão de pro je tos
de lei de ini ci a ti va do Che fe do Po der Exe cu ti vo, o que
se jus ti fi ca di an te da im por tân cia do as sun to e do sig -
ni fi ca ti vo com ba te ao nar co trá fi co,– ob je to da pre sen -
te pro pos ta de lei.

13. Cre io, Se nhor Pre si den te, que o Pro je to de
Lei ora sub me ti do ao des cor ti no de Vos sa Ex ce lên cia
vem de mons trar a cres cen te re o cu pa ção com o efe ti -
vo con tro le e fis ca li za ção so bre pro du tos quí mi cos
que pos sam ser des ti na dos à ela bo ra rão ilí ci ta de
subs tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de -
ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, ha ven do
um efe ti vo en ga ja men to do Go ver no Fe de ral nes te
sen ti do.

Res pe i to sa men te, Jose Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995

Esta be le ce nor mas de con tro le e fis -
ca li za ção so bre pro du tos e in su mos quí -
mi cos que pos sam ser des ti na dos à ela -
bo ra ção da co ca í na em suas di ver sas
for mas e de ou tras subs tân ci as en tor pe -
cen tes ou que de ter mi nem de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca, al te ra dis po si ti vo da
Lei nº 7.102, de 20 de ju nho de 1983, que
dis põe so bre se gu ran ça para es ta be le ci -
men tos fi nan ce i ros, es ta be le ce nor mas
para cons ti tu i ção e fun ci o na men to de
em pre sas par ti cu la res que ex plo rem ser -
vi ços de vi gi lân cia e de trans por te e va lo -
res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Estão su je i tos a con tro le e fis ca li za ção,
na for ma pre vis ta nes ta lei, em sua fa bri ca ção, pro du -
ção, ar ma ze na men to, trans for ma ção, em ba la gem.
ven da, co mer ci a li za ção, aqui si ção, pos se, per mu ta,
re mes sa, trans por te, dis tri bu i ção, im por ta ção, ex -
por ta ção, re ex por ta ção, ces são, re a pro ve i ta men to,
re ci cla gem e uti li za ção, to dos os pro du tos quí mi cos
que pos sam ser uti li za dos como in su mo na ela bo ra -
ção da pas ta da co ca í na, pas ta la va da e clo ri dra to de 
co ca í na.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se, ain da, na for ma da re gu la men ta ção des ta lei,
a pro du tos e in su mos quí mi cos que pos sam ser uti li -
za dos na ela bo ra ção de ou tras subs tân ci as en tor pe -
cen tes ou que de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca.

Art. 2º O Mi nis tro da Jus ti ça, de ofí cio ou em ra -
zão de pro pos ta do De par ta men to de Entor pe cen tes,
ou do Órgão de vi gi lân cia sa ni tá ria do Mi nis té rio da
Sa ú de, ou do Órgão de re pres são a en tor pe cen tes do 
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, re la ci o na rá, em re -
so lu ção, os pro du tos e in su mos quí mi cos a que se re -
fe re o ar ti go an te ri or, pro ce den do à res pec ti va atu a li -
za ção, quan do ne ces sá ria.

Art. 3º Ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
com pe te a fis ca li za ção e o con tro le dos pro du tos e in -
su mos quí mi cos e a apli ca ção das san ções ad mi nis -
tra ti vas de les de cor ren tes.

Art. 4º As em pre sas que se cons ti tu í rem para re -
a li zar qual quer das ati vi da des su je i tas a con tro le e fis -
ca li za ção, elen ca das no art. 1º  des ta Lei, re que re rão
li cen ça de fun ci o na men to ao De par ta men to de Po lí -
cia Fe de ral, in de pen den te men te das de ma is exi gên -
ci as le ga is e re gu la men ta res.

§ 1º As em pre sas já exis ten tes, ain da que ca -
das tra das no De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, de ve -
rão, no pra zo de ses sen ta dias, re que rer a ob ten ção
da li cen ça de fun ci o na men to.

§ 2º As pes so as fí si cas que re a li za rem qual quer
das ati vi da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção, elen -
ca das no art. 1º des ta lei, de ve rão re que rer ao De par -
ta men to de Po lí cia Fe de ral li cen ça para efe ti va rem as
ope ra ções.

Art. 5º As em pre sas re fe ri das no ar ti go an te ri or
re que re rão, anu al men te, au to ri za ção para o pros se -
gui men to de suas ati vi da des.

Art. 6º As em pre sas que re a li zam qual quer das
ati vi da des su je i tas a con tro le e fis ca li za ção, elen ca -
das no art. 1º des ta lei, são obri ga das a in for mar,
men sal men te, ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral:

I – nas ope ra ções de fa bri ca ção e pro du ção, as
quan ti da des fa bri ca das ou pro du zi das;

II – nas ope ra ções de trans for ma ção e uti li za -
ção, as quan ti da des trans for ma das ou uti li za das, com 
es pe ci fi ca ção da pro ce dên cia da subs tân cia trans for -
ma da ou uti li za da, tipo e da quan ti da de da subs tân cia 
ob ti da após o pro ces so;

III – nas ope ra ções de re ci cla gem e re a pro ve i ta -
men to, as quan ti da des re ci cla das e re a pro ve i ta das,
com es pe ci fi ca ção da pro ce dên cia da subs tân cia re -
ci cla da ou re a pro ve i ta da, as quan ti da des dos ele -
men tos com po nen tes dos pro du tos quí mi cos e in su -
mos su je i tos a con tro le e fis ca li za ção ob ti dos;

IV – nas ope ra ções de ar ma ze na men to, em ba -
la gem e pos se, a quan ti da de e pro ce dên cia dos pro -
du tos e in su mos ar ma ze na dos, em ba la dos e de pos -
se da em pre sa;

V – nas ope ra ções de ven da, co mer ci a li za ção,
aqui si ção, per mu ta, re mes sa, trans por te, dis tri bu i ção, 
im por ta ção, ex por ta ção, re ex por ta ção e ces são, a
quan ti da de, pro ce dên cia e des ti no dos pro du tos ven -
di dos, co mer ci a li za dos, ad qui ri dos, per mu ta dos, re -
me ti dos, trans por ta dos, dis tri bu í dos, im por ta dos, ex -
por ta dos, re ex por ta dos e ce di dos, com es pe ci fi ca -
ção:

a) do nú me ro da fa tu ra;

b) da data da ope ra ção;

c) do nome, ra zão so ci al e do mi cí lio co mer ci al
do ter ce i ro com o qual a em pre sa efe tu ou ope ra ção;

d) do lo cal em que foi en tre gue a mer ca do ria,
qua li fi ca ção dos des ti na tá ri os e das pes so as que re -
ce be ram a car ga dos pro du tos e in su mos.

§ 1º Os da dos a se rem in for ma dos se rão re gis -
tra dos, di a ri a men te, em pla ni lha cujo mo de lo será de -



fi ni do no re gu la men to des ta lei, sen do as quan ti da des 
ex pres sas em uni da des mé tri cas de vo lu me e peso.

§ 2º As no tas fis ca is das ope ra ções, ma ni fes tos
e ou tros do cu men tos, a se rem es pe ci fi ca dos na re so -
lu ção a que se re fe re o art. 2º des ta lei, de ve rão ser ar -
qui va dos nas em pre sas, pelo pra zo a ser de ter mi na -
do no re gu la men to des ta lei, de ven do ser apre sen ta -
dos quan do o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral o so li -
ci tar.

Art. 7º Os pro du tos e in su mos quí mi cos se rão
acom pa nha dos até o seu des ti no de nota fis cal e,
quan do o trans por te for in te res ta du al, nos ter mos em
que de fi nir a re so lu ção a que se re fe re o art. 2º  des ta
lei, de Guia de Trân si to.

Art. 8º Os ad qui ren tes ou pos su i do res dos pro -
du tos e in su mos quí mi cos a que se re fe rem os ar ti gos 
1º e 2º, des ta lei, em quan ti da des in fe ri o res a 500ml e
400g, es tão isen tos de qual quer li cen ci a men to ou au -
to ri za ção pré via, o que não de so bri ga o for ne ce dor de 
cum prir as nor mas de con tro le pre vis tas nes ta lei.

Art. 9º Para im por tar, ex por tar ou re ex por tar os
pro du tos de que tra tam os ar ti gos lº e 2º, será ne ces -
sá ria au to ri za ção pré via do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, in de pen den te men te da li be ra ção dos de ma -
is ór gãos com pe ten tes, bem como o aten di men to ao
dis pos to no art. 6º des ta lei.

Art. 10. Ambas as par tes, nas ope ra ções elen -
ca das no art. 1º des ta lei, de ve rão pos su ir li cen ça de
fun ci o na men to ou li cen ça para re a li zar as ope ra ções,
ex pe di da pelo De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, ob -
ser va da a ex ce ção pre vis ta no art. 8º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. As em pre sas ou pes so as fí si -
cas que re a li zam as ope ra ções elen ca das no art. 1º
des ta lei de ve rão in for mar, de ime di a to, ao De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral, sus pe i ta de qua is quer tran -
sa ções des ti na das à pre pa ra ção de co ca í na e ou tras
subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter mi nem de -
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

Art. 11. O des cum pri men to das nor mas es ta be -
le ci das nes ta lei, in de pen den te men te de res pon sa bi -
li da de pe nal, su je i ta rá os in fra to res às se guin tes me -
di das ad mi nis tra ti vas, apli ca das cu mu la ti va ou iso la -
da men te:

I – apre en são de pro du tos e in su mos quí mi cos
em si tu a ção ir re gu lar;

II – sus pen são ou per da de li cen ça de fun ci o na -
men to do es ta be le ci men to;

III – mul ta de duas mil Ufir a um mi lhão de Ufir ou 
uni da de pa drão que vier a subs ti tuí-la.

Pa rá gra fo úni co. Das san ções apli ca das, ca be rá 
re cur so ao Di re tor do De par ta men to de Po lí cia Fe de -

ral, no pra zo de quin ze dias a con tar da no ti fi ca ção do
in te res sa do.

Art. 12. Os mo de los de ma pas e for mu lá ri os, ne -
ces sá ri os à im ple men ta ção das nor mas a que se re -
fe rem os ar ti gos an te ri o res se rão pu bli ca dos como
ane xos ao re gu la men to des ta lei.

Art. 13. Se rão de vi dos pe los in te res sa dos os
emo lu men tos de cor ren tes do ca das tro das em pre sas
e li cen ças de fun ci o na men to, gui as de trân si to, au to ri -
za ções de im por ta ção, ex por ta ção e re ex por ta ção.
....................................................................................

 Art. 18. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
dos ar ti gos 1º a 13 des ta lei cor re rão à con ta das do -
ta ções or ça men tá ri as do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral e do Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e de
Com ba te ao Abu so de Dro gas (FUNCAB), na for ma
do art. 2º, in ci so IV, da Lei nº 7.560, de 19 de de zem -
bro de 1986.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2001
(Nº 4.731/94, na Casa de ori gem)  

Re gu la men ta a pro fis são de Tec nó -
lo go e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio da pro fis são de Tec nó lo go,

nas mo da li da des re la ci o na das à área de en ge nha ria
e ciên ci as da sa ú de, com atri bu i ções es ta be le ci das
nes ta lei, é pri va ti vo:

I – dos di plo ma dos por ins ti tu i ções pú bli cas ou
pri va das na ci o na is em cur sos su pe ri o res de Tec no lo -
gia re co nhe ci dos ofi ci al men te;

II – dos di plo ma dos por ins ti tu i ção es tran ge i ra
de en si no su pe ri or, com di plo ma de vi da men te re va li -
da do e re gis tra do como equi va len te ao cur so men ci o -
na do no in ci so I, na for ma da le gis la ção em vi gor.

Art. 2º As atri bu i ções dos Tec nó lo gos das áre as
de Enge nha ria ou das Ciên ci as da Sa ú de, no âm bi to
de sua mo da li da de es pe cí fi ca, de acor do com a sua
for ma ção cur ri cu lar e aca dê mi ca, são:

I – ana li sar da dos téc ni cos, de sen vol ver es tu -
dos, ori en tar e ana li sar es que mas exe cu ti vos;

II – de sen vol ver pro je tos, ela bo rar es pe ci fi ca -
ções, ins tru ções, di vul ga ção téc ni ca, or ça men tos e
pla ne ja men tos;

III – di ri gir, ori en tar, co or de nar, su per vi si o nar e
fis ca li zar ser vi ços téc ni cos e obras;



IV – de sen vol ver pro ces sos, pro du tos e ser vi ços 
para aten der às ne ces si da des do pro je to;

V – re a li zar vis to ri as, ava li a ções e la u dos téc ni -
cos;

VI – exe cu tar e res pon sa bi li zar–se tec ni ca men -
te por ser vi ços e obras;

VII – de sem pe nhar car gos e fun ções téc ni cas
no ser vi ço pú bli co e ins ti tu i ções pri va das;

VIII – pres tar con sul to ria e as ses so ria;
IX – exer cer o en si no, a pes qui sa, a aná li se, a

ex pe ri men ta ção e o en sa io;
X – con du zir equi pes de ins ta la ção, mon ta gem,

ope ra ção, re pa ro e ma nu ten ção;
§ 1º Ou tras ati vi da des po de rão ser acres ci das

me di an te aná li se do con te ú do cur ri cu lar, pe los Con -
se lhos de Fis ca li za ção do Exer cí cio pro fis si o nal da
res pec ti va área.

§ 2º Ne nhum pro fis si o nal po de rá de sem pe nhar
ati vi da des além da que las que lhe com pe tem, pe las
ca rac te rís ti cas de seu cur rí cu lo es co lar, con si de ra das 
em cada caso, ape nas, as dis ci pli nas que con tri bu em
para a gra du a ção pro fis si o nal, sal vo ou tras que lhe
se jam acres ci das em cur so de pós–gra du a ção, de es -
pe ci a li za ção ou de aper fe i ço a men to.

§ 3º Cabe às con gre ga ções das es co las e fa cul -
da des que man te nham Cur so de Tec no lo gia in di car
às ins ti tu i ções in cum bi das da fis ca li za ção do exer cí -
cio pro fis si o nal, em fun ção dos tí tu los apre ci a dos
atra vés de for ma ção pro fis si o nal, em ter mos ge né ri -
cos, as ca rac te rís ti cas dos pro fis si o na is por ela di plo -
ma dos.

Art. 3º O Tec nó lo go po de rá res pon sa bi li zar–se,
tec ni ca men te, por pes soa ju rí di ca, des de que o ob je -
ti vo so ci al des ta seja com pa tí vel com suas atri bu i -
ções.

Art. 4º A de no mi na ção Tec nó lo go fica re ser va da 
aos pro fis si o na is le gal men te ha bi li ta dos na for ma da
le gis la ção vi gen te.

Art. 5º A apli ca ção do que dis põe esta lei, a nor -
ma ti za ção e a fis ca li za ção do exer cí cio e das ati vi da des
da pro fis são de Tec nó lo go, se rão exer ci das pe los Con -
se lhos Fe de ra is e Re gi o na is de fis ca li za ção do exer cí -
cio pro fis si o nal da res pec ti va área de atu a ção, or ga ni -
za dos de for ma a as se gu ra rem uni da de de ação.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.731 DE 1994

Re gu la men ta a pro fis são de Tec nó -
lo go e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio da pro fis são de Tec nó lo go,

em qual quer das suas mo da li da des, com as atri bu i -
ções es ta be le ci das nes ta lei, é pri va ti vo:

I – dos di plo ma dos, por ins ti tu i ções pú bli cas ou
pri va das, em cur sos su pe ri o res de tec no lo gia re co -
nhe ci dos ofi ci al men te.

II. dos di plo ma dos por ins ti tu i ção es tran ge i ra de
en si no su pe ri or, de vi da men te re va li da do e re gis tra do
como equi va len te ao cur so men ci o na do no item an te -
ri or, na for ma da le gis la ção em vi gor.

Art. 2º As atri bu i ções dos Tec no ló gos, no âm bi to 
de sua mo da li da de es pe cí fi ca, de acor do com sua for -
ma ção cur ri cu lar e aca dê mi ca, são:

a) ana li sar da dos téc ni cos; de sen vol ver es tu dos 
es pe ci a is, ori en tar e ana li sar es que mas exe cu ti ti vos;

b) di ri gir, ori en tar, co or de nar, su per vi si o nar e
fis ca li zar ser vi ços téc ni cos e obras;

c) de sen vol ver pro je tos, ela bo rar es pe ci fi ca -
ções, ins tru ções, di vul ga ção téc ni ca, or ça men tos e
pla ne ja men to;

d) adap tar pro je tos, pro ces sos, pro du tos e ser -
vi ços às con di ções de exe cu ção;

e) re a li zar vis to ri as, ava li a ções e la u dos téc ni -
cos;

f) exe cu tar, con du zir e res pon sa bi li zar-se tec ni -
ca men te por ser vi ços e obras;

g) de sem pe nhar car gos e fun ções téc ni cas no
ser vi ço pú bli co e ins ti tu i ções pri va das.;

h) pres tar con sul to ria e as ses so ria;

i) exer cer o en si no, a pes qui sa, a aná li se, a ex -
pe ri men ta ção e o en sa io.

§ 1º Cabe às con gre ga ções das es co las e fa cul -
da des que man te nham cur sos de Tec no lo gia, in di car
às en ti da des in cum bi das da fis ca li za ção do exer cí cio
pro fis si o nal, em fun ção dos tí tu los apre ci a dos atra vés 
de for ma ção pro fis si o nal, em ter mos ge né ri cos, as
ca rac te rís ti cas dos pro fis si o na is por elas di plo ma dos.

§ 2º Além das atri bu i ções que lhe com pe tem pe -
las ca rac te rís ti cas de seu cur rí cu lo es co lar de gra du -
a ção, o Tec nó lo go po de rá de sem pe nhar ou tras ati vi -
da des para as qua is te nha sido ha bi li ta do em cur sos
de es pe ci a li za ção ou aper fe i ço a men to.

Art. 3º O Tec nó lo go po de rá res pon sa bi li zar-se,
tec ni ca men te, por pes soa ju rí di ca, des de que o ob je -
ti vo so ci al des ta seja com pa tí vel com suas atri bu i -
ções.

Art. 4º A de no mi na ção Tec nó lo go é re ser va da
aos pro fis si o na is le gal men te ha bi li ta dos na for ma da
le gis la ção vi gen te.



Art 5º O Con se lho Pro fis si o nal ao qual o Tec nó -
lo go es ti ver re gis tra do terá ape nas a fun ção de fis ca li -
zar seu exer cí cio pro fis si o nal.

Art. 6º A pre sen te lei en tra rá em vi gor na data da 
sua pu bli ca ção.

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

Jus ti fi ca ção

Os Tec nó lo gos são pro fis si o na is de ní vel su pe ri -
or que pela sua for ma ção di re ci o na da es tão ap tos à
atu a ção ime di a ta e qua li fi ca da em sua mo da li da de.
Atra vés do do mí nio e apli ca ção de co nhe ci men tos ci -
en tí fi cos e tec no ló gi cos, trans for mam es ses co nhe ci -
men tos em pro ces sos, pro je tos, pro du tos e ser vi ços. 
Atu am nas di ver sas ati vi da des pro mo ven do mu dan -
ças e avan ços, fun da men tan do suas de ci sões no sa -
ber tec no ló gi co e na vi são mul ti dis ci pli nar dos pro ble -
mas que lhes com pe te so lu ci o nar.

Os cur sos su pe ri o res de tec no lo gia, na dé ca da
de 60 ti ve ram gran de de sen vol vi men to na Eu ro pa e
USA, em face das ne ces si da des que os pro ces sos,
pro du ti vos im pu se ram à so ci e da de in dus tri al e co -
mer ci al. A Ale ma nha, a Fran ça e a Ingla ter ra se des -
ta ca ram com a cri a ção, res pec ti va ni en te, da “Frach -
ha ochscho les”, dos “Insti tu tes Uni ver si te Du Tec no lo -
gie”, e das “Po li techncs”, ele van do o po ten ci al tec no -
ló gi co des ses pa í ses no ce ná rio in dus tri al mun di al, ao 
ní vel que hoje co nhe ce mos.

Ao fi nal dos anos 60, mais pre ci sa men te em 69,
sur giu no Bra sil o pri me i ro cur so de Tec no lo gia, na ci -
da de de Ba u ru, no Esta do de São Pa u lo, na área de
Cons tru ção Ci vil, mo da li da de Edi fí ci os, au to ri za do
pelo Pa re cer MEC nº 90/69, de 28 de abril de 1969,
para ser mi nis tra do pela Fa cul da de de Tec no lo gia de
Ba u ru.

Em 6 de ou tu bro do mes mo ano é cri a da uma
au tar quia es ta du al de no mi na da Cen tro Esta du al de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de São Pa u lo, hoje de no mi na -
da Cen tro Esta du al de Edu ca ção Tec no ló gi ca Pa u la
Sou za, com a fi na li da de de ar ti cu lar, re a li zar e de sen -
vol ver o Ensi no Tec no ló gi co, e é au to ri za da a mi nis -
trar Cur sos Su pe ri o res de Tec no lo gia nas áre as de
Cons tru ção Ci vil e Me câ ni ca.

Ao lon go des ses 25 anos vá ri as ou tras ins ti tu i -
ções fo ram au to ri za das a mi nis trar cur sos de tec no lo -
gia e ou tras fo ram cri a das com essa fi na li da de. Esti -
ma-se hoje que no Bra sil exis tam 130 Insti tu i ções Pú -
bli cas e Pri va das dis tri bu í das em 22 es ta dos do Bra -
sil, mi nis tran do cer ca de 48 mo da li da des de cur sos

de tec no lo gia, com algo em tor no de 105.000 alu nos
ma tri cu la dos.

Por ou tro lado, a di ver si fi ca ção dos pro ces sos
pro du ti vos, traz con si go a es pe ci a li za ção em se to res
da in dús tria, co mér cio e ser vi ços. Essas es pe ci a li za -
ções fo ram pre en chi das pe los Tec nó lo gos, a par tir
dos cur sos de tec no lo gia im plan ta dos no País.

Atu am no mer ca do hoje algo em tor no de 40.000
tec no ló gos nos vá ri os se to res da eco no mia.

A pro fis são de Tec nó lo go é re co nhe ci da em vá -
ri as ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das ten do in clu si ve
pla nos de car re i ra em vi gor.

Fica evi den ci a do cla ra men te que, de fato, o pro -
fis si o nal Tec nó lo go está con so li da do no nos so país, a 
exem plo de vá ri os ou tros pro fis si o na is, de for ma ção
se me lhan te, exis ten te em pa í ses do pri me i ro mun do.
Fal ta-lhe re gu la men tar a pro fis são bem como atri bu -
ir-lhes ati vi da des com pa tí ve is e con di zen tes com sua
for ma ção su pe ri or aca dê mi ca e de con for mi da de
com sua área e mo da li da de de atu a ção.

O Tec nó lo go é um pro fis si o nal de ní vel su pe ri or
com ple to, den tro de sua mo da li da de e for ma ção, tão
im por tan te e ne ces sá rio aos se to res de nos sa eco no -
mia quan to os de ma is pro fis si o na is e as sim deve ser
re co nhe ci do e con se qüen te men te ter sua pro fis são
cri a da e re gu la men ta da, ob je ti vo ma i or des ta lei.

Sala das Ses sões,   de    de 1994. – De pu ta do
Aldo Re be lo.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2001
(Nº 755/95, na Casa de ori gem)

Inclui fer ro vi as na re la ção des cri ti va 
do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam in clu í dos, na re la ção des cri ti va do

Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº  5.917, 
de 10 de se tem bro de 1973, os se guin tes tre chos de
fer ro vi as:

I – en tron ca men to com a EF-116 –  Bom Je sus
da Lapa – Cor ren ti na – Bar re i ras – Di a nó po lis – Por to
Na ci o nal –  en tron ca men to com a Fer ro via Nor te-Sul;

II – Ilhéus (Por to do Ma lha do) até o en tron ca -
men to com a EF-445 (Uba i ta ba/BA);

III – Fer ro via do Ca nal de Trá fe go, en tre o pólo
pe tro quí mi co de Ca ma ça ri (BA) e o Por to de Ara tu
(BA).

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



PROJETO DE LEI ORIGINAL
 Nº 755, DE 1995

Inclui fer ro vi as na re la ção des cri ti va 
do Pla no Na ci o nal de Vi a ção;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam in clu í dos, na re la ção des cri ti va do

Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº
5.017, de 10 de se tem bro de 1973, os se guin tes tre -
chos de fer ro vi as:

I – en tron ca men to com a EF-116 – Bom Je sus
da Lapa – Cor ren ti na – Bar re i ras – Di a nó po lis – Por to
Na ci o nal – en tron ca men to com a Fer ro via Nor te-Sul;

II – Ilhéus (Por to do Ma lha do) até o en tron ca -
men to com a EF-445 (Uba i ta ba/BA);

III – Fer ro via do Ca nal de Trá fe go, en tre o pólo
pe tro quí mi co de Ca ma ça ri (BA) e o Por to de Ara tu
(BA).

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Qu an do da apro va ção do Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção, há mais de 20 anos, pre via-se sua re vi são quin -
qüe nal, de for ma a ade quá-lo à evo lu ção dos sis te -
mas de trans por tes. Entre tan to, tais re vi sões não fo -
ram re a li za das, ten do sido in tro du zi das ape nas al gu -
mas mo di fi ca ções tó pi cas.

Por ou tro lado, é fato in con tes tá vel que ao lon go
do pe río do de vi gên cia do re fe ri do Pla no ocor re ram
sig ni fi ca ti vas mu dan ças na eco no mia do País, com
re fle xos na lo ca li za ção po pu la ci o nal, al te ran do os flu -
xos de car gas e pas sa ge i ros em vá ri as re giões.

É den tro des te con tex to que se jus ti fi ca a pro -
pos ta de in clu são dos tre chos fer ro viá ri os que ora
apre sen ta mos.

No pri me i ro caso, ob je ti va-se aten der a um con -
jun to de va riá ve is de ri va das da ocu pa ção eco nô mi ca
do cer ra do, prin ci pal área de ex pan são da fron te i ra
agrí co la na ci o nal, bem como do apro ve i ta men to da
ba cia do Rio São Fran cis co. A di re triz pro pos ta con -
tem pla a ar ti cu la ção com a im por tan te fer ro via lon gi -
tu di nal EF-116, atra ves sa todo o Esta do da Ba hia e
atin ge o Esta do do To can tins, ser vin do aos pro je tos
de ir ri ga ção do vale do São Fran cis co e as re giões
pro du to ras de grãos do oes te da Ba hia e de To can -
tins, ate al can çar o en tron ca men to com a Fer ro via
Nor te-Sul.

O se gun do tre cho pro pos to re cu pe ra o tra ça do
da an ti ga Estra da de Fer ro de Ilhéus que, em bo ra de
pe que na ex ten são, re ves te-se de gran de im por tân cia
e sig ni fi ca do eco nô mi co, na me di da em que per mi te a 
com ple men ta ção da ma lha fer ro viá ria pre vis ta para o
Esta do da Ba hia e dá aces so a qual quer um dos por -
tos ha i a nos, Sal va dor, Ara tu, Cam pi no e Ilhéus.

Fi nal men te, o ter ce i ro tre cho a ser in clu í do re fe -
re-se à li ga ção en tre o pólo pe tro quí mi co de Ca ma ça -
ri e o por to de Ara tu, per mi tin do uma co ne xão fer ro -
viá ria di re ta do pólo com a re gião cen tro-sul do País
onde se en con tra o mer ca do con su mi dor de cer ca de
60% dos pro du tos de Ca ma ça ri. Por ou tro lado, a li ga -
ção com o por to de Ara tu con du zi ria tam bém a uma
so lu ção para se atin gir o Oce a no Atlân ti co, ten do em
vis ta as li mi ta ções do por to de Sal va dor.

Res sal ta mos que os três tre chos pre en chem o
re qui si to ne ces sá rio para in te gra rem o Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, a sa ber li gar en tre si pó los eco nô mi -
cos, nú cle os im por tan tes, fer ro vi as e ter mi na is de
trans por te (ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, item
3.1.2, le tra b).

À vis ta do ex pos to, es pe ra mos con tar com o de -
ci si vo apo io dos no bres Pa res no sen ti do da apro va -
ção do pro je to de lei que ora sub me te mos à apre ci a -
ção des ta Casa. Lem bra mos que em todo o mun do as 
fer ro vi as cum prem pa pel de des ta que na dis tri bu i ção
mo dal do trans por te de car ga, en quan to que, no Bra -
sil, há uma dis tor ção ge ne ra li za da no se tor, fa zen do
com que haja uma pre do mi nân cia do modo ro do viá -
rio, one ran do os fre tes e os pro du tos.

Sala das Ses sões, de  de 1995. – De pu ta do
Cláu dio Ca ja do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº  5.917, DE 10 SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
e dá ou tros pro vi dên ci as.

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

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

(À Co mis são de ser vi ços de Infra-es -
tru tu ra.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Nº 1.277/2001, na Casa de ori gem)

Esta be le ce, nos cri mes de ho mi cí -
dio e le são cor po ral, ca u sas de au men to
de pena.

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



Art. 1º O § 2º do art. 121 do De cre to-Lei nº 2.848, 
de 7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do
dos se guin tes in ci sos VI e VII:

“Art. 121. ...............................................
..............................................................
§ 2º .....................................................
..............................................................
VI – con tra po li ci al em de cor rên cia do

car go;
VII – por po li ci al no exer cí cio da fun -

ção." (NR)

Art. 2º Dê-se ao § 7º do art. 129 do De cre to-Lei 
nº  2.848, de 7 de de zem bro de 1940, a se guin te re -
da ção:

“Art. 129. ...............................................
..............................................................
§ 7º Au men ta-se a pena de um ter ço,

se ocor rer qual quer das hi pó te ses do art.
121, §§ 2º, VI e VII, e 4º.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.277 DE 1995

Acres cen ta dis po si ti vo à par te ge ral 
do Có di go Pe nal, re la ti vo às cir cuns tân ci -
as agra van tes;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 61 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de

de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te in ci so III:

“Art. 61. .................................................
..............................................................
III – ser a ví ti ma do cri me, po li ci al em

ser vi ço.
IV – abu sar, o agen te, na prá ti ca de

cri me, de sua qua li da de de po li ci al.

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

Jus ti fi ca ção

O po li ci al, seja ele ci vil ou mi li tar, exer ce um pa -
pel fun da men tal na ma nu ten ção da se gu ran ça pú bli -
ca, sen do, por isso, uma pes soa ex tre ma men te vi sa -
da pe los cri mi no sos.

Se por oca sião de um cri me cuja ví ti ma é um ci -
da dão co mum a so ci e da de já ex pe ri men ta uma gran -
de per da, o pre ju í zo é ain da ma i or quan do a ví ti ma é
um po li ci al, ofen de-se, ao mes mo tem po, o ci da dão e o 
agen te ga ran ti dor da se gu ran ça de toda a co le ti vi da de.

Da mes ma ma ne i ra, é da ma i or gra vi da de,
quan do o po li ci al, nas suas ati vi da des de po li ci a men -
to, abu sa de sua qua li da de, e co me te vi o lên ci as con -
tra pes soa.

Des sa ma ne i ra, é im pe ri o so que a pena pelo co -
me ti men to des ses cri mes seja sem pre agra va da. Tal
me di da po de rá ser de gran de va lia para a pre ser va ção
da vida e da in te gri da de fí si ca de um pro fis si o nal tão
im por tan te para toda a so ci e da de e, por ou tro lado,
para de fe sa do povo, opri mi do pela atu a ção po li ci al.

Por isso, con ta mos com o apo io de nos sos ilus -
tres Pa res para a apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 1995. –
De pu ta do Nil má rio Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal. 

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

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pes soa

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Vida Ho mi cí dio Sim ples

Art. 121 – Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos. 

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

Ho mi cí dio qua li fi ca do

§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa, 

ou por ou tro mo ti vo tor pe; 
II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,

as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si -
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:



Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.
....................................................................................

Au men to de pena
§ 4º No ho mi cí dio cul po so, a pena é au men ta da

de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia de
re gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o
agen te de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma,
não pro cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato,
ou foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo -
so o ho mi cí dio, a pena é au men ta da de um ter ço, se
o cri me é pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (qua -
tor ze) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.069, de
13-7-1990) 
....................................................................................

CAPÍTULO II
Das Le sões Cor po ra is

Le são cor po ral
Art. 129. Ofen der a in te gri da de cor po ral ou a

sa ú de de ou trem:
Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)

ano. 
....................................................................................

Au men to de pena
§ 7º Au men ta-se a pena de um ter ço, se ocor rer

qual quer das hi pó te ses do art. 121, § 4º (Re da ção
dada pela Lei nº 8.069, de 13-7-1990)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 93, DE 2001
(Nº 3.260/97, na Casa de ori gem)

Alte ra o in ci so I do art. 28 da Lei nº
8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe
so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB. (ati vi da -
des in com pa tí ve is com o exer cí cio da ad -
vo ca cia)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 28 da Lei nº 8.906, de 4

de ju lho de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 28. .................................................
I – che fe do Po der Exe cu ti vo fe de ral,

es ta du al e mu ni ci pal, e mem bros da Mesa
de ór gão do Po der Le gis la ti vo fe de ral e es -
ta du al, de Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe -

de ral e de Câ ma ra dos Mu ni cí pi os de Ca pi -
ta is. 

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.260, DE 1997

Alte ra o in ci so I do art. 28 da Lei nº
8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe
so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil OAB.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º O ar ti go 28, in ci so I, da Lei nº  8.906, de 4

de ju lho de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 28. .................................................
I – Che fe do Po der Exe cu ti vo, mem bros 

da Mesa do Po der Le gis la ti vo fe de ral, es ta -
du al e dis tri tal e seus subs ti tu tos le ga is";

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con tra -
rio.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº  8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis -
põe so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil – OAB, pro í be o exer cí cio da ad -
vo ca cia, mes mo em ca u sa pró pria, por to dos os que
in te gram a Mesa do Po der Le gis la ti vo, seja fe de ral,
es ta du al, dis tri tal ou mu ni ci pal (art. 28, in ci so I). Com
essa re gra am pli ou-se a res tri ção aná lo ga, que fi gu ra -
va no an ti go Esta tu to da OAB (Lei nº 4.215/63, art. 84,
in ci so II.), a cujo im pé rio só es ta vam su je i tos, nas
mes mas con di ções, os Ve re a do res das ca pi ta is.

O art. 28. in ci so I da Lei nº 8.906/94, com a re da -
ção atu al fere o prin cí pio da pro por ci o na li da de,  im plí -
ci ta, aliás, na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca (Cf Pa u lo Bo -
na vi des, “Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal” , 6ª ed., Ma -
lhe i ros Edi to res, 1996, pág. 397; Tu pi nam bá Mi guel
Cas tro Nas ci men to, “Co men tá ri os à  Cons ti tu i ção Fe -
de ral: prin cí pi os fun da men ta is”, Li vra ria do Advo ga do
Edi to ra, 1997, pàgs. 92 e 106-110), em vir tu de do
qual não são ad mis sí ve is na lei as res tri ções ex ces si -
vas e des ne ces sá ri as à pro te ção dos in te res ses em
vis ta dos qua is ela é edi ta da. E é isso, pre ci sa men te,
o que ocor re com a in ter di ção do exer cí cio da ad vo ca -
cia, até mes mo em ca u sa pró pria, a to dos os que, nos 



di ver sos Mu ni cí pi os bra si le i ros, in te gram como Ve re -
a do res, os ór gão di re ti vos das Câ ma ras Mu ni ci pa is.

A Mesa da Câ ma ra Mu ni ci pal, como se sabe,
tem fun ções di re ti vas, exe cu ti vas, dis ci pli na res, pre -
pa ra tó ri as do ex pe di en te da Casa, de efe ti va ção de
suas des pe sas e da res pec ti va con ta bi li za ção, cum -
prin do-lhes, para tan to, in ter pre tar o Re gi men to in ter -
no (Cf Hely Lo pes Me i rel les, “Di re i to Mu ni ci pal Bra si -
le i ro”. 5ª ed. Re vis ta dos Tri bu na is. 1995, págs.
463-464 e 467), ati vi da de que os co nhe ci men tos ju rí -
di cos sem pre fa ci li tam. Assim a pre sen ça de ba cha -
réis em Di re i to, en tre os in te gran tes da Mesa so men te 
as en gran de ce, fa vo re cen do a ple na sa tis fa ção do in -
te res se pú bli co.

Por ou tro lado, a re a li da de so ci al do País não é
uni for me e, no es ta do atu al de nos so de sen vol vi men -
to, é cu ri al que não se deve apli car aos mi lha res de
Mu ni cí pi os bra si le i ros – qua se to dos de di mi nu ta po -
pu la ção e par cos re cur sos – as mes mas re gras res tri -
ti vas con ce bi das para as Ca sas Le gis la ti vas da
União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, cu jas con di -
ções de tra ba lho não são idên ti cas às das Edi li da des.
Nes se con tex to, não há jus ti fi ca ti va ló gi ca ou ra zoá vel 
para pri var as Me sas das Câ ma ras Mu ni ci pa is do
con cur so dos ba cha réis que exer çam a ad vo ca cia,
nem é com pa tí vel com o prin cí pio de mo crá ti co trus tar
o exer cí cio dos car gos di re ti vos des sa Ca sas pe los
ad vo ga dos que me re ce ram a con fi an ça do povo para
a in ves ti du ra na ve re an ça.

Acre di tan do, pois, que a al te ra ção su ge ri da
aten de ao in te res se pú bli co e da uma di men são mais
jus ta à res tri ção ao exer cí cio da ad vo ca cia por mem -
bros do Po der Le gis la ti vo, es pe ra mos ve nha ela a re -
ce ber o apo io de nos sos ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 1997. – De pu -
ta do Sil vio Tor res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca -
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – 
OAB.

TÍTULO I
Da Advo ca cia

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

CAPÍTULO VII
Das Incom pa ti bi li da des e Impe di men tos

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

Art.  28. A ad vo ca cia é in com pa tí vel, mes mo em
ca u sa pró pria, com as se guin tes ati vi da des:

I – che fe do Po der Exe cu ti vo e mem bros da
Mesa do Po der Le gis la ti vo e seus subs ti tu tos le ga is;

II – mem bros de ór gãos do Po der Ju di ciá rio, do
Mi nis té rio Pú bli co, dos tri bu na is e con se lhos de con -
tas, dos ju i za dos es pe ci a is, da jus ti ça de paz, ju í zes
clas sis tas, bem como de to dos os que exer çam fun -
ção de jul ga men to em ór gãos de de li be ra ção co le ti va
da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou in di re ta;

III – ocu pan tes de car gos ou fun ções de di re ção
em ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re -
ta, em suas fun da ções e em suas em pre sas con tro la -
das ou con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co;

IV – ocu pan tes de car gos ou fun ções vin cu la dos 
di re ta ou in di re ta men te a qual quer ór gão do Po der Ju -
di ciá rio e os que exer cem ser vi ços no ta ri a is e de re -
gis tro;

V – ocu pan tes de car gos ou fun ções vin cu la dos
di re ta ou in di re ta men te a ati vi da de po li ci al de qual -
quer na tu re za;

VI – mi li ta res de qual quer na tu re za, na ati va;
VII – ocu pan tes de car gos ou fun ções que te -

nham com pe tên cia de lan ça men to, ar re ca da ção ou
fis ca li za ção de tri bu tos e con tri bu i ções pa ra fis ca is;

VIII – ocu pan tes de fun ções de di re ção e ge rên -
cia em ins ti tu i ções fi nan ce i ras, in clu si ve pri va das.

§ 1º A in com pa ti bi li da de per ma ne ce mes mo
que o ocu pan te do car go ou fun ção de i xe de exer cê-lo 
tem po ra ri a men te.

§ 2º Não se in clu em nas hi pó te ses do in ci so III
os que não de te nham po der de de ci são re le van te so -
bre in te res ses de ter ce i ro, a ju í zo do Con se lho com -
pe ten te da OAB, bem como a ad mi nis tra ção aca dê -
mi ca di re ta men te re la ci o na da ao ma gis té rio ju rí 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 94, DE 2001
(Nº 1.238/99, na Casa de ori gem)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.210, de
11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe -
nal (com pe tên cia do Mi nis té rio Pú bli co,
para pro mo ver a exe cu ção de mul ta no ju í -
zo pe nal).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Os §§ 1º  e  2º  do art. 164 da Lei nº 

7.210, de 11 de ju lho de 1984, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:



“Art. 164. ...............................................
§ 1º De cor ri do o pra zo sem o pa ga -

men to da mul ta, ou o de pó si to da res pec ti va 
im por tân cia, o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rá
sua exe cu ção nos ter mos do dis pos to no art.
51 do Có di go Pe nal.

§ 2º A sen ten ça con de na tó ria tran si ta -
da em jul ga do é tí tu lo exe cu ti vo ju di ci al,
sen do dis pen sa da sua ins cri ção na dí vi da
ati va.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.238, DE 1999

Mo di fi ca o § 2º do art. 164 da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe -
cu ção Pe nal – ten do pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção,
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, téc -
ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, pela apro va -
ção, com subs ti tu ti vo.

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

Art. 1º Fica re vo ga do o ? 2º do art. 164 da Lei 7.210 
de 11 de ju lho de 1984, trans for man do em pa ra gra fo
úni co o atu al § 1º que pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 164. ...............................................
Pa ra gra fo úni co. De cor ri do o pra zo sem

o pa ga men to da mul ta, ou o de pó si to da res -
pec ti va im por tân cia, o Mi nis té rio Pú bli co pro -
mo ve rá, no ju í zo da exe cu ção pe nal, sua exe -
cu ção, com o pro ce di men to es ta be le ci do na
Lei 6.830 de 22 de se tem bro de 1980, va len -
do a sen ten ça con de na tó ria tran si ta da em jul -
ga do como tí tu lo ju di ci al exe cu tó rio e dis pen -
sa da a ins cri ção na dí vi da ati va.”

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Atu al men te exis te uma ver da de i ra bal búr dia, não
se sa ben do ao cer to se o Mi nis té rio Pú bli co tem ou não
atri bu i ção para exe cu tar a pena de mul ta e se essa exe -
cu ção deve ser fe i ta no ju í zo cri mi nal.

Há po si ções no sen ti do de que, di an te da atu al re -
da ção do ar ti go 51 do Có di go Pe nal, dada pela Lei
9.267 de 1º de abril de 1996, a exe cu ção da mul ta deve

ser efe tu a da pela Fa zen da Pú bli ca, no foro das exe -
cu ções fis ca is.

Como se sabe a Fa zen da Pú bli ca vive as so ber ba -
da com as exe cu tó ri as fis ca is, sem con se guir man tê-las
em dia.

Isso con fi gu ra, ain da, um ab sur do, pois eli mi na do
Mi nis té rio Pú bli co a ti tu la ri da de e o con tro le des sa exe -
cu ção cri mi nal.

Frus tra tam bém os ca sos em que, de acor do com
a le gis la ção em vi gor, o não pa ga men to pode acar re tar
con se qüên ci as exe cu tó ri as pe na is; e o caso por exem -
plo, em que a fal ta de pa ga men to da mul ta pode acar re -
tar a re gres são no re gi me de cum pri men to da pena pri -
va ti va de li ber da de.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 1999. – De pu -
ta do Luiz Anto nio Fle ury.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

Con ver são da mul ta e re vo ga ção

Art. 51. Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de -
na tó ria, a mul ta será con si de ra da dí vi da de va lor, apli -
can do-se-lhes as nor mas da le gis la ção re la ti va à dí vi da
ati va da Fa zen da Pú bli ca, in clu si ve no que con cer ne às
ca u sas in ter rup ti vas e sus pen si vas da pres cri ção.(Re -
da ção dada pela Lei nº 9.268, de 1º-4-96).

§ 1º  Re da ção dada pela Lei nº  7.209, de 11-7-84
e re vo ga do pela Lei nº 9.268, de 1º-4-96:

Tex to ori gi nal: Modo de Con ver são
§ 1º Na con ver são, a cada dia-mul ta cor res pon de -

rá um dia de de ten ção, não po den do esta ser su pe ri or a
um ano.

§ 2º Re da ção dada pela Lei nº  7.209, de 11-7-84 e 
re vo ga do pela Lei nº 9.268, de 1º-4-96:

Tex to ori gi nal: Re vo ga ção da Con ver são

§ 2º A con ver são fica sem efe i to se, a qual quer
tem po, é paga a mul ta.

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

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

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



CAPÍTULO IV
Da Pena de Mul ta

Art. 164. Extra í da cer ti dão da sen ten ça con de na -
tó ria com trân si to em jul ga do, que va le rá como tí tu lo
exe cu ti vo ju di ci al, o Mi nis té rio Pú bli co re que re rá, em au -
tos apar ta dos, a ci ta ção do con de na do para, no pra zo
de 10 (dez) dias, pa gar o va lor da mul ta ou no me ar bens 
à pe nho ra.

§ 1º De cor ri do o pra zo sem o pa ga men to da mul -
ta, ou o de pó si to da res pec ti va im por tân cia, pro ce -
der-se-á à pe nho ra de tan tos bens quan tos bas tem
para ga ran tir a exe cu ção.

§ 2º A no me a ção de bens à pe nho ra e a pos te ri -
or exe cu ção se gui rão o que dis pu ser a lei pro ces su al
ci vil.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2001
(Nº 2.598/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 541
do Có di go de Pro ces so Ci vil – Lei nº 5.869, 
de 11 de ja ne i ro de 1973, para ad mi tir as
de ci sões dis po ní ve is em mí dia ele trô ni ca,
in clu si ve na Inter net, en tre as sus ce tí ve is
de pro va de di ver gên cia ju ris pru den ci al,
para os fins do art. 105, III, c, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 541 do Có di go de
Pro ces so Ci vil  Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 541. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do o re cur so fun -

dar-se em dis sí dio ju ris pru den ci al, o re cor ren -
te fará a pro va da di ver gên cia me di an te cer ti -
dão, có pia au ten ti ca da ou pela ci ta ção do re -
po si tó rio de ju ris pru dên cia, ofi ci al ou cre den ci -
a do, in clu si ve em mí dia ele trô ni ca, em que ti -
ver sido pu bli ca da a de ci são di ver gen te, ou
ain da pela re pro du ção de jul ga do dis po ní vel
na Inter net, com in di ca ção da res pec ti va fon -
te, men ci o nan do, em qual quer caso, as cir -
cuns tân ci as que iden ti fi quem ou as se me lhem
os ca sos con fron ta dos." (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº  2.589, DE 2000

Alte ra o dis pos to no pa ra gra fo úni co
do art. 541 do Có di go de Pro ces so Ci vil –
Lei nº  5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, para 
ad mi tir as de ci sões dis po ní ve is em mí dia
ele trô ni ca, in clu si ve na in ter net, en tre os
sus ce tí ve is de pro va de di ver gên cia ju ris -
pru den ci al, para os fins do art. 105, III, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ra1.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.  1º O pa ra gra fo úni co do art. 541 do Có di go de 

Pro ces so Ci vil, na re da ção que lhe deu a Lei nº 8.950,
de 13-12-94, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 541. ................................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do o re cur so

fun dar-se em dis sí dio ju ris pru den ci al o re -
cor ren te fará pro va da di ver gên cia me di an te
cer ti dão, có pia au ten ti ca da ou pela ci ta ção
do re po si tó rio de ju ris pru dên cia, ofi ci al ou
cre den ci a do, in clu si ve em mí dia ele trô ni ca,
em que ti ver sido pu bli ca da a de ci são di ver -
gen te, ou ain da pela re pro du ção de jul ga do
dis po ní vel na Inter net, com in di ca ção da
res pec ti va fon te, men ci o nan do em qual quer
caso as cir cuns tân ci as que iden ti fi quem ou
as se me lhem os ca sos con fron ta dos”.(NR)

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça é com pe ten te, nos
ter mos do art. 105, III, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para o jul ga men to de re cur so es pe ci al, de ca u sas de ci -
di das em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, pe los Tri bu na is Re -
gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re cor ri da:

“a) con tra ri ar tra ta do ou lei fe de ral, ou ne gar-lhes
vi gên cia;

b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con tes -
ta do em face de lei fe de ral;

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da que 
lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal."

Em se tra tan do de re cur so fun da do na alí nea c,
su pra em face do cha ma do dis sí dio ju ris pru den ci al,
tam bém co nhe ci do como di ver gên cia ju ris pru den ci al –,
o re cor ren te, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 541
do CPC, deve fa zer pro va do dis sí dio.



“ ... me di an te cer ti dão, có pia au ten ti ca da ou pela 
ci ta ção do re po si tó rio de ju ris pru dên cia ofi ci al ou cre -
den ci a do, em que ti ver sido pu bli ca da a de ci são di ver -
gen te...”.

Os tri bu na is – o STF, ao tem po dos re cur sos ex -
tra or di ná ri os por di ver gên cia ju ris pru den ci al, e o STJ,
em face dos re cur sos es pe ci a is, ins ti tu í dos pela
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, são ri go ro sos quan to à
com pro va ção do dis sí dio.

Nº Ag. Rg. nº Ag. nº 91.675-0-SP, rel. o Sr. Mi nis -
tro Mo re i ra Alves, por exem plo, o STF pro cla mou:

“Para con fi gu rar-se o dis sí dio de ju ris pru dên cia
é pre ci so que as pre mis sas de fato de que par tem os
acór dãos em con fron to se jam se me lhan tes, não se
ad mi tin do que, em re cur so ex tra or di ná rio, se ple i te ie,
pri me i ro, que se cor ri ja a pre mis sa de fato de que par -
tiu o acór dão re cor ri do, para, em face des sa cor re ção, 
se es ta be le ça a se me lhan ça dos pres su pos tos de
fato, e, en tão, sur ja a di ver si da de de te ses ju rí di cas”
(in Có di go de Pro ces so Ci vil Ano ta do, de Ale xan dre
de Pa u la, vol., 2, p. 2260).

No mes mo sen ti do de ci diu o Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, em acór dão da la vra do Sr. Mi nis tro Hé lio
Mo si mann (RSTJ 66/138):

“Não de mons tra do o dis sí dio pre to ri a no, nos ter -
mos le ga is e re gi men ta is, pos to que trans cri ta ape nas 
a emen ta de acór dão que re pou sa em si tu a ção fá ti ca di -
ver sa, não se con fi gu ra a hi pó te se de ad mis si bi li da de do
re cur so pelo per mis si vo da le tra c, do art. 105, inc. III, da
CF – di ver gên cia de jul ga dos” (ob. ci ta da, p. 2263).

Há ne ces si da de, pois, de exi bi ção de cer ti dão,
có pia au ten ti ca da ou a ci ta ção do re po si tó rio de ju ris -
pru dên cia, ofi ci al ou cre den ci a do, em que ti ver sido
pu bli ca da a de ci são di ver gen te.

Não bas ta, ou tros sim, a in di ca ção da emen ta do 
Diá rio da Jus ti ça, de ven do o subs cri tor do re cur so
com pro var por qual quer dos me i os in di ca dos no pa rá -
gra fo úni co do art. 541 que há di ver gên cia en tre a de -
ci são re cor ri da e a do Tri bu nal X no jul ga men to do re -
cur so.

A for ma mais co mum é a in di ca ção de re po si tó -
rio de ju ris pru dên cia au to ri za do, como, por exem plo,
a Re vis ta dos Tri bu na is, a Re vis ta Fo ren se a Re vis ta
do TJSP, os Jul ga dos dos Tri bu na is de Alça da, a Ju -
ris pru dên cia Ca ta ri nen se, etc.

Ocor re que com o ex tra or di ná rio de sen vol vi -
men to da tec no lo gia no ar ma ze na men to de da dos (p.
ex. CD-ROM) e da in ter net, tor nan do dis po ní ve is em
se gun dos, re gis tros exis ten tes em to das as par tes do
País e do Mun do, mu i tos ad vo ga dos – para exa mi nar -
mos o in te res se ape nas dos que subs cre vem tais re -

cur sos – pas sa ram a ter seus ar qui vos cons ti tu í dos,
não mais ape nas de li vros, de re per tó ri os de ju ris pru -
dên cia, como tra di ci o nal men te, mas tam bém e prin ci -
pal men te, por ar qui vos ele trô ni cos, em que, com mu i -
to mais ra pi dez, são man ti dos e con sul ta dos os acór -
dãos e de ci sões em ge ral dos tri bu na is.

Na ver da de, re gis tra com per ti nên cia a Veja de
15-3-2000, p. 116, 2º co lu na, a in ter net se trans for -
mou numa me mó ria “or ga ni za da, in de xa da e pes qui -
sa da com fa ci li da de” fa zen do hoje “que a Enci clo pé -
dia Bri tâ ni ca fi ze ra sé cu los an tes com o co nhe ci men -
to aca dê mi co”.

Se esse é, mo der na men te, o prin ci pal re po si tó -
rio de ju ris pru dên cia do País, não se jus ti fi ca não sir -
vam os acór dãos dis po ní ve is na in ter net para pro va
da di ver gên cia juns pru den ci al para os fins do art. 105, 
III, c da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A al te ra ção le gis la ti va se tor na ne ces sá ria para
uni for mi da de de tra ta men to em re la ção à ma té ria e
para se gu ran ça da in di ca ção da di ver gên cia por mi -
lha res de re cor ren tes a cada ano.

Daí o pro je to de lei, que se ins pi rou em ob ser va -
ção fe i ta a res pe i to pelo Des. João José Ra mos Scha -
e fer, Vice-Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de San ta
Ca ta ri na, em aula ina u gu ral em 29-2-2000, da Esco la
Su pe ri or da Ma gis tra tu ra de San ta Ca ta ri na– Exten são
Rio do Sul.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2000. – Edi -
son Andri no, De pu ta do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

CAPÍTULO III
Do Po der Ju di ciá rio

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

SEÇÃO III
Do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça

....................................................................................
Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -

ça:
....................................................................................

III – jul gar em re cur so es pe ci al as ca u sas de ci di -
das, em úni ca ou úl ti ma ins tân cia pe los Tri bu na is Re -



gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re cor -
ri da:

a) con tra ri ar tra ta do ou lei fe de ral, ou ne -
gar-lhes vi gên cia:

b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con -
tes ta do em face de lei fe de ral;

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da
que lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Fun ci o na rá jun to ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, ca -
ben do-lhe, na for ma da lei, exer cer a su per vi são ad -
mi nis tra ti va e or ça men tá ria da Jus ti ça Fe de ral de pri -
me i ro e se gun do gra us.
....................................................................................

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO X
Dos Re cur sos

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

CAPÍTULO VI
Dos Re cur sos para o Su pre mo Tribl tnal Fe de ral e o

Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça

* Ca pí tu lo VI com de no mi na ção dada pela Lei nº
8.950, de 13-12-1994.
....................................................................................

SEÇÃO II
Do Re cur so Extra or di ná rio e do

Re cur so Espe ci al

* Se ção II com de no mi na ção dada pela Lei nº
8.950, de 13-12-1994.

Art. 541. O re cur so ex tra or di ná rio e o re cur so es pe -
ci al, nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral, se rão
in ter pos tos pe ran te o pre si den te ou o vice-pre si den te do
tri bu nal re cor ri do, em pe ti ções dis tin ta, que con te rão:

I – a ex po si ção do fato e do di re i to:
II – a de mons tra ção do ca bi men to do re cur so in ter -

pos to:

III – as ra zões do pe di do de re for ma da de ci são re -
cor ri da.

* Arti go, ca put,  com re da ção dada pela Lei nº
8.950. de 13-12-1994.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o re cur so fun dar-se
em dis sí dio ju ris pru den ci al o re cor ren te fará a pro va
da di ver gên cia me di an te cer ti dão, có pia au ten ti ca da
ou pela ci ta ção do re po si tó rio de ju ris pru dên cia, ofi ci -
al ou cre den ci a do, em que ti ver sido pu bli ca da a de ci -
são di ver gen te, men ci o nan do as cir cuns tân ci as que
iden ti fi quem ou as se me lhem os ca sos con fron ta dos.

* Pa rá gra fo úni co com re da ção dada pela Lei nº
8.950, de 13-12-1994.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2001
(Nº 2.646/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do § 1º do art. 285
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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 285 da Lei nº 9.503, de 23

de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 285. ...............................................
§ 1º O re cur so não terá efe i to sus pen -

si vo, ex ce to quan do in ter pos to por con du tor
ou pro pri e tá rio de ve í cu lo de trans por te co -
le ti vo de pas sa ge i ros au tu a do por apa re lho
ele trô ni co com fla gran te pos si bi li da de de im -
pre ci são ou erro.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.646, DE 2000

Alte ra a 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 es ta be le cer obri -
ga to ri e da de de in ter po si ção de re cur so,
nos ter mos que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos 285 e 286 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, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:



“Art. 285. ...............................................
§ 1º O re cur so não terá efe i to sus pen -

si vo, ex ce to na ocor rên cia da hi pó te se de
que tra ta o § 6º do art. 286.”

“Art. 286. ...............................................

..............................................................
§ 6º Na hi pó te se de pe na li da de de

mul ta im pos ta a ve í cu lo de trans por te co le ti -
vo de pas sa ge i ros, quan do de cor ren te de
le i tu ra de ins tru men to ou equi pa men to há bil, 
com fla gran te pos si bi li da de de im pre ci são
ou erro, o pro pri e tá rio fica obri ga do a in ter -
por re cur so, an tes de pro ce der ao re co lhi -
men to do per ti nen te va lor."

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

Jus ti fi ca ção

Os pro fis si o na is de trans por te co le ti vo, di a ri a -
men te, são res pon sá ve is por con du zir mi lhões de
usuá ri os des se im por tan te ser vi ço pú bli co, em todo o
País. Sub me ti dos fre qüen te men te a jor na das de tra -
ba lho aci ma da per mi ti da por lei; ao caos do trá fe go
ur ba no  e às de ma is vi cis si tu des do dia-a-dia do trân -
si to de qual quer ci da de bra si le i ra, os mo to ris tas pro -
fis si o na is de ôni bus têm so fri do, em de ter mi na das cir -
cuns tân ci as, cons tran gi men tos que po dem ser evi ta -
dos com al gu mas al te ra ções per ti nen tes nas nor mas
in ser tas no Có di go de Trân si to Bra si le i ro.

No caso es pe cí fi co de apli ca ção e co bran ça de
mul tas de ri va das de le i tu ra ele trô ni ca dos equi pa -
men tos e bar re i ras exis ten tes na ma i o ria das ci da des
bra si le i ras, por exem plo, o pro pri e tá rio de ve í cu lo de
trans por te co le ti vo pro ce de ao per ti nen te pa ga men to
e ime di a to des con to nos sa lá ri os do mo to ris ta pro fis -
si o nal sem in ter por re cur so, mes mo quan do exis te
evi dên cia de erro de le i tu ra dos apa re lhos. Assim,
cabe ao pro fis si o nal de trans por te ar car com o pa ga -
men to de mul tas in de vi da men te apli ca das que mu i tas 
ve zes cor res pon dem à qua se to ta li da de de sua par ca
ren da men sal.

As so li ci ta ções de di ver sos tra ba lha do res do se -
tor tra zi das a esta Casa apon tam para a re cor ren te
ocor rên cia de erro – fa cil men te de tec ta do quan do o
in te res sa do sub me te à JARI re cur so para per ti nen te
anu la ção das pe na li da des apli ca das – de cor ren te de
le i tu ra dos equi pa men tos ele trô ni cos de fis ca li za ção
de trân si to, bem como da pro li fe ra ção de pla cas ile ga -
is, clo nes das uti li za das nos ve í cu los le gal men te li -
cen ci a dos.

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo cor ri gir
esta si tu a ção. Ao obri gar o pro pri e tá rio de ve í cu lo de
trans por te co le ti vo de pas sa ge i ros a in ter por re cur so,
an tes de pro ce der ao pa ga men to de mul ta de cor ren te 
de le i tu ra de ins tru men to ou equi pa men to há bil, pro -
cu ra-se evi tar a ocor rên cia de des con tos in de vi dos no 
sa lá rio da ca te go ria dos ro do viá ri os. Aten to ao ob je ti -
vo pre cí puo do Có di go de Trân si to Bra si le i ro de co i bir
a ocor rên cia de aci den tes e de edu car o mo to ris ta
bra si le i ro, o pro je to li mi ta o efe i to sus pen si vo do re -
cur so, bem como a sua obri ga to ri e da de de Inter po si -
ção aos re gis tros ele trô ni cos com fla gran te pos si bi li -
da de de im pre ci são ou erro.

Des se modo, as se gu ra do o di re i to do tra ba lha -
dor e res guar da da a ne ces si da de de o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro co i bir os ex ces sos co me ti dos pe los 
mo to ris tas, em de fe sa da vida e pela re du ção da vi o -
lên cia no trân si to, con cla mo meus ilus tre Pa res a
apro va rem este Pro je to de Lei, cer to de que sua apli -
ca ção será fa tor de jus ti ça com a ca te go ria dos ro do -
viá ri os.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 2000. – De -
pu ta do Pe dro Cel so.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.5O3, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

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

CAPÍTULO XVIII
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo

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

SEÇÃO II
Do Jul ga men to das Au tu a ções e Pe na li da des

....................................................................................
Art. 285. O re cur so pre vis to no art. 283 será in -

ter pos to pe ran te a au to ri da de que im pôs a pe na li da -
de, a qual re me tê-lo-á à JARI, que de ve rá jul gá-lo em
até trin ta dias.

§ 1º O re cur so não terá efe i to sus pen si vo.
§ 2º A au to ri da de que im pôs a pe na li da de re me -

te rá o re cur so ao ór gão jul ga dor, den tro dos dez dias
úte is sub se qüen tes à sua apre sen ta ção, e, se o en -
ten der in tem pes ti vo, as si na la rá o fato no des pa cho de 
en ca mi nha men to.

§ 3º Se, por mo ti vo de for ça ma i or, o re cur so não 
for jul ga do den tro do pra zo pre vis to nes te ar ti go, a au -
to ri da de que im pôs a pe na li da de, de ofí cio, ou por so -



li ci ta ção do re cor ren te, po de rá con ce der-lhe efe i to
sus pen si vo.

 Art. 286. O re cur so con tra a im po si ção de mul ta
po dem ser in ter pos to no pra zo le gal sem o re co lhi -
men to do seu va lor.

§ 1º No caso de não pro vi men to do re cur so, apli -
car-se-á o es ta be le ci do no pa rá gra fo úni co do art.
284.

§ 2º Se o in fra tor re co lher o va lor da mul ta e
apre sen tar re cur so, se jul ga da im pro ce den te a pe na -
li da de, ser-lhe-á de vol vi da a im por tân cia paga, atu a li -
za da em Ufir ou por ín di ce le gal de cor re ção dos dé bi -
tos fis ca is.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2001
(Nº 2.958/2000, na Casa de ori gem)

Insti tui o Pro gra ma Vo lun tá rio de
Va ci na ção – PVV.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Vo lun tá rio de Va -

ci na ção – PVV, pelo qual as em pre sas es ta be le ci das
no País po de rão for ne cer va ci nas a seus em pre ga dos 
e res pec ti vos de pen den tes, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º As va ci nas for ne ci das por meio do Pro -
gra ma Vo lun tá rio de Va ci na ção não po de rão:

I – ter na tu re za sa la ri al ou se in cor po rar à re mu -
ne ra ção do em pre ga do para qual quer efe i to;

II – cons ti tu ir base de in ci dên cia de con tri bu i ção
pre vi den ciá ria ou para o Fun do de Ga ran tia do Tem po 
de Ser vi ço;

III – con fi gu rar ren di men to tri bu tá vel do tra ba -
lha dor.

Art. 3º Po de rão ser be ne fi ci a dos pelo Pro gra ma
Vo lun tá rio de Va ci na ção os em pre ga dos de qua is -
quer fa i xas de ren da da em pre sa, des de que ga ran ti -
do o aten di men to de to dos os que per ce bam o equi -
va len te a até dez sa lá ri os-mí ni mos.

§ 1º As em pre sas de ve rão for ne cer aos em pre -
ga dos e res pec ti vos de pen den tes car tão ele trô ni co,
mag né ti co ou ou tros ori un dos de tec no lo gia ade qua -
da, con ten do seus da dos pes so a is e os re fe ren tes à
data de fa bri ca ção, nú me ro de lote e data de apli ca -
ção e re no va ção das va ci nas.

§ 2º A par ti ci pa ção fi nan ce i ra dos em pre ga dos e 
de seus de pen den tes fica li mi ta da a vin te por cen to
do cus to di re to do be ne fí cio con ce di do.

Art. 4º As em pre sas for ne ce rão às au to ri da des
de sa ú de, nos ní ve is mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral,
sem pre que so li ci ta dos, os da dos re la ti vos à co ber tu -
ra da va ci na ção e even tos ad ver sos.

Pa rá gra fo úni co. Os re gis tros dos re fe ri dos da -
dos de ve rão ser man ti dos por pelo me nos cin co anos.

Art. 5º Para a exe cu ção, apli ca ção e acom pa -
nha men to do Pro gra ma Vo lun tá rio de Va ci na ção, a
em pre sa po de rá fir mar con tra tos ou con vê ni os com
em pre sas pro du to ras e for ne ce do ras de va ci nas, clí -
ni cas ou pro fis si o na is da área mé di ca e em pre sas es -
pe ci a li za das na di vul ga ção, re gis tro e con tro le das
va ci na ções, ob ser va do o se guin te:

I – a exe cu ção do Pro gra ma de ve rá es tar pri o ri -
ta ri a men te sob a res pon sa bi li da de de mé di co do tra -
ba lho;

II – a va ci na ção de ve rá ser re a li za da em am bi -
en tes e con di ções ade qua dos;

III – so men te po de rão ser uti li za dos imu no bi o ló -
gi cos re gis tra dos no Mi nis té rio da Sa ú de ou im por ta -
dos de acor do com a le gis la ção vi gen te.

Art. 6º Os gas tos das em pre sas com os ser vi ços 
re fe ri dos no art. 5º se rão con si de ra dos des pe sas
ope ra ci o na is, para to dos os efe i tos.

Art. 7º A em pre sa que ade rir ao Pro gra ma Vo -
lun tá rio de Va ci na ção será res pon sá vel por qua is quer 
ir re gu la ri da des re sul tan tes da sua exe cu ção ina de -
qua da.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.958, DE 2000

Instrui o Pro gra ma Vo lun tá rio de Va -
ci na ção – PVV, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Vo lun tá rio  de

Va ci na ção (PVV), pelo qual as pes so as ju rí di cas es -
ta be le ci das no país for ne ce rão va ci nas aos seus em -
pre ga dos, e a seus de pen den tes, nos ter mos des ta
lei.

Art. 2º O for ne ci men to re fe ri do no ar ti go lº para
os efe i tos des ta lei, ca rac te ri zar-se-á por:

I – não ter na tu re za sa la ri al 
II – não se Incor po rar a re mu ne ra ção para qua -

is quer efe i tos;
III – não cons ti tu ir base de in ci dên cia de con tri -

bu i ção pre vi den ciá ria ou do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ços;



IV – não se con fi gu rar como ren di men to tri bu tá -
vel do tra ba lha dor.

Art. 3º Os em pre ga dos de qua is quer fa i xas de
ren da da em pre sa po de rão ser in clu í dos no pro gra -
ma, des de que ga ran ti do o aten di men to da to ta li da de
dos que per ce bam até 10 (dez) sa lá ri os-mí ni mos.

§ 1º Será for ne ci do ao em pre ga do e seus de -
pen den tes car tão ele trô ni co, mag né ti co ou ou tros ori -
un dos de tec no lo gia ade qua da, que con te nham no
mí ni mo os seus da dos pes so a is, as da tas de fa bri ca -
ção, nú me ro de lote e apli ca ção das va ci nas e de sua
re no va ção.

§ 2º A par ti ci pa ção fi nan ce i ra dos em pre ga dos e 
seus de pen den tes fica li mi ta da a 20 (vin te por cen to)
do cus to di re to do be ne fí cio con ce di do.

Art. 4º A em pre sa op tan te pelo PVV for ne ce rá
às au to ri da des de sa ú de, nos ní ve is mu ni ci pal, es ta -
du al e fe de ral, sem pre que so li ci ta do, os da dos re la ti -
vos à co ber tu ra da va ci na ção e even tos ad ver sos.

Pa rá gra fo úni co – Os re gis tros dos re fe ri dos da -
dos de ve rão ser man ti do pelo me nos por 5 (cin co)
anos.

Art. 5º Para a exe cu ção do PVV, que de ve rá es -
tar pri o ri ta ri a men te a car go de mé dio do tra ba lho, a
pes soa ju rí di ca re fe ri da no ar ti go 1º po de rá fir mar
con tra tos ou con vê ni os com em pre sas pro du to ras ou
for ne ce do ras de va ci nas, com clí ni cas ou pro fis si o na -
is da área mé di ca para a sua apli ca ção e acom pa nha -
men to com em pre sas es pe ci a li za das na di vul ga ção,
re gis tro e con tro le das va ci na ções, ob ser va das as se -
guin tes con di ções:

§ 1º A va ci na ção deve ser re a li za da em am bi en -
tes e em con di ções ade qua das.

§ 2º So men te po de rão ser uti li za dos imu no bi o -
ló gi cos re gis tra dos no Mi nis té rio da Sa ú de ou im por -
ta dos de acor do com a le gis la ção vi gen te.

Art. 6º Os gas tos das em pre sas com os ser vi ços 
re fe ri dos no ar ti go an te ri or se rão con si de ra dos des -
pe sas ope ra ci o na is para to dos os efe i tos.

Art. 7º A pes soa ju rí di ca par ti ci pan te do PVV
será res pon sá vel por qua is quer ir re gu la ri da de re sul -
tan tes da exe cu ção ina de qua da do pro gra ma a que
der ca u sa.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei de cor reu de su ges tão
que nos foi en ca mi nha da pela Asso ci a ção Na ci o nal

de Me di ci na do Tra ba lho – ANAMT, ór gão má xi mo re -
pre sen ta ti vo dos mé di cos do tra ba lho do Bra sil, en ti -
da de éti ca e apo lí ti ca, que tem como uma de suas di -
re tri zes o “po si ci o na men to jun to às au to ri da des di fun -
din do suas ati vi da des e bus can do o re co nhe ci men to
da es pe ci a li da de na pre ser va ção da sa ú de do tra ba -
lha dor”.

A va ci na ção é uma das mais im por tan tes in ter -
ven ções em sa ú de pú bli ca e o meio mais efi caz de se
pre ve nir do en ças in fec ci o sas as sim, como a er ra di ca -
ção da va río la, a eli mi na ção da po li o mi e li te do con ti -
nen te ame ri ca no, a vir tu al er ra di ca ção da do en ça in -
va si va por her mó fi lo (prin ci pal ca u sa de me nin gi te em 
cri an ças até cin co anos de ida de e im por tan te ca u sa
de pne u mo nia) nos pa í ses de sen vol vi dos que co me -
ça ram uti li zar a va ci na con tra esta bac té ria a par tir da
dé ca da de 90 são de mons tra ti vos con tun den tes da
im por tân cia do am plo em pre go das va ci nas.

Cabe lem brar que a va ci na ção não é um tri vi al e
au to má ti co, pois en vol ve uma de ci são ra ci o nal li ga da
à de mo cra ti za ção de va ci nas e in for ma ção, am bas de 
qua li da de. Assim, a per gun ta que se faz per ti nen te
em re la ção a va ci na ção não in clui a dis cus são so bre
se de ve mos ou não lan çar mão des te pro ce di men to,
mas sim como no vas es tra té gi cas que vi sem a ma xi -
mi za ção e de mo cra ti za ção das va ci nas e au men to
das co ber tu ras va ci na is com a pa ra le la oti mi za ção de
re cur sos po dem ser de sen vol vi das e efe ti va men te
exe cu ta das pos si bi li tan do evi tar gran de nú me ro de
mor tes e se qüe las, que re pre sen tam um alto cus to
para o in di ví duo e para a so ci e da de.

Sob a pers pec ti va in di vi du al, a va ci na ção per mi -
te re du zir os ris cos de do en ças in fec ci o sas gra ves: di -
mi nu ir o so fri men to; pre ve nir a rup tu ra da di nâ mi ca
diá ria de tra ba lho do in di ví duo e da fa mí lia e re du zir
as des pe sas com tra ta men tos e/ou in ca pa ci ta ção, le -
van do ao au men to da ex pec ta ti va e da qua li da de de
vida.

No con tex to da co mu ni da de a va ci na ção se tor -
na uma im por tan te fer ra men ta po lí ti ca e eco nô mi ca
para se mi ni mi zar o ônus que a do en ça re pre sen ta
para a so ci e da de en tre ou tros fa to res pela so bre car -
ga do sis te ma de sa ú de e que da da pro du ti vi da de, a
qual se re fle te nos re sul ta dos das em pre sas e do
País.

Ape sar do ex ce len te tra ba lho de sen vol vi do pelo
go ver no bra si le i ro na área da va ci na ção in fan til e
mais re cen te men te na va ci na ção de ido sos, uma sé -
rie de li mi ta ções ain da se apre sen ta, a sa ber: a) am -
pli a ção da dis po ni bi li za ção das va ci nas para to dos os



gru pos etá ri os; b) au men to de co ber tu ras va ci na is
ho mo gê ne as; c) in tro du ção de no vas va ci nas.

Con si de ran do que os re cur sos são li mi ta dos e
os de sa fi os enor mes, po de mos afir mar que o “Pro -
gra ma Vo lun tá rio de Va ci na ção” se ali nha com os ob -
je ti vos pri má ri os de pro mo ção do bem-es tar ado ta -
dos pelo Esta do e pos si bi li ta o ma i or en ga ja men to do
se tor pri va do na bus ca da sa ú de do tra ba lha dor e
seus de pen den tes com a me lho ra da per for man ce
das or ga ni za ções como en ti da des ou na ção.

O “Pro gra ma Vo lun tá rio de Va ci na ção”, pelo
qual as pes so as ju rí di cas es ta be le ci das no País for -
ne ce rão va ci nas aos seus em pre ga do pró pri os ou ter -
ce i ri za dos ini ci al men te se le gi ti ma pela pos si bi li da de
do aces so à va ci nas que in du bi ta vel men te pro por ci o -
nam be ne fí ci os mé di cos, so ci a is e eco nô mi cos para
ma i or par ce la de tra ba lha do res, com pos ta por adul -
tos jo vens sa u dá ve is, não são dis po ni bi li za das gra tu i -
ta men te pelo sis te ma de sa ú de. Su cin ta men te po de -
mos ci tar como exem plos as va ci nas con tra he pa ti te
B; he pa ti te A; gri pe, sa ram po; ca xum ba; ru béo la; etc.
ain da, outo an gu lo a se ana li sa do na va ci na ção de
adul tos sa di os re fe re-se à va ci nas  que são dis po ni bi -
li za das gra tu i ta men te para esta fa i xa etá ria, con tra di -
fe ria e té ta no (dt), duas do en ças gra ves que ca u sam
se qüe las, po dem ma tar e para as qua is não exis tem
jus ti fi ca ti vas uma vez que os ca sos po dem ser pron ta -
men te pre ve ni dos pela va ci na ção. A oti mi za ção das
co ber tu ras va ci na is pode ser al can ça da mais fa cil -
men te pela pro xi mi da de e co nhe ci men to da re a li da de 
do in di ví duo, que re ce be co mu ni ca ção das in for ma -
ções mais ade qua da e o ser vi ço de ad mi nis tra ção
das va ci nas mais cô mo do e prá ti co.

De modo si mi lar po de rão se be ne fi ci ar os de -
pen den tes que se jam cri an ças, ado les cen tes, adul tos 
ou ido sos, pela ex ten são do for ne ci men to de va ci nas.
De vi do à gran de im por tân cia que as cri an ças as su -
mem no ce ná rio das do en ças imu no pre ve ní ve is gos -
ta ría mos de te cer bre ve con si de ra ção so bre o tema
re fe ren te à ne ces si da de do au men to da va ci na ção da 
po pu la ção in fan til.

Ape sar das al tas ta xas de co ber tu ras va ci na is
re la ta das no Bra sil nos úl ti mo anos, o Go ver no Fe de -
ral e os da dos do es ta do de São Pa u lo, en tre ou tros,
nos cha mam a aten ção para a cres cen te pre o cu pa -
ção com a ho mo ge ne i da de nas co ber tu ras, den tro do
prin cí pio que não pode ha ver ne nhum bol são de sus -
cep tí ve is e da meta de se va ci nar com o es que ma bá -
si co, 100% das cri an ças que nas cem a cada ano.

Em nos so meio são iden ti fi ca das al gu mas re -
giões ge o grá fi cas que apre sen tam-se aba i xo da mé -
dia na ci o nal. Adi ci o nal men te a esta re a li da de, um im -

por tan te in qué ri to de co ber tu ra va ci nal no pri me i ro
ano de vida re a li za do em 1998, na gran de São Pa u lo,
nos en si na so bre a di ver si da de de con di ções de vida
exis ten tes no mu ni cí pio, as qua is po dem se re fle tir em 
di fe ren tes co ber tu ras va ci na is não re ve la das por uma 
me dia mu ni ci pal. Le van do-se em con ta a dis tri bu i ção
dos dis tri tos e mu ni cí pi os ana li sa do; se gun do es tra -
tos de con di ção de vida, ob ser va-se que a do cu men -
ta ção de va ci na ção in fan til apre sen ta va lo res me no -
res nos dois ex tre mos do es pec tro de con di ções de
vida. Embo ra a pre va lên cia de es que ma com ple to
para o mu ni cí pio te nha sido de 92,4%, na clas se mais
fa vo re ci da esta foi de ape nas 76,5% no mu ni cí pio de
Fran cis co Mo ro to (com ba i xa ren da) de 75,1%. Se -
gun do os au to res, é im por tan te con si de rar na aná li se
des ses da dos que co ber tu ras in fe ri o res a 95% pro va -
vel men te são in ca pa zes de ga ran tir os efe i tos  de se -
ja dos de imu ni da de de mas sa, o que a mé dio pra zo
po de ria le var ao acú mu lo de su cep tí ve is fa vo re cen do
o apa re ci men to de sur tos e me nor uti li za ção do ser vi -
ço pú bli co de sa ú de como fon te pri má ria de aten di -
men to do es tra tos so ci a is so bre o ris co das do en ças
imu no pre ven ti vas e de que as va ci nas es pe ci al men te
no pri me i ro ano de vida são im pres cin dí ve is, as so ci a -
dos ao pre ço do se tor pri va do de vem es tar pre sen tes
en tre os fa to res que ex pli cam esta si tu a ção.

A uni ti za ção de ser vi ços pri va dos de imu ni za -
ção pe los da dos des te es tu do in di ca uma co ber tu ra
pró xi ma a 30% para va ci nas não in clu í das na ro ti na
de imu ni za ção no pe río do ana li sa do para a clas se
com ma i or ren da e pra ti ca men te nula para os es tra tos 
com po pu la ção mais ca ren te.

Assim, mes mo para a po pu la ção in fan til tra di ci -
o nal men te fa vo re ci da pela ro ti na de imu ni za ção o
“Pro gra ma Vo lun tá rio de Va ci na ção” é um ali a do aos
es for ços para a vi a bi li za ção da meta de se va ci nar to -
das as cri an ças com ida de in fe ri or a um ano com as
va ci nas bá si cas que cons tam do ca len dá rio va ci nal
bra si le i ro por pro por ci o nar:

a) fá cil aces so às va ci nas efi ca zes e se gu ras
den tro de um con tex to de pra ti ci da de, dis po ni bi li da de
de ho rá ri os e aten di men to per so na li za dos:

b) dis se mi na ção da in for ma ção ade qua da a lin -
gua gem e ne ces si da des dos pais e res pon sá ve is:

c) cer te za de dis po ni bi li da de das va ci nas den tro 
do pre vi a men te pro gra ma do;

d)re du ção dos cus tos com a va ci na ção.
Além do mais, o “Pro gra ma Vo lun tá rio de Va ci -

na ção” pos si bi li ta a am pli a ção do ho ri zon te para a in -
clu são de no vas va ci nas já de sen vol vi das, mas que
ain da não fo ram im ple men ta das na ro ti na, e a in cor -



po ra ção di nâ mi ca dos avan ços con tí nu os na área de
va ci no lo gia, ten do as sim em seu bojo um be ne fí cio
para o pre sen te e uma pre pa ra ção para o fu tu ro.

Cor ro bo ran do tudo o que foi dito aci ma há que
se des ta car, por der ra de i ro, que este Pro gra ma de
Va ci na ção, além das van ta gens para a po pu la ção,
traz uma sé rie de ou tros be ne fí ci os para os de ma is
en vol vi dos, ou seja:

Para o Go ver no – apo io para as suas cam pa nhas 
ten do em pre sas como par ce ri as e atu an do como
agen tes mul ti pli ca do res em ações de Sa ú de; re du ção
de de man das para aten di men to mé di co na rede pú bli -
ca; di mi nu i ção de cus tos com a me di ci na cu ra ti va.

 Para as em pre sas – in cen ti vos vá ri os para atu a -
rem nes ta fa i xa da Sa ú de; ga ran tia da va ci na ção de
seus fun ci o ná ri os, nos pró pri os lo ca is de tra ba lho; di -
mi nu i ção do ab sen te is mo por do en ças pre ve ní ve is
pela va ci na ção: be ne fí cio so ci al, com in clu são dos
de pen den tes, tra zen do au men to da sa tis fa ção do
qua dro fun ci o nal; re du ção dos cus tos com  Assis tên -
cia Mé di ca Su ple ti va.

Em li nhas ge ra is, as me di das tra di ci o na is ado ta -
das nos úl ti mos anos nos per mi tiu avan çar sig ni fi ca ti -
va men te no con tro le de mu i tas do en ças in fec ci o sas
gra ves que po dem le var à mor te. Entre tan to, ain da
exis te um lon go ca mi nho a ser per cor ri do, onde no vas 
es tra té gi as de imu ni za ção como o “Pro gra ma Vo lun -
tá rio de Va ci na ção” de vem ser apli ca dos so man do-se
aos es for ços de vá ri os se to res da so ci e da de.

Sala das Ses sões,  3 de maio de 2000. – De pu -
ta do Nel son Pro en ça.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2001
(Nº 3.446/2001, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ae ro por to de Impe ra triz
– Pre fe i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to
de Impe ra triz, no Esta do do Ma ra nhão .

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Impe ra -

triz – Pre fe i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to de Impe ra -
triz, no Esta do do Ma ra nhão.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.446, DE 2000

De no mi na “Ae ro por to de Impe ra triz
Pre fe i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to de
Impe ra triz, no Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Impe ca -

triz – Pre fe i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to de Impe ra -
triz, no Esta do do Ma ra nhão.

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va tem por obi e ti vo ho me na -
ge ar a fi gu ra do sa u do so Pre fe i to Re na to Cor tez Mo -
re i ra, um dos mais ilus tres ho mens pú bli cos do Mu ni -
ci pio de Impe ra triz.

Nas ci do em 22-6-1934, Re na to Cor tez Mo re i ra
foi Pre fe i to de Impe ra riz em duas opor tu ni da des, nos
pe río dos de 31-1-1970 a 31-1-1973 e de 1º-1-1993 a
6-10-1993, quan do teve seu man da to in ter rom pi do
co var de men te por as sas si nos, exa ta men te por con -
tra ri ar in te res ses es cur sos e es pú ri os com os qua is
não con cor da va.

Re na to Mo re i ra sem pre de mons trou sua in can -
sá vel dis po si ção de lu tar com di na mis mo pelo de sen -
vol vi men to e pro gres so do Mu ni cí pio, com  me di das
de ine gá vel im por tân cia para a re gião e, sen do as sim, 
é que pro po mos dar ao Ae ro por to de Impe ra triz o
nome de “Ae ro por to de Impe ra triz – Pre fe i to Re na to
Mo re i ra”, como uma das for mas de per pe tu ar a sua
me mó ria e seus re le van tes ser vi ços pres ta dos ao
Mu ni cí pio, in clu si ve um dos lu ta do res para im plan ta -
ção des se ae ro por to em Impe ra triz – MA.

Sala das Ses sões, 9 de agos to de 2000. – De pu -
ta do Pe dro Fer nan des.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001
(Nº 3.395/2000, na Casa de ori gem)

Au to ri za do a ção de imó vel de pro -
pri e da de do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro 
So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al 

– INSS au to ri za do a doar ao go ver no do Esta do do
Ce a rá ter re no de sua pro pri e da de, lo ca li za do na Rua
Antô nio Jus ta, ba ir ro Me i re les, na ci da de de For ta le -
za, com área to tal de seis mil e se is cen tos me tros
qua dra dos, com li mi tes e con fron ta ções cons tan tes
de es cri tu ra pú bli ca la vra da no Car tó rio Per gen ti no
Maia – For ta le za – Ce a rá (li vro 101, fls. 155v, de 7 de
ou tu bro de 1963) e de vi da men te re gis tra da sob o nº
de or dem 50.918 (li vro 3-AK, fls. 76, do Li vro de Trans -



cri ção de Trans mis sões) no Car tó rio de Re gis tro de
Imó ve is da 1ª Zona – For ta le za – Ce a rá.

Pa rá gra fo uni co. O ter re no do a do será des ti na -
do ao de sen vol vi men to de ser vi ços a se rem de sem -
pe nha dos por ór gãos con ve nen tes do Sis te ma Uni fi -
ca do e Des cen tra li za do de Sa ú de, à im plan ta ção e
fun ci o na men to da Esco la de Sa ú de Pú bli ca –
ESP/CE e a pro gra mas de sen vol vi dos pela Se cre ta -
ria de Tra ba lho e Ação So ci al do Go ver no do Esta do
do Ce a rá.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.395, DE 2000

Au to ri za do a ção de imó vel de pro -
pri e da de do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro 
So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al 

– INSS au to ri za do a doar ao Go ver no do Esta do do
Ce a rá ter re no de sua pro pri e da de lo ca li za do na Rua
Antô nio Jus ta, ba ir ro Me i re les, na ci da de de For ta le za 
com área to tal de 6.600m² (seis mil e se is cen tos me -
tros qua dra dos com li mi tes e con fron ta ções cons tan -
tes de es cri tu ra pu bli ca la vra da no Car tó rio Per gen ti -
no Maia – For ta le za-Ce a rá (li vro 101, fls. 155v, de 7
de ou tu bro de 1963) e de vi da men te re gis tra da sob o
nº de or dem 50.918 (li vro 3-AK, fls. 76, do Li vro de
Trans cri ção de Trans mis sões) no Car tó rio de Re gis tro 
de Imó ve is da 1ª Zona – For ta le za-Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. O ter re no do a do será des ti na -
do ao de sen vol vi men to de ser vi ços a se rem de sem -
pe nha dos por ór gãos con ve nen tes do Sis te ma Uni fi -
ca do e Des cen tra li za do de Sa ú de, à im plan ta ção e
fun ci o na men to da Esco la de Sa ú de Pú bli ca-ESP/CE
e a pro gra mas de sen vol vi dos pela Se cre ta ria de Tra -
ba lho e Ação So ci al do Go ver no do Esta do do Ce a rá.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

O imó vel ob je to da pre sen te Pro pos ta, foi ad qui -
ri do, em 1963, pelo ex-IAPB. Pos te ri or men te, na ges -
tão do ex-INPS, foi cons tru í do nes te lo cal um pos to de 
as sis tên cia mé di ca (PAM 505-433), hoje de no mi na do
“Cen tro de Sa ú de Me i re les”, per ma ne cen do uma
área de ter ro no re ma nes cen te de apro xi ma da men te
2.200m².

Com o ad ven to do SINPAS (Lei nº 6.439, de
1º-9-77, os imó ve is des ti na dos à exe cu ção de pro gra -
mas de as sis tên cia mé di ca (hos pi ta is, pos tos de sa ú -
de, am bu la tó ri os, etc.,) de ve ri am in te grar o pa tri mô -
nio do INAMPSD. E, em in te gran do o pa tri mô nio des -
sa Au tar quia, es ses bens de ve ri am ser, por for ça da
Lei nº 8.689, de 27-7-93 (que ex tin gue o INAMPS),
do a dos ou ce di dos a Mu ni cí pi os, Esta dos e Dis tri to
Fe de ral, quan do se tra tar de hos pi ta is e pos tos de as -
sis tên cia à sa ú de. No caso em exa me, o PAM Me i re -
les se en qua dra per fe i ta men te no dis pos to no in ci so II 
do art. 2º da Lei nº 8.689, de 27-7-93.

Com o pro ces so de des cen tra li za ção das ações
de sa ú de, de cor ren tes da cri a ção de Sis te ma Uni fi ca -
do e Des cen tra li za do de Sa ú de, o INAMPS trans fe riu
para o Esta do do Ce a rá as uni da des hos pi ta la res e
am bu la to ri a is, até en tão sob sua ges tão, na que le
Esta do, por meio de ter mos de ces são de uso.

Com es ses no vos en car gos, os ges to res dos
ser vi ços de sa ú de ve ri fi ca ram, de ime di a to, uma ca -
rên cia de pes so al qua li fi ca do ne ces sá rio à con so li -
da ção do novo mo de lo des cen tra li za do de aten ção
à sa ú de. Para en fren tar esse pro ble ma, op tou-se
pe1a cri a ção da Esco la de Sa ú de Pú bli ca, nos mol -
des da Esco la Na ci o nal de Sa ú de Pú bli ca, vol ta da
para a pes qui sa e for ma ção de re cur sos hu ma nos
na área de sa ú de co le ti va. Cri a da pela Lei nº
12.140, de 22-7-93 e vi a bi li za da com re cur sos do
BIRD, a ESP/CE foi cons tru í da no ter re no que, em
par te, já era ocu pa do pelo PAM Me i re les e pela
Casa da Ju ven tu de li ga da à Se cre ta ria do Tra ba lho e
Ação So ci al.

Acon te ce que, mes mo já exis tin do em fun ci o na -
men to toda esta es tru tu ra vol ta da á ação so ci al e ao
aten di men to bá si co de sa ú de, o INSS, exi bin do vas ta
do cu men ta ção de pos se do imó vel, pro to co lou, na
Jus ti ça Fe de ral do Esta do do Ce a rá, Ação de Re in te -
gra ção de Pos se, com pe di do de li mi nar. Ale ga aque le 
Insti tu to que o ter re no, de pro pri e da de do ex-IAPB,
foi, pos te ri or men te, aver ba do em nome do INPS (em
1977), do IAPAS (em 1979) e, fi nal men te, em nome
do INSS, em 1991.

Des sa for ma, o ter re no me din do 100 me tros de
fren te, por 66 me tros de fun dos, no ba ir ro Me i re les, na 
ci da de de For ta le za/CE, li mi tan do-se ao nor te com a
rua Ju a ze i ro do Nor te, ao sul com a Ave ni da Antô nio
Jus ta, ao les te com a rua Vi cen te Le i te e ao oes te
com a rua Le o nar do Mota, ad qui ri do par te con for me
trans cri ção nº 37.151 e par te con for me trans cri ção nº
41.589, do Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is da 1ª
Zona For ta le za/CE, é de pro pri e da de do Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al/INSS.



Em face dis so, a Esco la de Sa ú de Pú bli ca do Ce -
a rá en fren ta, hoje, di fi cul da des in trans po ní ve is: não
apre sen tan do do cu men tos com pro ba tó ri os de pro pri e -
da de do imó vel onde foi edi fi ca da, a ESP/CE se en con -
tra im pe di da de ha bi li tar-se jun to a ins ti tu i ções na ci o -
na is e in ter na ci o na is, a pro gra mas de fi nan ci a men to
para o de sen vol vi men to de sua ati vi da des. A re gu la ri -
za ção da pos se e da pro pri e da de do ter re no é, por tan -
to, de fun da men tal im por tân cia para a con so li da ção
das ati vi da des aí já de sen vol vi das. No mo men to, a so -
lu ção de fi ni ti va é a do a ção do ter re no de pro pri e da de
do INSS ao Go ver no do Esta do do Ce a rá, o que es ta -
mos vi a bi li zan do atra vés do pre sen te pro je to de lei.

Dada a re le vân cia so ci al da ini ci a ti va, es pe ra -
mos con tar com o apo io dos no bres Par la men ta res
para sua rá pi da tra mi ta ção e apro va ção.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2000. – De -
pu ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos.

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

PARECER

PARECER Nº 1.093, 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 469, de 2001, do Se na dor Antô -
nio Car los Va la da res, que so li ci ta a apro -
va ção de ma ni fes ta ção de lou vor re la ti va
à re con ci li a ção e à re a pro xi am ção com
vis tas ao pro ces so de re u ni fi ca ção pa cí -
fi ca en tre a Re pú bli ca da Co réia e a Re -
pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca da Co réia.

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

II – Relatório

Con so an te o dis pos to no § 1º do art. 222 do Re -
gi men to Inter no des ta Casa, vem a esta Co mis são o
Re que ri men to nº 469, de 2001, de la vra do Exmo. Sr.
Se na dor Antô nio Car los Va la da res, que re quer a
apro va ção de voto de lou vor re fe ren te ao pro ces so de 
re u ni fi ca ção pa cí fi ca en tre a Re pú bli ca da Co réia
(Co réia do Sul) e a Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca da 
Co réia (Co réia do Nor te).

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção está de acor do com o dis pos to no art. 
222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Sem dú vi da, é me ri tó rio o pro ce di men to de lou -
vor a todo es for ço no sen ti do da uni fi ca ção e har mo ni -
za ção das na ções.

Con for me res sal ta a jus ti fi ca ção, a opor tu ni da -
de des te Re que ri men to pren de-se ao fato de que é de 
in te res se da co mu ni da de in ter na ci o nal pro mo ver a
paz na Pe nín su la Co re a na. É de sa li en tar que o art. 4º
da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce os prin cí pi os que
re gem as re la ções in ter na ci o na is do País, den tre os
qua is: a au to de ter mi na ção dos po vos (inc. III); a de fe sa 
da paz (inc. VI); a so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos (inc.
VII); e o re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo (inc. VIII).

III – Voto

Isto pos to, nos so pa re cer é fa vo rá vel ao Re que ri -
men to nº

 
469, de 2001, que so li ci ta voto de lou vor do Se -

na do Fe de ral re fe ren te ao pro ces so de re u ni fi ca ção pa cí -
fi ca en tre a Re pú bli ca da Co réia e a Re pú bli ca Po pu lar
De mo crá ti ca da Co réia.

Sala de Re u niões, 25 de se tem bro de 2001. –
João Alber to Sou za, Pre si den te – Jef fer son Pé res,
Re la tor – Re que ri men to Avo ca do  – Ro meu Tuma –
José Sar ney – Hugo Na po leão – Ge ral do Melo –
Val mir Ama ral – Lú dio Co e lho – Ro ber to Sa tur ni -
no – José Co e lho – Pe dro Si mon – Íris Re zen de –
Tião Vi a na – José Agri pi no – Emí lia Fer nan des –
Ber nar do Ca bal – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

....................................................................................
Art. 4º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil rege-se

nas suas re la ções in ter na ci o na is pe los se guin tes
prin cí pi os:

I – in de pen dên cia na ci o nal;
II – pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos;
III – au to de ter mi na ção dos po vos;
IV – não-in ter ven ção;
V – igual da de en tre os Esta dos;
VI – de fe sa da paz;
VII – so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos;
VIII – re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo;

IX – co o pe ra ção en tre os po vos para o pro gres -
so da hu ma ni da de;

X – con ces são de asi lo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -

sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci al e
cul tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do à for -



ma ção de uma co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de na -
ções.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2001, lido
an te ri or men te, terá tra mi ta ção com pra zo de ter mi na -
do de 45 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 Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
de Assun tos So ci a is, po den do so men te 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, sen do apre sen ta das 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 às Srªs e aos Srs. Se na do res, na
for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re -
que ri men to nº 469, de 2001, do Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, so li ci tan do a apro va ção de ma ni fes ta -
ção de lou vor re la ti va à re con ci li a ção e à re a pro xi ma -
ção com vis tas ao pro ces so de re u ni fi ca ção pa cí fi ca
en tre a Re pú bli ca da Co réia e a Re pú bli ca Po pu lar
De mo crá ti ca da Co réia, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 575, DE 2001

Com base no que dis põe o § 2º do art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, re gu la men ta do pelo art. 216 do
Re gi men to Inter no pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, do 
Se na do Fe de ral, re que i ro que se jam so li ci ta das ao
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as in for ma ções a se -
guir de ta lha das, re la ti vas às ati vi da des da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral.

No dia 3 do cor ren te mês, por meio do Avi so nº
401/MF, Sua Exce lên cia o Se nhor Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, en ca mi nhou
ao Se na do Fe de ral o ofí cio nº 881/Ca i xa, de 28 de se -

tem bro de 2001, do Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral – CEF, Dr. Emí lio Ca raz zai, em res pos ta ao
Re que ri men to de in for ma ções nº 421, de 2001, de mi -
nha au to ria (as re fe ri das cor res pon dên ci as se guem
em ane xo).

Na res pos ta aos que si tos 1 e 2 do Re que ri men -
to nº 421, de 2001, ela bo ra da pela Pre si dên cia da
CEF, fica evi den te que, des de a cri a ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção – SFH, por meio da Lei nº
4.380, de 21 de agos to de 1964, não era pos sí vel o fi -
nan ci a men to pelo SFH, para a aqui si ção de imó vel se 
o in te res sa do já fos se pro pri e tá rio de ou tro imó vel no
mes mo mu ni cí pio. Em de cor rên cia da edi ção da Re -
so lu ção nº 1.276, de 1986, do Ban co Cen tral do Bra -
sil, essa pro i bi ção foi es ten di da aos pro pri e tá rio de
imó ve is si tu a dos em qual quer mu ni cí pio do País.

Ape nas em 24 de ju nho de 1998, com a edi ção
da Me di da Pro vi só ria nº 1.671 (hoje, MP nº 2.197-43,
de 2001), hou ve a re vo ga ção des sa pro i bi ção.

Entre tan to, na res pos ta ao que si to 4 do Re que -
ri men to ci ta do, cons ta uma afir ma ção que, sal vo me -
lhor en ten di men to, é con tra di tó ria com a men ci o na da
pro i bi ção: a de que a Lei nº 8.100, de 5 de de zem bro
de 1990, e, pos te ri or men te, a Lei nº 10.150, de 21 de
de zem bro de 2000, as se gu ram “aos mu tuá ri os que
pos su em mais de um fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal –,
de imó ve is si tu a dos no mes mo mu ni cí pio”, quan do da 
qui ta ção da dí vi da, “a co ber tu ra do FCVS para o pri -
me i ro fi nan ci a men to”, que é ne ga da para o se gun do
fi nan ci a men to.

As pri me i ras in for ma ções ora re que ri -
das são: a) se, de 1964 a 1998, era pro i bi da 
a con ces são de fi nan ci a men to a pro pri e tá rio 
de imó vel no mes mo mu ni cí pio, não era
tam bém, por con se guin te, pro i bi da a con -
ces são de mais de um fi nan ci a men to, no
mes mo mu ni cí pio, a um mes mo mu tuá rio?
b) como se ex pli ca, do pon to de vis ta le gal,
que o Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, en -
tre 1964 e 1990 (Lei nº 8.100, de 1990),
haja con ce di do mais de um fi nan ci a men to,
no mes mo mu ni cí pio, a um mes mo mu tuá -
rio?

Além des sas ques tões, res ta uma der ra de i ra
dú vi da, de cor ren te da res pos ta dos que si tos 4 e 5 do
Re que ri men to: se gun do a Pre si dên cia da CEF, ha via
um ex ce ção à re gra da pro i bi ção de fi nan ci a men to,
pelo SFH, a quem já fos se pro pri e tá rio de imó vel no
mes mo mu ni cí pio do fi nan ci a men to pre ten di do. Nes -
ses ca sos, o pro pri e tá rio se com pro me tia a ven der o
imó vel no pra zo im pror ro gá vel de 180 dias, sob pena



da dí vi da ser con si de ra da an te ci pa da men te ven ci da”. 
Além dis so, se o pro pri e tá rio não ali e nas se o imó vel
no pra zo de 180 dias após a ob ten ção do fi nan ci a -
men to para o se gun do imó vel, lhe é ne ga da a co ber -
tu ra do FCVS.

Ora, nes ta se gun da hi pó te se, o mu tuá -
rio re ce beu ape nas um fi nan ci a men to e não 
dois, como ocor reu nos ca sos dis ci pli na dos
pela Lei nº 8.100, de 1990. Logo, eis a úl ti -
ma in for ma ção so li ci ta da: se o Sis te ma Fi -
nan ce i ro da Ha bi ta ção per mi te que, na li qui -
da ção an te ci pa da da dí vi da con tra tu al, um
dos fi nan ci a men tos te nha a co ber tu ra do
Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la -
ri a is – FCVS, por que o mu tuá rio de um úni -
co fi nan ci a men to (hi pó te se em que ele é
pro pri e tá rio de ou tro imó vel ad qui ri do sem
fi nan ci a men to do SFH, mas não ali e na do
nos 180 dias) – úni co, re pi ta-se, e não dois
– tam bém não pode re ce ber, quan do do en -
cer ra men to do con tra to (com a qui ta ção da
dí vi da), a co ber tu ra do FCVS? Em ou tros
ter mos, a re gra ge ne ro sa da Lei nº 8.100,
de 1990, mo di fi ca da pela Lei nº  10.150, de
2000, ao pre ver a co ber tu ra do FCVS para
um fi nan ci a men to de quem seja mu tuá rio
em dois, tam bém não se apli ca aos mu tuá ri -
os de um úni co fi nan ci a men to (mas que são 
pro pri e tá ri os de ou tro imó vel ad qui ri do sem
fi nan ci a men to do SFH)?

Justificação

O pre sen te Re que ri men to, con for me se de pre -
en de de seu pró prio tex to, é de cor rên cia ló gi ca da
res pos ta do Mi nis té rio da Fa zen da e de seu ór gão
de po lí ti ca ha bi ta ci o nal, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, 
ao Re que ri men to nº 421, de 2001, de nos sa au to ria, 
e que teve por ob je ti vo a elu ci da ção e for ma ção (e
con vic ção para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria
nº 2.197-43, de 2001, em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal.

Embo ra o zelo e a ob je ti vi da de com que as
res pos tas fo ram pres ta das, al gu mas con tra di ções
pu de ram ser iden ti fi ca das, o que pro vo cou a ne ces -
si da de des te novo Re que ri men to, com o pro pó si to
de es cla re cer aque las con tra di ções e, por fim, com -
ple tar a nos sa aná li se so bre a ma té ria.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to será pu bli ca do e pos te ri or men -
te in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255,
in ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 576, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no, a tra mi ta ção em con jun to do Pro je to de Lei do 
Se na do nº 265, de 1999, com o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 137, de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 137, de
2001, dis põe so bre a des ti na ção fi nal dos pne us usa -
dos, após en cer ra da sua vida útil, obri gan do o em pre -
go de tec no lo gi as lim pas para o seu tra ta men to.

Ocor re que essa mes ma ma té ria é ob je to de ou -
tro pro je to de lei em tra mi ta ção nes ta Casa, o PLS nº
265, de 1999, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí -
du os Só li dos. A ini ci a ti va es ta be le ce as di re tri zes e
nor mas re la ti vas à ges tão in te gra da das di ver sas ca -
te go ri as de re sí du os só li dos. Entre es sas, des ta ca -
mos a ca te go ria dos re sí du os es pe ci a is, na qual se in -
clu em os pne u má ti cos.

O art. 43 da Sub se ção III do Pro je to de Lei nº
265/99 tra ta es pe ci fi ca men te da des ti na ção fi nal de
pne us, de ter mi nan do que as em pre sas fa bri can tes ou 
im por ta do ras de pne us são res pon sá ve is pela co le ta
e re ci cla gem dos pro du tos in ser ví ve is, obe de ci das as 
con di ções e os cri té ri os es ta be le ci dos pelo ór gão am -
bi en tal com pe ten te.

Des sa fe i ta, por re gu la rem a mes ma ma té ria,
jul ga mos per ti nen te a tra mi ta ção em con jun to dos
Pro je tos de Lei nº 265, de 1999 e nº 137, de 2001, de
con for mi da de com o art. 258 o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, ver bis:

Art. 258. Ha ven do, em cur so no Se na -
do, dois ou mais pro je tos re gu lan do a mes -
ma ma té ria, é lí ci to pro mo ver sua tra mi ta ção 
em con jun to, me di an te de li be ra ção do Ple -
ná rio, a re que ri men to de qual quer co mis são 
ou Se na dor.

Ade ma is, esse pro ce di men to es ta ria em sin to -
nia com o es pí ri to da Lei Com ple men tar nº  95, de 26
de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção,
a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis. Essa 
nor ma es ta be le ce, en tre ou tros pre ce i tos, que o mes -



mo as sun to não po de rá ser dis ci pli na do por mais de
uma lei, ex ce to quan do a sub se qüen te se des ti ne a
com ple men tar a lei con si de ra da bá si ca, vin cu lan -
do-se a esta por re mis são ex pres sa (art. 7º, IV).

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

Of.0064/2001 – GSFN

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te
Para efe i tos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia e, por seu in ter mé dio, à Mesa Di re to ra
que me des fi li ei do Par ti do da Fren te Li be ral e me fi li ei 
ao Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra – PSDB.

Agra de cen do a aten ção, Se na dor Fre i tas Neto.

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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 063/2001-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 nova op -
ção par ti dá ria para o Par ti do Li be ral – PL, ao qual me
fi li ei em 4 do cor ren te, e do qual se rei o Lí der no Se na -
do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor José 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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

Of. Nº 437/01-BP

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V.Exª que o Blo co 

PL/PSL in di ca o De pu ta do Val de ci Pa i va (PSL/RJ),
como ti tu lar, e o De pu ta do Lin coln Por te la (PSL/MG),
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta

des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº  2, 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 áre as bra si le i ras”, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i -
te ro ao ilus tre Pre si den te 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das. 

So bre a mesa, 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 Ca sil do Mal da ner.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001

Acres cen ta § 5º ao art. 73 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, cri an do a Pro cu ra do ria do 
Tri bu nal de Con tas da União.

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. 73 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

“Art. 73. .................................................
..............................................................
§ 5º A con sul ta ria ju rí di ca e a re pre -

sen ta ção  ju di ci al do Tri bu nal de Con tas da
União se rão exer ci das, quan do cou ber, por
seus Pro cu ra do res, or ga ni za dos em car re i -
ra, ob ser va do a dis pos to no art. 132.”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va tem o ob je ti vo de cri ar a
Pro cu ra do ria do Tri bu nal de Con tas da União e, por
for ça do dis pos to no art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
as Pro cu ra do ri as das de ma is Cor tes de Con tas.

Tal me di da se im põe ante as dú vi das que per -
sis tem a res pe i to da pos si bi li da de de os tri bu na is de
con tas se rem re pre sen ta dos por qua dro pró prio de
pro cu ra do res.

A esse res pe i to, se gun do en ten de mos, essa
pos si bi li da de de re pre sen ta ção ju di ci al ema na da
Cons ti tu i ção Fe de ral, es tan do as sen ta da in clu si ve na
ju ris pru dên cia.



Tome-se, por exem plo, a de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral no Re cur so Extra or di ná rio nº
74.836-CE. Ve ja mos os se guin tes tre chos do voto vi -
to ri o so do emi nen te Re la tor, Mi nis tro Ro dri gues
Alckmin:

“Pri me i ra men te, não é exa to que so -
men te as pes so as fí si cas e ju rí di cas te nham 
ca pa ci da de de ser par te e de es tar em ju í zo.

Embo ra sem per so na li da de ju rí di ca, há
par tes em sen ti do for mal (a mas sa fa li da, a
he ran ça ou es pó lio). E que o Tri bu nal de
Con tas, como par te for mal, pos sa es tar em
ju í zo, pas si va men te, co i sa é in du vi do sa, di -
an te do tex to cons ti tu ci o nal (art. 119, I, i) (tra -
ta va-se da Cons ti tu i ção de 1969, na Cons ti -
tu i ção atu al ver art. 102, I, d) que atri bui a
este Su pre mo Tri bu nal com pe tên cia ori gi ná -
ria no to can te a man da do de se gu ran ça con -
tra ato de Tri bu nal de Con tas da União.

Não se vê, pois, ra zão para que se lhe
ne gue a qua li da de de par te for mal ati va, des de 
que de mons tre in te res se em es tar em ju í zo.

E como con se qüên cia, lí ci to lhe é fa -
zer-se re pre sen tar por pro fis si o nal ha bi li ta -
do. Já te mos, aqui, ad mi ti do a in ter ven ção
do Tri bu nal, por meio de ad vo ga dos. A Pro -
cu ra do ria Ju di ci al dos Esta dos zela pe los in -
te res ses da Admi nis tra ção e os ór gãos do
Le gis la ti vo, como os do Ju di ciá rio, não têm
o po der de de ter mi nar-lhes a atu a ção para
a de fe sa do que en ten dam seus di re i tos.

Le gí ti ma, as sim, é a re pre sen ta ção da
im pe tran te.

Põe-se, ago ra, a ques tão se guin te:
Pode a par te for mal im pe trar se gu ran ça?

Pode fazê-lo um ór gão do Po der Le gis -
la ti vo, des per so na li za do?

Re ser van do o exa me da ques tão re fe -
ren te ao di re i to a ser pro te gi do para in da ga ção 
ul te ri or, te nho que, em prin cí pio, tais ór gãos
po dem im pe trar se gu ran ça"  (Re vis ta Tri mes -
tral de Ju ris pru dên cia nº 69, pp. 479/481).

Mais re cen te men te, o Pre tó rio Excel so jul gou
cons ti tu ci o nal nor ma da Lei Orgâ ni ca do Dis tri to
Fe de ral que es ta be le ce que a Câ ma ra Le gis la ti va do 
Dis tri to Fe de ral será re pre sen ta da ju di ci al men te
pela sua pró pria Pro cu ra do ria Ju di ci al.

Ape nas de ter mi nou para essa nor ma in ter pre ta -
ção con for me a Cons ti tu i ção, ou seja, essa re pre sen -
ta ção se dará ape nas nos ca sos em que a Câ ma ra
Le gis la ti va es te ja em ju í zo em nome pró prio. Assim,
nos ca sos em que o in te res se de agir da Câ ma ra se
con fun de com o da en ti da de Dis tri to Fe de ral, a re pre -
sen ta ção ju di ci al ca be rá à Pro cu ra do ria-Ge ral do

ente e não à es pe cí fi ca da que la Casa Le gis la ti va (Cf.
ADIN 1557-5 -DF).

Assim, não cabe a Casa Le gis la ti va ou a Tri bu -
nal de Con tas, por exem plo, efe tu ar co bran ça ju di ci al
de dí vi da. Tal prer ro ga ti va está re ser va da ao ór gão da 
en ti da de es ta tal en car re ga do (Pro cu ra do ria da Fa -
zen da, no caso da União; Pro cu ra do ri as-Ge ra is, no
caso dos Esta dos). Entre tan to, é per fe i ta men te le gí ti -
mo à cor po ra ção le gis la ti va im pe trar, me di an te re pre -
sen ta ção ju di ci al pró pria, man da do de se gu ran ça
con tra ato do Po der Exe cu ti vo que es te ja fe rin do as
suas prer ro ga ti vas, exem pli gra tia.

Des sa for ma, uma vez aco lhi da pelo Con gres so
Na ci o nal, a nos sa pro pos ta afas ta rá qual quer dú vi da
que haja quan to à pos si bi li da de de que os tri bu na is
de con tas pos sam ter – quan do cou ber – re pre sen ta -
ção ju di ci al pró pria.

Ante o ex pos to, em ra zão da re le vân cia da pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que ora sub me te -
mos à apre ci a ção dos nos sos ilus tres Pa res, so li ci ta -
mos o im pres cin dí vel apo io para a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. –  Ney
Su as su na– Ge ral do Cân di do – Val mir Ama ral –
Luís Otá vio – Ge ral do Melo – Le o mar Qu in ta ni lha
– Arlin do Por to – Ger son Ca ma ta – Ri car do San -
tos – Lind berg Cury – Fer nan do Ma tu sa lém – Sa -
tur ni no Bra ga – Anto nio Car los Ju ni or – Ge ral do
Althoff – Mo re i ra Men des – Lu cio Alcân ta ra – Pa u -
lo Sou to – Amir Lan do – José Edu ar do Du tra – Ca -
sil do Mal da ner – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio
Car los Va la da res – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca -
lhe i ros – Ser gio Ma cha do – Ma gui to Vi le la.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 73. (*) O Tri bu nal de Con tas da União, in te -

gra do por nove Mi nis tros, tem sede no Dis tri to Fe de -
ral, qua dro pró prio de pes so al e ju ris di ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, exer cen do, no que cou ber, as atri -
bu i ções pre vis tas no art. 96.

§ 1º Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União se rão no me a dos den tre bra si le i ros que sa tis fa -
çam os se guin tes re qui si tos:

I – mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e
cin co anos de ida de; 

II – ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da;
III– no tó ri os co nhe ci men tos ju rí di cos, con tá be is. 

eco nô mi cos e fi nan ce i ros ou de ad mi nis tra ção pú bli -
ca;

IV – mais de dez anos de exer cí cio de fun ção ou
de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal que exi ja os co nhe ci -
men tos men ci o na dos no in ci so an te ri or.

§ 2º Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União se rão es co lhi dos:

I – um ter ço pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com
apro va ção do Se na do Fe de ral, sen do dois al ter na da -
men te den tre au di to res e mem bros do Mi nis té rio Pú -
bli co jun to ao Tri bu nal, in di ca dos em lis ta trí pli ce pelo
Tri bu nal, se gun do os cri té ri os de an ti gui da de e me re -
ci men to;

II – dois ter ços pelo Con gres so Na ci o nal.
§ 3º Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da

União te rão as mes mas ga ran ti as, prer ro ga ti vas, im -
pe di men tos, ven ci men tos e van ta gens dos Mi nis tros
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e so men te po de rão
apo sen tar-se com as van ta gens do car go quan do o ti -
ve rem exer ci do efe ti va men te por mais de cin co anos.

§ 4º O au di tor, quan do em subs ti tu i ção a Mi nis -
tro, terá as mes mas ga ran ti as e im pe di men tos do ti tu -
lar e, quan do no exer cí cio das de ma is atri bu i ções da
ju di ca tu ra, as de juiz de Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -
ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas

cons tan tes do art. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 228, de
2001 (nº 1.069/2001, na ori gem), de 4 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos
ter mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995,
o de mons tra ti vo das emis sões do real cor res pon den -
te ao mês de agos to de 2001, as ra zões de las de ter -
mi nan tes e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a
elas vin cu la das.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 105, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 1.175, de
2001, na ori gem, de 20 de se tem bro úl ti mo, do Tri bu -
nal de Con tas da União, co mu ni can do o en vio, à uni -
da de téc ni ca com pe ten te, para as pro vi dên ci as ca bí -
ve is, do pa re cer pre li mi nar da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le so bre o Avi so nº 141, de 2000, que tra -
ta de au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Te re si na (TC – 525.224/97-1).

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos. Antes, po rém, con ce do a
pa la vra às Sr as e aos Srs. Se na do res que de se jam, na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, usar a pa la vra
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, con for me o Re gi men to Inter no pre vê
em seu art. 14, eu pe di ria a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
–  Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção nos mes mos
ter mos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos na for ma re gi men tal, na 
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, do PSDB do Esta do do
Ce a rá.

S. Exª dis põe de 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, on tem,



em For ta le za, o Go ver no do Esta do pro mo veu uma
re u nião da qual par ti ci pa ram to das as as so ci a ções
co mu ni tá ri as do in te ri or que fo ram be ne fi ci a das pela
pri me i ra eta pa do Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru -
ral, co nhe ci do no Esta do como Pro je to São José, fi -
nan ci a do pelo Ban co Mun di al. Esse pro je to tem gran -
de al can ce e goza de gran de pres tí gio pela for ma
como foi con du zi do pelo Go ver no do Esta do. 

Por re co men da ção ex pres sa do Go ver na dor
Tas so Je re is sa ti, to dos os in ves ti men tos que esse
pro je to re a li zou na área de in fra-es tru tu ra, sis te mas
de abas te ci men to de água, ha bi ta ção ru ral, in ves ti -
men tos de na tu re za pro du ti va, como tra to res, im ple -
men tos, agro in dús tri as, pro je tos de co o pe ra ti vas, to -
dos es ses in ves ti men tos, es sas des pe sas fo ram re a li -
za das a par tir de es co lhas da pró pria co mu ni da de,
que ele geu suas pri o ri da des, es ta be le ceu os ma i o res
pro ble mas que de se ja va ver so lu ci o na dos e tam bém
par ti ci pou com 10% do cus to do pro je to – ge ral men te
em mão-de-obra, sob o re gi me de mu ti rão.

É pre ci so sa li en tar que essa ini ci a ti va teve uma
par ti ci pa ção im por tan te dos cha ma dos Con se lhos
Mu ni ci pa is de De sen vol vi men to Sus ten tá vel – CMDS, 
que apro va vam as pro pos tas de fi nan ci a men to. Nes -
ses CMDS, a co mu ni da de está re pre sen ta da e, in de -
pen den te men te de par ti dos ou po si ções po lí ti cas do
pre fe i to mu ni ci pal ou da Câ ma ra de Ve re a do res, tem
a opor tu ni da de de apre sen tar e apro var os pro je tos
que con si de ra pri o ri tá ri os.

O Pro je to São José – um Pro gra ma de Com ba te 
à Po bre za Ru ral com apo io do Ban co Mun di al – deu
em ba sa men to à cri a ção de três pro je tos no pla no fe -
de ral, a par tir des sa ex pe riên cia no Ce a rá: o Pro je to
Cé du la da Ter ra, que de po is se trans for mou no Ban co 
da Ter ra, e o Pro je to Luz no Cam po. Foi me di an te a
or ga ni za ção des sas co mu ni da des, que es co lhi am,
ele gi am as áre as em que pre ten di am pro mo ver as -
sen ta men to de tra ba lha do res ru ra is, que se pas sou a
uti li zar um me ca nis mo al ter na ti vo para a re for ma
agrá ria nos mol des clás si cos, que é a de sa pro pri a ção 
pelo Go ver no Fe de ral. Ou seja, a pró pria co mu ni da de
es co lhia a ter ra que de se ja va e ne go ci a va com o pro -
pri e tá rio, obe de cen do a ta be las que ga ran ti am pre -
ços mu i to in fe ri o res aos das de sa pro pri a ções. O Luz
no Cam po, que hoje é um pro je to vi to ri o so do Go ver -
no Fe de ral – por que, até o fi nal de 2002, es pe ra-se
que apro xi ma da men te 90% a 100% das ha bi ta ções
ru ra is te nham ener gia elé tri ca – tam bém foi ins pi ra do
nes sa ex pe riên cia do Ce a rá, no Pro je to São José.

O Pro je to São José atin giu 177 dos 184 mu ni cí -
pi os, com pre en den do apro xi ma da men te 60% da nos -
sa po pu la ção ru ral. Cer ca de 300 mil fa mí li as fo ram

be ne fi ci a das pelo pro je to. Se co lo car mos uma mé dia
de cin co pes so as por fa mí lia, te re mos 1,5 mi lhão de
pes so as be ne fi ci a das, sem pre aten den do agru pa -
men tos hu ma nos com até 7.500 ha bi tan tes. 

To dos sa be mos que um dos gran des pro ble mas
no Bra sil, prin ci pal men te no Nor des te, é a po bre za ru -
ral, os ní ve is de de sen vol vi men to que es tão mu i to ba i -
xos ain da nes sas co mu ni da des. 

O Pro je to São José foi tão bem-su ce di do que,
re cen te men te, o Se na do teve opor tu ni da de de apro -
var a sua se gun da eta pa, tam bém fi nan ci a da pelo
Ban co Mun di al, num to tal de US$37 mi lhões. E te mos
ain da a con tra par ti da do Go ver no do Esta do, no va -
men te fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al.

A sis te má ti ca do pro je to tem sido trans fe ri da ou
le va da para de mons tra ção em ou tras re giões do mun -
do. Te mos re ce bi do mu i tas de le ga ções de ou tros pa í -
ses, ori en ta das pelo Ban co Mun di al, para que ve jam,
na prá ti ca, como se de sen vol ve o pro ces so. Tra ta-se
de uma ten ta ti va bem-su ce di da de en vol ver di re ta -
men te a co mu ni da de, de tal sor te que ela mes ma de li -
be re e es co lha o seu pro je to pri o ri tá rio, par ti ci pe da
ela bo ra ção e do pla ne ja men to do pro je to téc ni co e
ain da acom pa nhe a exe cu ção do pro je to.

Essa re u nião de on tem con cen trou pre si den tes
de as so ci a ções co mu ni tá ri as de todo o Esta do, que
vi e ram para For ta le za e se re u ni ram com o Go ver na -
dor. Foi jus ta men te uma es pé cie de en cer ra men to da
pri me i ra eta pa do pro je to e o anún cio da se gun da eta -
pa, uma vez que o Se na do teve opor tu ni da de de
apro var esse novo em prés ti mo. 

Sa u da mos essa ini ci a ti va e fa ze mos aqui esse
re gis tro, por que sa be mos da re ni tên cia da po bre za
ru ral, prin ci pal men te no semi-ári do bra si le i ro, onde as 
pos si bi li da des de ge ra ção de ren da, de pro du ti vi da de 
na agri cul tu ra são mu i to res tri tas, mu i to li mi ta das. De
tal sor te que o ob je ti vo des se pro je to não é ele var o
PIB do Esta do e a ren da da po pu la ção, não se tra ta
de um pro je to des ti na do à ele va ção da ren da da po pu -
la ção. Tra ta-se de um pro je to des ti na do a cri ar con di -
ções mu i to mais hu ma nas, mu i to mais ace i tá ve is para
que es sas co mu ni da des pos sam vi ver no in te ri or.

Qu e ro des ta car o êxi to, o su ces so des se pro je -
to, que tem com po nen tes de par ti ci pa ção so ci al mu i to 
im por tan tes: a pró pria co mu ni da de e os Con se lhos
Mu ni ci pa is de De sen vol vi men to So ci al. Essas co mu -
ni da des se acham, en tão, pres ti gi a das, por que são
con sul ta das, são ou vi das, opi nam e de ci dem so bre
os pro je tos que elas co lo cam em pri me i ro pla no, que
são os mais ur gen tes, a fim de que se jam exe cu ta dos
me di an te fi nan ci a men to. 



Sr. Pre si den te, era o re gis tro que eu gos ta ria de
fa zer, sa u dan do esse pro je to de enor me al can ce so -
ci al.

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, o 
no bre Se na dor Osmar Dias, do PDT do Esta do do Pa -
ra ná, por per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na. 

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, pa re ce um dis cur -
so ve lho, mas é novo, por que no va men te a cri se afe ta
os pro du to res de le i te do País e leva mu i tos pro du to -
res bra si le i ros a de i xa rem a ati vi da de e ven de rem
suas pro pri e da des. Enten do que não é di fí cil re sol ver
o pro ble ma dos pro du to res de le i te; bas ta boa von ta -
de e de ci são do Go ver no. 

Não es ta mos fa lan do de um se tor sem im por -
tân cia. Esta mos fa lan do de um se tor que re ú ne 1,8
mi lhão pro du to res es pa lha dos pelo Bra sil, ge ran do
3,6 mi lhões em pre gos em todo o País. Vejo go ver nos
apa vo ra dos, ba i xan do por ta ri as, de cre tos para isen -
tar mon ta do ras de au to mó ve is de ICMS em seus
Esta dos, como no meu Esta do – on tem fa lei so bre
este as sun to aqui –, para ga ran tir, tal vez, três ou qua -
tro mil em pre gos. No en tan to, quan do um se tor de ex -
tra or di ná ria im por tân cia, como a pe cuá ria le i te i ra, se
afun da na cri se, os go ver nos pa re cem ig no rar a im -
por tân cia tan to so ci al quan to eco nô mi ca do se tor. Fa -
lei em 3 mi lhões e 600 mil em pre gos! E que ro di zer
que a pe cuá ria le i te i ra tam bém con tri bui para a eco -
no mia na ci o nal com R$6,5 bi lhões. Com pa ra ti va men -
te, ela está aba i xo da pe cuá ria de cor te, da soja e do
mi lho. Ape nas isso, Sr. Pre si den te. 

Por tan to, sob os pon tos de vis ta eco nô mi co e
so ci al, não há dú vi da: tra ta-se de um se tor que me re -
ce a aten ção do Go ver no – ou pelo me nos de ve ria
me re cer. No en tan to, es ta mos di an te da se guin te si tu -
a ção: é tem po de en tres sa fra. A en tres sa fra do le i te
co me ça em ju nho e vai até se tem bro, quan do as pas -
ta gens per dem o seu po der nu tri ci o nal, a sua ca pa ci -
da de de pro ver os ani ma is e, evi den te men te, eles di -
mi nu em a sua pro du ção e não con se guem man ter o
ní vel da épo ca da sa fra, que co me ça no mês de no -
vem bro em al gu mas re giões do País.

Pois bem, no pe río do de en tres sa fra, o nor mal
se ria que o pre ço su bis se, pela ba i xa ofer ta – o Se na -
dor Ade mir Andra de, que é pe cu a ris ta no Pará, sabe
que é as sim. No en tan to, o con trá rio acon te ceu. Ti ve -
mos uma re du ção, na mé dia dos pre ços na ci o na is, de 
30% no pre ço do le i te ao pro du tor. Não é o mes mo
que ocor re com o pre ço do le i te ao con su mi dor – e é
este o pri me i ro pro ble ma para o qual que ro aler tar,

por isso fa lei que era fá cil re sol ver o pro ble ma. Ocor re
que a in dús tria de le i te e de ri va dos está car te li za da.
Te mos a Nes tlé, a Par ma lat e mais uma meia dú zia de 
em pre sas que co man dam pra ti ca men te o mer ca do
de le i te e de ri va dos no País. Com bi na das en tre si – e
isso está cla ro –, elas jo gam o pre ço lá em ba i xo, im -
pe din do que os pro du to res con ti nu em man ten do o ní -
vel de pro du ção e de pro du ti vi da de, por que são obri -
ga dos a im pro vi sar. Eles re ti ram de ter mi na dos com -
po nen tes do cus to de pro du ção; por exem plo, a ra ção
con cen tra da, a pro te í na, que de ve ria es tar sen do
ofer ta da a um de ter mi na do ní vel de pro du ção adi an -
te. Isso tudo con tri bui para que a ren da do pro du tor
caia ain da mais, pela que da da pro du ti vi da de, pela
que da da pro du ção, pela que da da ren da, mo ti va da
pela me nor ofer ta do pro du tor, e pelo me nor pre ço.

A in dús tria diz o se guin te: ”O mer ca do está sa tu -
ra do, por isso o pre ço caiu“. Se o mer ca do está sa tu -
ra do, por que im por tar? Este ano o Bra sil já im por tou
um bi lhão de li tros de le i te. Um bi lhão de li tros de le i te!

Ape nas para dar uma re fe rên cia, em 2001, pro -
du zi re mos cer ca 21 a 22 bi lhões de li tros de le i te no
País. O nos so con su mo está mu i to aquém do re co -
men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, que
acon se lha um con su mo em tor no de 360 li tros per ca -
pi ta. O nos so con su mo per ca pi ta está em 130 li tros. 

Ao lado des se des ca so do Go ver no, que per mi -
te a for ma ção de car tel, pre ju di can do os pro du to res,
há tam bém um to tal des res pe i to aos pro du to res na ci -
o na is quan do se abre o mer ca do e se per mi te a im -
por ta ção, mes mo sob a ale ga ção de que o pre ço está
sen do re du zi do em fun ção de que está so bran do le i te. 
É cla ro que o po der aqui si ti vo da po pu la ção não au -
men tou. Des sa for ma, por não ter au men ta do – aliás,
em re la ção à mé dia dos tra ba lha do res, o po der aqui -
si ti vo de cres ceu, por que os tra ba lha do res, há vá ri os
anos, es tão sem re a jus te sa la ri al –, eles não con se -
guem man ter o po der de com pra dos seus sa lá ri os e
o ní vel de vida que ti nham há dois, três, qua tro ou cin -
co anos. Com isso, re du zem tam bém o con su mo de
le i te. 

Pois bem, so man do-se esse fa tor, do con su mo
que caiu, com o da im por ta ção, que de ve ria es tar sen -
do ini bi da pelo Go ver no, e mais o pro ble ma que es ta -
mos aqui de nun ci an do –– so bre a for ma ção de car -
téis pe las em pre sas, prin ci pal men te as mul ti na ci o na -
is, que to mam con ta do mer ca do ––, te mos a ques tão
do mer ca do de le i te, que é o pro ble ma do pro du tor de
le i te. 

O pro ble ma do car tel dá para ser re sol vi do? É
ló gi co que sim. O pró prio Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es



dis se que aci o na ria o Cade caso as em pre sas não re -
vis sem a sua po lí ti ca de com pra, a sua po lí ti ca co mer -
ci al. Isso não foi fe i to. A Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra tam bém ame a ça in gres sar no Cade. Já
que to dos ame a çam e não in gres sam, eu o fa rei, por -
que cre io que o Cade tem a obri ga ção de in ter fe rir
nes se pro ces so, para que os pro du to res de le i te não
se jam le sa dos nos seus in te res ses por ação das mul -
ti na ci o na is, es pe ci al men te, que co man dam o mer ca -
do de le i te no país. 

Já en trei em con ta to com o De pu ta do Esta du al
da Assem bléia Le gis la ti va, o Agos ti nho Zuc chi, que
per ten ce ao Par ti do que in te gro hoje, o PDT, para que
ele en tre na Assem bléia Le gis la ti va com um pro je to
de lei, até para mos trar que isso é pos sí vel. O Rio
Gran de do Sul fez isso e hoje tem isen ção to tal de im -
pos tos na pro du ção de le i te. Por quê? Por que o Go -
ver no do Rio Gran de do Sul en ten deu que os pro du to -
res não po de ri am mais con ti nu ar pro du zin do se não
hou ves se esse in cen ti vo nes se mo men to de cri se, e o 
Go ver no do Rio Gran de do Sul ze rou o ICMs do le i te.
Aí di zem: ”Mas isso é in cons ti tu ci o nal, é uma con cor -
rên cia des le al“. Mas se é in cons ti tu ci o nal, se pode no
Rio Gran de do Sul, en tão tam bém po de rá no Pa ra ná. 

Por tan to, re co men dei isso ao De pu ta do Agos ti -
nho Zuc chi, e S. Exª hoje vai dar en tra da num pro je to
de lei para que tam bém seja isen to de ICMs o le i te
pro du zi do no Pa ra ná, até para evi tar que os pro du to -
res do meu Esta do se jam pre ju di ca dos por mais uma
ação da no sa das em pre sas, das in dús tri as que con -
tro lam o mer ca do. Elas pe gam o le i te do Rio Gran de
do Sul, que não co bra im pos to, e o des pe jam no Pa ra -
ná, que co bra im pos to, ofe re cen do, des sa for ma, di fi -
cul da de na con cor rên cia dos pro du to res do meu
Esta do com o le i te pro ve ni en te do Rio Gran de do Sul. 

Essas me di das são to das pos sí ve is de se rem
ado ta das. 

Ontem, fa lei aqui da isen ção para as mon ta do -
ras até 2009. O ar gu men to em con trá rio foi o se guin te: 
”O mer ca do de au to mó ve is está em cri se“. O mer ca do 
de  au to mó ve is está em cri se, e o de ali men tos não?
Os ou tros se to res da  ati vi da de eco nô mi ca não es tão
em cri se? 

Se tudo isso fos se tro ca do por ge ra ção de em -
pre go, eu até en ten de ria. Po rém, a isen ção de im pos -
tos para as mon ta do ras não terá esse  re sul ta do. Ao
con trá rio, a Re na ult vai de mi tir, como a Audi está de -
mi tin do no Pa ra ná. As mon ta do ras es tão de mi tin do e
ga nhan do isen ção até 2009. Assim, ao mes mo tem po 
em que de sem pre gam, elas  ga nham  in cen ti vo fis cal.
A meu ver, isso não está cor re to, é con tra a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, é in jus to, mas se é  pos sí vel 

para as mon ta do ras, va mos tam bém ado tar essa
mes ma prá ti ca para os pro du to res de le i te e até para
os pro du to res de ali men tos.  

Como o sa lá rio não tem o po der de com pra que
ti nha há 5 ou 6 anos, se re ti rar mos os im pos tos da
ces ta bá si ca, con se gui re mos per mi tir um ma i or aces -
so dos con su mi do res aos ali men tos. Essa me di da po -
de ria pelo me nos pro por ci o nar uma ali men ta ção de -
cen te. 

Aten do-me ao pro ble ma dos pro du to res de le i te, 
que ro di zer que há ou tras me di das que es tão ao al -
can ce do Go ver no e que po de ri am ser ado ta das.  Por
exem plo, in clu ir o le i te na po lí ti ca de pre ços mí ni mos.
Não é pos sí vel que o le i te, hoje, seja co mer ci a li za do
pelo pro du tor a um va lor me nor do que o que se gas ta
para to mar um copo de água num bo te co. Se o ci da -
dão vai a um bo te co e com pra um copo de água, qual -
quer que seja a mar ca, ele vai pa gar mais do que re -
ce be  o  pro du tor por um li tro de le i te. Isso não é  jus to! 
É cla ro que é im pos sí vel con ti nu ar pro du zin do le i te
em um País onde pra ti ca men te não tem va lor ne nhum 
um pro du to tão no bre e es sen ci al para a vida de to das 
as pes so as, não im por tan do a clas se so ci al a que
per ten çam. É pre ci so que o Go ver no veja no le i te um
ali men to no bre e per mi ta que seja im plan ta da no País 
uma po lí ti ca di fe ren ci a da para ele. Não po de mos tra -
tar esse pro du to como os de ma is, por que ele exi ge
um sa cri fí cio enor me de quem o pro duz: per sis tên cia
diá ria, de di ca ção ex tra or di ná ria dia e no i te, e so lu ção
de pro ble mas na pro pri e da de que po dem in vi a bi li zar
o pro du tor. Assim, não po de mos per mi tir que, em fun -
ção de uma po lí ti ca go ver na men tal equi vo ca da, os
pro du to res se jam sa cri fi ca dos.

Estou de fen den do, sim, que o le i te seja in clu í do
na po lí ti ca de pre ços mí ni mos, até para ga ran tir EGF,
AGF e fi nan ci a men to para es to ca gem, que po de ri am
par tir des sa po lí ti ca de pre ços mí ni mos.

Pre ci sa mos, tam bém, cri ar um mer ca do fu tu ro
para o le i te e abrir um mer ca do de ex por ta ção, por -
que se os pro du to res con ti nu a rem in ves tin do na qua -
li da de do seu re ba nho, no ma ne jo sa ni tá rio e ali men -
tar, ha ve rá um au men to na pro du ção de le i te na ci o -
nal, como já acon te ceu: do ano pas sa do para cá, pra -
ti ca men te hou ve um acrés ci mo de um bi lhão de li tros.
Pois bem, se cres ce a pro du ção e não cres ce o con -
su mo, ha ve rá ex ce den te, e não adi an ta as mul ti na ci o -
na is di ze rem que vão im por tar por que está fal tan do
le i te. Não está fal tan do, mas so bran do, como elas
pró pri as dis se ram. Então, para que im por tar nes te
mo men to e en ter rar o pro du tor na cri se? A mul ti na ci o -
nal está se es que cen do de que vai pre ci sar do pro du -
tor mais adi an te, quan do es ti ver di fí cil a im por ta ção.



É cla ro que, hoje, o pro ble ma do dó lar ini be a im -
por ta ção e por isso ela não está ocor ren do, mas, re pi -
to, no pri me i ro se mes tre, hou ve im por ta ção de um bi -
lhão. Então, essa é uma po lí ti ca ime di a tis ta das em -
pre sas que fa zem as im por ta ções, que jo gam um se -
tor in te i ro na cri se. Por tan to, es tou de fen den do que o
Go ver no crie um pro gra ma de ex por ta ção. Se ou tros
po dem, nós tam bém po de mos ex por tar, ao in vés de
im por tar mos le i te quan do é to tal men te des ne ces sá -
rio.

Uma ou tra pro pos ta é a de se ini bir o mer ca do
clan des ti no. Não es tou con tra aque les que ven dem o
le i te clan des ti na men te, en va sa dos em li tros, em va si -
lhas, ape nas por que acho que de vam ser eli mi na dos
do mer ca do. Não. Cre io que eles de vam per ma ne cer
no mer ca do, mas in clu í dos no mer ca do re gu lar, dan -
do-se-lhes con di ções para que pro du zam le i te de
qua li da de, fi nan ci em res fri a do res e equi pa men tos, e
ins ta lem-nos em suas pro pri e da des, de for ma que,
com uma li nha de cré di to cri a da es pe ci fi ca men te para 
isso, pos sam par ti ci par do mer ca do for mal de le i te
com qua li da de, por que es ta mos fa lan do de be ne fí ci -
os ao pro du tor e ao con su mi dor quan do se ga ran te a
qua li da de do le i te por in ter mé dio de uma fis ca li za ção
mais ri go ro sa.

Tam bém va mos per mi tir algo mais: se eli mi nar -
mos o mer ca do in for mal e clan des ti no de le i te, ha ve rá 
tam bém – já que que rem ar re ca dar im pos to so bre o
le i te – ma i or ar re ca da ção do pró prio Go ver no. Assim,
ga nha o Go ver no, ga nha o con su mi dor, ga nha o pro -
du tor. 

Não en ten do por que não se atua mais nes sa
área de for ma a se co lo car em prá ti ca uma fis ca li za -
ção mais ri go ro sa para aca bar com o mer ca do clan -
des ti no, que co mer ci a li za, mu i tas ve zes, le i te que leva 
do en ças, bac té ri as prin ci pal men te, para o con su mi -
dor.

De fen do, por tan to, esse ri gor na fis ca li za ção.

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

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, com pra zer.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Como
sem pre, Se na dor Osmar Dias, V. Exª traz uma co lo ca -
ção cor re ta, um foco cen tra do na re a li da de. Eu que ria
não só me so li da ri zar, como acres cen tar mais al guns
itens. Na hora em que im por ta mos, ten do con di ções
de pro du zir, es ta mos pi o ran do o nos so plan tel; es ta -
mos ti ran do pos si bi li da de de em pre gos numa área
que os gera ra pi da men te, que é a pe cuá ria; es ta mos
cri an do di fi cul da des de câm bio, de um me lhor equi lí -

brio na ba lan ça de pa ga men to, en fim, são tan tos os
pre ju í zos que não en ten do por que o Go ver no ain da
não in cen ti vou não só a ex por ta ção que V. Exª está
pre gan do, mas, mais do que isso, o es to que, por que o 
le i te de si dra ta do, trans for ma do em pó, pode ser es to -
ca do para os anos em que haja pro ble mas. Não é ad -
mis sí vel – e V. Exª está co ber to de ra zão – que, com o
se gun do re ba nho do mun do, te nha mos que im por tar
le i te em pó da Su í ça ou de pa í ses que, com pa ra ti va -
men te ao Bra sil, são de brin que do. O seu po si ci o na -
men to está ex tre ma men te cor re to e só te re mos uma
po lí ti ca vá li da, sé ria e cor re ta nes sa área quan do fi ze -
rem exa ta men te o que V. Exª está pre gan do. Pa ra -
béns.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ney Su as su na. V. Exª es ta va che gan -
do quan do fiz re fe rên cia, no iní cio do meu pro nun ci a -
men to, ao sig ni fi ca do so ci al do se tor le i te i ro: um mi -
lhão e oi to cen tos mil pro du to res e três mi lhões e se is -
cen tos mil em pre gos di re tos, ga ran ti dos por uma ati -
vi da de que pro duz um ali men to no bre e es sen ci al
para a vida de to das as fa mí li as, não im por ta de que
clas se so ci al. Assim mes mo, ve mos o des pre zo que
de di ca o Go ver no a essa ca te go ria de pro du to res de
ex tre ma im por tân cia para o País.

Já que es ta mos fa lan do em as pec tos so ci a is,
não en ten do por que o Go ver no não in clui o le i te lon -
ga vida nos pro gra mas so ci a is, prin ci pal men te na -
que les que le vam em con ta a ali men ta ção das fa mí li -
as ca ren tes e a me ren da es co lar, a fim de au men tar o
con su mo e me lho rar a qua li da de de vida das pes so as 
mais ca ren tes do País. Estou de fen den do o le i te lon -
ga vida como de fen do o le i te en va sa do. Con tu do, o
pri me i ro per mi te o trans por te, o ar ma ze na men to e o
de pó si to por al guns dias, e po de ria ofe re cer uma me -
lhor con di ção nu tri ci o nal aos es tu dan tes ca ren tes da
rede de en si no pú bli ca, que, mu i tas ve zes, vão à es -
co la ape nas para re ce ber a me ren da. Essa é uma re -
a li da de que o País vive e não po de mos fu gir dela.
Então, por que não in clu ir o le i te lon ga vida na me ren -
da es co lar?

Ao lado dis so, pre ci sa mos ana li sar o que fa zer
com o mo no pó lio da em ba la gem do le i te lon ga vida,
que per ten ce à em pre sa su e ca Te tra Pak . No mun do
in te i ro, nos cen to e ses sen ta e cin co pa í ses em que
pra ti ca men te do mi na o mer ca do, essa em pre sa fa tu -
ra R$8,5 bi lhões. 

Para que V. Exªs te nham uma idéia, no Bra sil, a
em ba la gem usa da para en va sar o le i te lon ga vida
cus ta de R$0,22 a R$0,24, en quan to o pro du to, que
tem ori gem em uma pro pri e da de ru ral, em mu i tas re -
giões do País, cus ta R$0,20 por li tro. Ve jam V. Exªs



que cus ta mais a em ba la gem do que o le i te que está
den tro dela. Não co nhe ço ne nhum ou tro pro du to que
te nha essa re la ção de pre ço com sua em ba la gem.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Osmar Dias, faço ape nas uma úl ti ma re fe rên cia: na
Pa ra í ba, que tem um gran de re ba nho ca pri no, o Go -
ver no do Esta do pas sou a usar o le i te de ca bra na
me ren da es co lar. Isso tem ge ra do em pre gos e tem
sido uma fon te de pro te í nas in crí vel para a cri an ça da.
Assim, o le i te ca pri no é mais uma va ri a ção que há no
Nor des te, no semi-ári do, e que, com toda cer te za, é
uma so lu ção para nós.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Essa é 
uma ini ci a ti va que me re ce elo gio, por que es ta mos de -
fen den do que o le i te de vaca seja dis tri bu í do na me -
ren da es co lar e nas ces tas bá si cas dos pro gra mas de 
ali men ta ção do Go ver no. 

Isso é fá cil e exis te ofer ta; é só ter boa von ta de.
Aliás, o le i te é um ali men to mais ba ra to do que qual -
quer ou tro no País.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Osmar Dias, eu gos ta ria de re gis trar que V. Exª e o
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro são, nes ta Casa, os re pre -
sen tan tes au tên ti cos do se tor agro pe cuá rio bra si le i ro. 
São pes so as que fa lam com base e co nhe ci men to, e
me re cem ter res sal ta da a sua luta. V. Exª tem toda ra -
zão. Esta va pre o cu pa do por que V. Exª ain da não ha -
via fa la do do pre ço do le i te do pro du tor, mas ago ra fa -
lou. Na ver da de, o pro du tor ven de o li tro de le i te a
R$0,20. Re al men te, isso é um ab sur do. No Nor te do
Bra sil, a pro du ção de le i te é pra ti ca men te fa mi li ar, fe i -
ta pelo co lo no, pelo pe que no pro du tor, por aque le co -
lo no que tem uma ter ri nha pe que na, que se de di ca a
cri ar gado le i te i ro, que tra ba lha duro para ti rar uma
mi sé ria, na ver da de. Ele vive com pou cos re cur sos e
em uma si tu a ção de ex tre ma di fi cul da de. Mas, além
de não apo i ar a pro du ção e de não es ti mu lá-la, de
não re ti rar o im pos to so bre a pro du ção e de não cri ar
o pre ço mí ni mo, como V. Exª co lo ca, o Go ver no bra si -
le i ro tam bém não edu ca, não pre pa ra, não es ti mu la o
pro du tor. Ao con trá rio, ve mos hoje a Embra pa fun ci o -
nar com toda di fi cul da de, sem re cur so para nada. Em
nos so Esta do, pra ti ca men te se en ter rou a Ema ter,
uma en ti da de que pre pa ra va agrô no mos e téc ni cos
agrí co las para en si nar o co lo no a me lho rar a qua li da -
de da pro du ção. Não se es ti mu la a in se mi na ção ar ti fi -
ci al, a me lho ria do re ba nho, não se faz nada para qua -

li fi car o tra ba lha dor para que ele te nha um gado mais
pro du ti vo. Não se faz nada nes se as pec to tam bém, e
esse é ou tro pon to ne ga ti vo do Go ver no. Na re gião de 
V. Exª, já há tec no lo gia mais avan ça da dis po ní vel e o
gran de pro pri e tá rio tem con di ções de aces sá-la. Na
mi nha re gião, quem pro duz le i te é o pe que no pro du -
tor, a quem não se dá nem a pos si bi li da de de me lho -
rar a qua li da de do re ba nho. Essa é ou tra fa lha mu i to
gran de do Go ver no, que de ve ria olhar a pro du ção
des se ali men to tão im por tan te para o povo bra si le i ro,
que de ve ria até com prar, se fos se o caso, sub si di ar.
Gas ta-se tan to di nhe i ro nes te País sem ne ces si da de,
paga-se tan to ao es pe cu la dor, in cen ti va-se a pro du -
ção de car ros, como bem co lo ca V. Exª, por que, en -
tão, não es ti mu lar, au men tar e até dis tri bu ir gra tu i ta -
men te o le i te para tan ta gen te que pas sa fome em
nos so País? Se ve ri fi car mos os ín di ces apre sen ta dos 
pelo IBGE, pelo Cen so de 2000, cons ta ta re mos a
imen sa po bre za e a imen sa di fi cul da de por que pas sa 
o povo bra si le i ro. Por tan to, se hou ves se um Go ver no
que olhas se um pou co para esse lado, de ma ne i ra
eco nô mi ca, ele po de ria aca bar com mu i ta fome, com
mu i ta do en ça em nos so País. Pa ra be ni zo V. Exª por
essa luta e pelo bri lhan te tra ba lho que sem pre re a li za
nes ta Casa. La men to ape nas que V. Exª não te nha
vin do para o PSB, em vez de es tar no PDT. Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no  (PSB – RJ) – Se na dor 
Osmar Dias, não é pela úl ti ma re fe rên cia do Se na dor
Ade mir Andra de, mas eu tam bém gos ta ria de fa zer
um bre ve apar te ao dis cur so de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, já con ce do o apar te a V. Exª.
Antes, que ro agra de cer ao Se na dor Ade mir Andra de.
Embo ra não te nha ido para o Par ti do de V. Exª, te nho
uma gra ti dão enor me por V. Exª, por que, na qua li da de 
de Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is,
iden ti fi cou-se V. Exª com as ne ces si da des que a co -
mis são ti nha de de sen vol ver um tra ba lho rá pi do – na -
que le pe río do, prin ci pal men te – para cor res pon der
aos an se i os da po pu la ção. Lem bro-me de que foi na
ges tão de V. Exª como Pre si den te que apre sen tei um
pro je to que res pon de ao apar te de V. Exª. O meu pro -
je to foi apro va do na Co mis são de Assun tos So ci a is,
com o apo io de V. Exª, de po is no Se na do, e está dor -
min do numa ga ve ta na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O meu pro je to diz que a cada tra ba lha dor re gis -
tra do que te nha mu lher em ges ta ção ou fi lho com até
dois anos de ida de – que é quan do se for ma re al men -
te fi si ca men te e até in te lec tu al men te um ci da dão – to -
das as em pre sas se rão obri ga das a for ne cer um li tro
de le i te. 



Não fiz essa pro pos ta à toa. Le van tei que o le i te
po de ria pro por ci o nar, por exem plo, para a vida es co -
lar da que la cri an ça – e o Se na dor Ney Su as su na
sabe dis so, por que é pro fes sor –, uma qua li da de mu i -
to me lhor de apren di za do, por que ela es ta ria pelo me -
nos bem nu tri da. Só que esse pro je to, que foi apro va -
do por una ni mi da de, com o apo io de V. Exª, que era o
Pre si den te da Co mis são, de po is no Ple ná rio, está na
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

E aí te ría mos mais esse efe i to, Se na dor Ade mir
Andra de, que V. Exª ci tou: além de ali men tar mais
con ve ni en te men te os fi lhos de tra ba lha do res e as
mu lhe res em ges ta ção, ha ve ria o au men to do con su -
mo de le i te na ci o nal, que pro por ci o na ria um novo am -
bi en te para os pro du to res de le i te do País, por que
mer ca do não se ria pro ble ma. Au men ta ría mos o con -
su mo, se gun do os cál cu los que fiz na que la épo ca, em 
cer ca de 4 bi lhões de li tros de le i te, to dos os anos, o
que se ria já su fi ci en te para ab sor ver o ex ce den te.

Con ce do, com sa tis fa ção, o apar te ao Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se rei
bre ve, Se na dor Osmar Dias. Qu e ro cum pri men tar V.
Exª pelo ex ce len te e opor tu no dis cur so. Aliás, os pro -
nun ci a men tos de V. Exª são to dos des sa qua li da de.
Peço li cen ça para pe gar uma ca ro na no tema que V.
Exª abor da e que é tão im por tan te. Nos úl ti mos 30 ou
60 dias, te nho re ce bi do, com uma gran de fre qüên cia,
pos tu la ções, re cla ma ções, que i xas dos pro du to res
de le i te do Esta do do Rio de Ja ne i ro, que não é ne -
nhum pro du tor de ex ce lên cia no Bra sil. Lá, o pro du tor
vive com mu i ta di fi cul da de, numa to po gra fia que não
é fa vo rá vel, mas ele vai exer cen do a sua ati vi da de
com mu i to sa cri fí cio. O que está acon te cen do é que
as em pre sas pro du to ras de la ti cí ni os e de le i te em pó
do meu Esta do, com o ra ci o na men to, ti ve ram que re -
du zir a pro du ção. E, em vez de con tin gen ci ar a pro du -
ção e man ter o pre ço ao pro du tor, re du zi ram o pre ço
ao pro du tor. Com isso, vai ha ver um efe i to so ci al de le -
té rio so bre as po pu la ções ru ra is do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, por que mu i tos pro du to res, di an te da in vi a bi li -
da de da pro du ção, es tão aban do nan do-a. Essa é a
ver da de. Esse é um pro ble ma gra ve. Já es cre vi ao Mi -
nis tro Pra ti ni de Mo ra is. Infe liz men te, até ago ra não
re ce bi ne nhu ma ma ni fes ta ção de S. Exª. Mas tudo
isso está de acor do com esse qua dro pre o cu pan te
que V. Exª mos tra cor re ta men te. Ou seja, tra ta-se de
uma pro du ção que tem mu i tas ou tras fi na li da des e
be ne fí ci os e que tem de ser con si de ra da e tra ta da
como tal, e não lar ga da ao sa bor das re gras de mer -
ca do, que vão ali jar um per cen tu al mu i to gran de de
pro du to res de le i te, por exem plo, do meu Esta do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Sr. Pre si den te, sei que já ul tra pas sei em mais de 
sete mi nu tos o tem po des ti na do ao meu pro nun ci a -
men to.

Vou en cer rar, lem bran do, prin ci pal men te ao Se -
na dor Sa tur ni no, que é do Rio de Ja ne i ro, que esse
Esta do pode não ser um dos gran des pro du to res,
mas é um dos ma i o res con su mi do res de le i te do País.
Com cer te za, os con su mi do res tam bém sen tem
quan do não há uma po lí ti ca que man te nha a ati vi da -
de le i te i ra no País.

Lem bro ain da que o ser hu ma no é o úni co ani -
mal, Se na dor Ney Su as su na, que toma le i te quan do
adul to. Por isso, de ve ria pelo me nos res pe i tar o pro -
du tor de le i te des te País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ney
Su as su na, do PMDB do Esta do da Pa ra í ba.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil vem pas -
san do, na úl ti ma dé ca da, por um for tís si mo pro ces so
de re vi são de sua or ga ni za ção eco nô mi ca, seja no
pla no das con tas pú bli cas, seja no pla no das po lí ti cas
de in cen ti vo e de re gu la ção das ati vi da des da ini ci a ti -
va pri va da. E isso ape sar de e, mu i tas ve zes, con tra
in te res ses de par ce las sig ni fi ca ti vas dos agen tes eco -
nô mi cos e da bu ro cra cia de Esta do.

Con tu do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta mos lon ge, mu i to lon ge mes mo, de al can çar uma
si tu a ção sa tis fa tó ria quan to às nos sas re gras para a
ati vi da de eco nô mi ca de pro du ção de bens ou de ser -
vi ços. Seja no mer ca do in ter no, seja para o mer ca do
ex ter no.

Com isso, agi gan tam-se cada vez mais per gun -
tas cru ci a is que vêm afli gin do, ater ro ri zan do mes mo,
boa par te da po pu la ção bra si le i ra.

Qu an do é que te re mos uma es tru tu ra eco nô mi -
ca su fi ci en te men te for te, es tá vel e con sis ten te para
dar a nós bra si le i ros se gu ran ça para agir e in ves tir?

A cada es pir ro dos nos sos vi zi nhos em cri se,
tre me mos; a cada pro ble ma que acon te ce na Co chin -
chi na, tre me mos. 

Qu an do é que nos sa eco no mia será for te o bas -
tan te para, mes mo re ce ben do os res pin gos de cri ses
como a da Argen ti na, que on tem po la ri zou toda a eco -
no mia do País, po der mos man ter nos so cur so de de -
sen vol vi men to sem so bres sal tos as sus ta do res?



Cada cri se é um pe sa de lo para nós. Por exem -
plo, a cri se ge ra da pelo aten ta do de 11 de se tem bro
nos de i xou apa vo ra dos, per gun tan do o que vai acon -
te cer.

Como um país que é a dé ci ma eco no mia do
mun do vive tão no ”fio da na va lha“? 

Qu an do é que pas sa re mos a ser, de fato, um in -
ter lo cu tor de res pe i to no mer ca do mun di al, um in ter lo -
cu tor à al tu ra da nos sa po si ção na eco no mia mun di al?

Essas per gun tas, que po dem pa re cer de es pe -
ci a lis ta, ou até de eco no mis ta, afe tam di re ta men te
todo bra si le i ro e toda bra si le i ra, do mais sim ples ao
mais gra du a do na hi e rar quia do Esta do ou da ini ci a ti -
va pri va da, e, cla ro, re fle tem-se em toda a es tru tu ra
so ci al, ten do em vis ta atin gi rem os em pre gos e tudo o
mais.

Na di re ção de uma res pos ta a es sas ques tões,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e in de pen den -
te men te das co no ta ções de aco mo da ção po lí ti ca en -
tre ali a dos do Go ver no Fe de ral, o Pre si den te da Re -
pú bli ca deu um si nal im por tan te à so ci e da de quan do
cri ou o Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or.

A le i tu ra que se pôde fa zer à épo ca foi a de que
fi nal men te ha ve ria um pla ne ja men to es tra té gi co para
dar ao País um pla no di re tor de de sen vol vi men to que
nos per mi tis se se guir ca mi nhos mais cla ros, lim pos e
re ti lí ne os em di re ção ao take off, à ar ran ca da para o
de sen vol vi men to e para o pro gres so. 

To da via, meus pre za dos co le gas de Se na do,
ain da pou co ou qua se nada dis so se pas sou para a
so ci e da de. Me lhor di zen do, pou co, mu i to pou co está
sen do sen ti do pe los agen tes eco nô mi cos que lhes
per mi ta ter con fi an ça em uma cur va con tí nua de cres -
ci men to.

Te ci das es sas con si de ra ções pre li mi na res, de -
se jo dis cu tir al guns pon tos que re pu to es sen ci a is
para com por a base de um ver da de i ro pro je to de de -
sen vol vi men to na ci o nal.

Para que não me acu sem de plá gio, in for mo que 
tomo em pres ta das al gu mas idéi as que o Dr. Alci des
Tá pi as pro fe riu em seu dis cur so de des pe di da do Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to.

Cre io que to dos os meus ilus tres pa res hão de
con vir que não há pro je to de de sen vol vi men to na ci o -
nal que seja de uma só pes soa, de um só par ti do, de
um só gru po so ci al. Há que ha ver um pro je to co le ti vo
dos bra si le i ros, um pro je to em que a ma i o ria acre di te,
no qual te nha fé, pelo qual vi bre e mar che uni da, um
pro je to cons tru í do não na una ni mi da de, meta utó pi ca
para uma so ci e da de di ver si fi ca da como a nos sa, mas 

um pro je to cons tru í do por um con sen so ma jo ri tá rio e
que re fli ta os an se i os mais ver da de i ros dos bra si le i -
ros. 

Se não for as sim, não ha ve rá como re a li zar
qual quer pro je to, até mes mo um sim ples pro gra ma.
Sem ha ver a ade são da ma i o ria da po pu la ção, so bre -
tu do dos seus agen tes eco nô mi cos mais re pre sen ta -
ti vos, nada sur ti rá o efe i to de se ja do por aque les que o 
con ce be ram. Te mos exem plos in fin dá ve is des sa si tu -
a ção de des com pas so en tre os pro je tos e as con cep -
ções dos ga bi ne tes e o que re al men te é de se ja do ou
de se já vel pela nos sa so ci e da de.

Mais ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ha ve rá sem pre os que se rão con tra, na ma i o ria
das ve zes pelo fol cló ri co e ba na lís si mo fato de não te -
rem sido eles os do nos ou os pa ri do res da idéia-mãe.
Con tra es ses der ro tis tas dos pro je tos alhe i os, a for ça
de ade são co le ti va ao pro je to deve pre va le cer. Isso
sem con tar aque les que, por ra zões po lí ti co-ide o ló gi -
cas, de se jam sem pre o mal de quem está go ver nan -
do. 

Se mu dan ças de vem ser fe i tas na or dem eco nô -
mi ca – e elas de vem, re al men te, ser fe i tas –, que as -
sim seja! Mas com a for ça da con vic ção e do con ven -
ci men to das ma i o ri as de mo crá ti cas.

Um pon to crí ti co nes se pro ces so, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é a re for ma tri bu tá ria. Sem
ela não ha ve rá Bra sil jus to, eco nô mi ca ou so ci al men -
te. Se essa re for ma já era im por tan te anos atrás, hoje
ela é mais do que in dis pen sá vel.

Se fal ta ram con di ções téc ni cas e so bre tu do po -
lí ti cas para que ela fos se re a li za da até aqui, hoje es -
sas con di ções de vem ser cri a das, para que não se ja -
mos for ça dos a fazê-la por for ça dos acon te ci men tos,
atro pe la dos pela re a li da de, cer ce a dos em nos sa li -
ber da de de es co lher as op ções mais van ta jo sas para
o País; para que não se ja mos, Sr. Pre si den te, obri ga -
dos a fazê-la de for ma ve xa tó ria, em fun ção de uma
cri se qual quer, como es sas que têm acon te ci do.

A es pé cie de ”meia-sola“ – des cul pem-me a ex -
pres são pou co po li da – das pro pos tas re cém-for mu -
la das pelo Exe cu ti vo Fe de ral, como de so ne ra ção da
Co fins e do PIS para pro du tos ex por ta dos, uni fi ca ção
do ICMS, tri bu ta ção so bre a ren da dos fun dos de pen -
são e pror ro ga ção da CPMF, pode ser o pos sí vel para
o Go ver no. Mas está lon ge de ser o ne ces sá rio para o
País.

Como po lí ti co, sei que fa zer po lí ti ca é pra ti car a
arte do pos sí vel. To da via, o pos sí vel deve aten der aos 
me lho res e ma i o res in te res ses da co mu ni da de no
mo men to de sua re a li za ção. Não deve ser um com -



pro mis so es cu so em tor no de in te res ses pou co con -
fes sá ve is de pre ser va ção de pri vi lé gi os. Isso se o ob -
je ti vo for, de fato, aten der aos in te res ses do povo.

Não es que ça mos, como aler tou o ex-Mi nis tro
Tá pi as, que, se o Bra sil não fi zer a re for ma fis cal por
ini ci a ti va pró pria, ela a fará pela pres são da glo ba li za -
ção e dos acor dos in ter na ci o na is que tem fir ma do.
Assim, os acor dos em tor no do Mer co sul, da pos sí vel
Alca, no âm bi to da OMC, e ou tros, for ça rão al te ra -
ções em nos sa le gis la ção tri bu tá ria, e aí po de re mos
não ter a opor tu ni da de de es co lher a me lhor op ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tra
ques tão im por tan te no Bra sil é a que tra ta dos in cen ti -
vos fis ca is. A prá ti ca co mum hoje é a con ces são do in -
cen ti vo sem ha ver o cu i da do com a con tra par ti da
para o Esta do e, prin ci pal men te, para a so ci e da de. A
fa mo sa guer ra fis cal en tre os Esta dos é um exem plo. 

Sa be mos to dos que ao Esta do não cabe re nun -
ci ar à ar re ca da ção se não hou ver um be ne fí cio so ci al
com pen sa tó rio da per da ha vi da. Ou seja, re nún cia fis -
cal deve se tra du zir em ge ra ção de em pre gos, au -
men to de ri que za e me lhor dis tri bu i ção de ren da. Se
as sim não for, é per da de re cur sos que po de ri am ser
uti li za dos para ob ter os mes mos efe i tos.

Se al gu ma for ma de in cen ti vo pode ser dada,
cre io que é a do di fe ri men to de im pos tos – por ela, o
Esta do con cor da em pro te lar sua co bran ça até que a
em pre sa ou a in dús tria es te ja pro du zin do. Mas que
não seja à cus ta de per da real de ar re ca da ção.

Acres cen te-se que um sis te ma jus to e har mô ni -
co de tri bu ta ção e in cen ti vos é ins tru men to fun da -
men tal para o Bra sil atra ir no vos em pre en di men tos
de ca pi tal in ter na ci o nal e mo ti var o ca pi tal na ci o nal a
in ves tir na ati vi da de pro du ti va, sa in do do tão fa mi ge -
ra do mer ca do fi nan ce i ro.

No que se re fe re ao ca pi tal na ci o nal, o in cen ti vo
às pe que nas e mé di as em pre sas é vi tal para a nos sa
eco no mia. Além de se rem res pon sá ve is pela ma i o ria
dos em pre gos re gu la res do País, elas res pon dem,
tam bém, por par te sig ni fi ca ti va da nos sa pro du ção de 
bens e ser vi ços.

Ca pa ci tar nos sos pe que nos e mé di os em pre sá -
ri os, in clu si ve para ex por ta ção. Ca pi ta li zar suas em -
pre sas. Fo men tar o sur gi men to de ne gó ci os em seg -
men tos ca ren tes de em pre en di men tos. Eis ta re fas
que o Go ver no pode de sen vol ver sem di ri gis mo es ta -
tal.

Nós, por exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, não te mos pos to a for ça que pos su í mos na
ex por ta ção. Não me con for mo em ver to dos os em -
pre sá ri os bra si le i ros que ren do fa zer o cir cu i to Eli za -

beth Arden, Roma–Pa ris– Nova Ior que quan do todo o 
mer ca do ára be quer com prar do Bra sil. E o de i xa mos
de lado sob a ale ga ção de que ir à Ará bia e à Áfri ca é
co i sa cha ta, etc. Te mos que ter a gar ra de ocu par os
es pa ços que es tão va zi os, até por que Sun Tzu, no li -
vro A Arte da Gu er ra, es cri to há qua tro mil anos, dis -
se que “o po der não ad mi te es pa ços va zi os”. Se não
fi zer mos, ou tros o fa rão. Enquan to os eu ro pe us e os
ame ri ca nos têm quo tas, e tem que ser por quo ta, es -
ses ou tros es tão à dis po si ção. Te nho exem plos da Lí -
bia e de vá ri os pa í ses que es tão que ren do com prar
de nós, e não te mos fe i to for ça para que isso ocor ra.

Se tudo o que já dis se não bas tas se, fal ta-nos
ain da dar mais for ça e co or de na ção à nos sa po lí ti ca
de ex por ta ção, como aca bei de di zer. Pri me i ra men te,
in cen ti van do nos sa in dús tria a agre gar va lor aos nos -
sos pro du tos. Ven de mos mu i ta ma té ria-pri ma, que
não gera gran des re cur sos, e, o que é pior, con cor re -
mos com ou tros pa í ses em quan ti da de, prin ci pal men -
te pa í ses da Áfri ca, que têm qua se que os mes mos
pro du tos bá si cos nos sos. Em se gui da, dan do à Câ -
ma ra de Co mér cio Exte ri or ain da ma i or po der de or -
ga ni za ção e sus ten ta ção de nos sos ex por ta do res –
aqui, no Bra sil, na sa í da dos pro du tos; e, lá fora, agin -
do jun to aos mer ca dos con su mi do res de nos sa pro -
du ção. 

To dos nós vi mos o exem plo de ca pa ci da de de
ação dos go ver nos nor te-ame ri ca no, no caso do for -
ne ci men to de equi pa men to para o Pro je to Si vam –
eles nos atro pe la vam no Con gres so ou nos Mi nis té ri -
os, for çan do-nos a com prar seus equi pa men tos –, e
ca na den se, no caso do con fron to Embra er – Bom bar -
di er. O Go ver no bra si le i ro, por in ter mé dio dos ór gãos
com pe ten tes – a Ca mex é um de les –, deve sem pre
es tar vi gi lan te para au xi li ar as nos sas em pre sas a fim
de que elas não se jam pre ju di ca das em suas ati vi da -
des no ex te ri or.

O BNDES, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, me re ce uma men ção es pe ci al nes se con tex to.
Ele é, por ex ce lên cia, o bra ço do Go ver no para a exe -
cu ção das po lí ti cas de de sen vol vi men to in dus tri al e o
con se qüen te fo men to à ex por ta ção. Uma di re ção afi -
na da com o real pro je to co le ti vo pode fa zer do
BNDES um mo de lo de agên cia de de sen vol vi men to
in ter no, como pou cos pa í ses no mun do po dem dar-se 
ao luxo de ter. Já exis tem ex pe riên ci as e bons re sul ta -
dos em di ver sas áre as. Fal ta fa zer dis so um pro je to
co e ren te e abran gen te.

Nes se sen ti do, os pro nun ci a men tos de Sua
Exce lên cia, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, e do
Mi nis tro Sér gio Ama ral, por oca sião da pos se des te
no Mi nis té rio do De sen vol vi men to, da Indús tria e do



Co mér cio Exte ri or, en co ra jam-nos a pen sar que tal -
vez haja ago ra al gu ma ação efe ti va e efi caz no sen ti -
do de fo men tar con sis ten te men te o de sen vol vi men to
e as ex por ta ções.

Srªs e Srs. Se na do res, ao abor dar es ses pou cos 
as pec tos, es pe ro po der co lo car em evi dên cia o mal
que faz ao País a não con clu são e a não en tra da em
vi gor de uma ver da de i ra re for ma do nos so sis te ma tri -
bu tá rio, as sim como a não co or de na ção de nos sa po -
lí ti ca de ex por ta ção.

Se eu con ti nu as se nes sa li nha de aná li se, es ta -
ria aqui qua se a lan çar uma pla ta for ma de go ver no
para o pró xi mo man da to pre si den ci al, tal o ta ma nho
do tra ba lho ain da por exe cu tar no im plan te das ba ses
de um ver da de i ro pro je to de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al para o Bra sil.

Cer ta men te, a pro te ção do va lor da mo e da na ci -
o nal é um pa ra dig ma que não pode ser con tes ta do e
ame a ça do. Cer ta men te, a ra ci o na li za ção dos gas tos
e a er ra di ca ção da gas tan ça per du lá ria tam bém de -
vem ser uma meta para des de já. Cer ta men te, a in fla -
ção sob con tro le é uma pre mis sa in ques ti o ná vel do
fu tu ro que al me ja mos. Mas, mais do que tudo, a re a li -
za ção de uma pro fun da mu dan ça na dis tri bu i ção da
ren da na ci o nal é a es sên cia de qual quer ten ta ti va de
fa zer o Bra sil avan çar. E só a re for ma de nos sa eco -
no mia, ba se a da numa nova so li da ri e da de na ci o nal,
po de ria vi a bi li zar tal pro je to. Lu crar, ga nhar di nhe i ro,
as cen der na es ca la so ci al, es ses são to dos ob je ti vos
pes so a is, gru pa is ou cor po ra ti vos ex tre ma men te sa -
lu ta res se vi e rem acom pa nha dos da vi são de be ne fí -
cio co le ti vo, con subs tan ci a da numa dis tri bu i ção de
ren da cada vez mais jus ta, em que os po bres fi quem
cada vez me nos po bres, ou me lhor, mais ri cos, e os ri -
cos não pre ci sem tor nar-se po bres para que tal acon -
te ça. Bas ta que ace i tem não se rem tão ri cos à cus ta
da po bre za de seus com pa tri o tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eram es -
sas as con si de ra ções que de se ja va fa zer, na bus ca
de im pul si o nar o Con gres so Na ci o nal a tra ba lhar efe -
ti va men te pela con clu são das re for mas de que o Bra -
sil ain da ne ces si ta.

Mu i to já foi fe i to. Com as pri va ti za ções, cri ti ca -
das por mu i tos, gran des em pre sas de i xa ram de gas -
tar o di nhe i ro na ci o nal. O acor do ce le bra do en tre o
Go ver no e a ini ci a ti va pri va da para ex plo ra ção tem po -
rá ria de es tra das per mi tiu que es tas se tor nas sem
boas. Hoje há obras do Go ver no Fe de ral em to dos os
Esta dos. Há tam bém o pro gra ma Avan ça Bra sil, com
gran des re a li za ções. Mas te mos que nos unir aqui no
Con gres so e exi gir que mais re for mas se jam fe i tas a

cur to pra zo, para que este País re al men te avan ce em
bus ca de seus ob je ti vos.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Con ce -
de-me um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ney Su as su na, que ro cum pri men tar V. Exª pelo dis -
cur so opor tu no. Con cor do que não é pos sí vel que os
Go ver nos con ce dam di la ção de pra zo para co bran ça
de ICMS, in cen ti vo fis cal ou isen ção fis cal, sem exi gir, 
como con tra par ti da, a ge ra ção de em pre gos. O que
acon te ce hoje no meu Esta do, o Pa ra ná, é exa ta men -
te isso. O Go ver no do Esta do con ce deu uma di la ção
de pra zo até 2009, per mi tin do que as mon ta do ras não 
pa guem um cen ta vo de im pos to até lá. Em con tra par -
ti da, as mon ta do ras es tão de mi tin do fun ci o ná ri os! A
Audi já fala em de mi tir 600 fun ci o ná ri os. A Re na ult
con ce de rá fé ri as co le ti vas no dia 22 de ou tu bro, já
pen san do em re du zir pes so al e tur no de tra ba lho, em
fun ção da sa tu ra ção do mer ca do e de ou tros mo ti vos.
Não é este o mo men to e não é essa a for ma cor re ta
de se con ce der in cen ti vo fis cal. Deve ser co bra da,
sim, em con tra par ti da, a ge ra ção de em pre gos. Qu e -
ro cum pri men tar V. Exª pela po si ção lú ci da e mu i to
opor tu na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Osmar Dias. Re al men te, um 
go ver no erra quan do abre mão dos im pos tos  que não 
são da que le go ver no e, sim, do povo  sem co brar a
con tra par ti da. Te mos de es tar com um olho no mer ca -
do e com o ou tro no bem-es tar so ci al. Além dis so, é
ne ces sá rio lem brar que o di nhe i ro pú bli co não ser ve
para be ne fi ci ar gru pos e, sim, para cum prir o pa pel
so ci al de ge rar be ne fí cio a to dos.

Encer ro aqui o meu dis cur so, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, 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 side nte.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, pror ro go a Hora do Expe di en te, a fim
de as se gu rar a pa la vra, por cin co mi nu tos, à Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves e aos Se na do res Ca sil do
Mal da ner e Se bas tião Ro cha, para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to
Inter no.



Pri me i ra men te, con ce do a pa la vra à no bre Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL  SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.)  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de tra zer ao co nhe ci men to dos no bres Pa res
des ta Casa que o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
por meio da Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va -
les do São Fran cis co e do Par na í ba, a Co de vasf, em
par ce ria com o Mi nis té rio da Cul tu ra, apro vou o Pro je -
to Cul tu ral “Ve lho Chi co 500 Anos”, para co me mo ra -
ções de des co ber ta do rio São Fran cis co por Amé ri co
Ves pú cio.

Nes sas co me mo ra ções, será re a li za da uma ex -
pe di ção no pe río do de 5 de no vem bro a 6 de de zem -
bro des te ano, de no mi na da “Expe di ção Amé ri co Ves -
pú cio  2001", em que será per cor ri do todo o rio São
Fran cis co, da nas cen te à foz. Vale res sal tar que, da
Ser ra da Ca nas tra até Pi ra po ra, cer ca de 700 qui lô -
me tros, o tre cho não foi ain da ex plo ra do por ex pe di -
ções des de a saga dos ban de i ran tes.

A re fe ri da ex pe di ção pre ten de pro mo ver a in te ra -
ção en tre o povo do Vale do São Fran cis co e as pes so -
as que anun ci a ram o com pro mis so de atu ar na con -
quis ta de me lho res con di ções de vida para essa po pu -
la ção. O ob je ti vo prin ci pal da pro pos ta é a pre ser va -
ção, a re cu pe ra ção e o res pe i to ao rio, às suas nas cen -
tes e ma nan ci a is, dis cu tin do os me i os para a sua re vi -
ta li za ção. Assim, pre ten de-se sen si bi li zar a po pu la ção
lo cal e a opi nião pú bli ca para di ver sas ver ten tes:

1 – dar iní cio ao pro gra ma de re vi ta li za ção da
ba cia e sub-ba ci as do rio São Fran cis co;

2 – dar iní cio ao pro gra ma de zo ne a men to eco -
ló gi co-eco nô mi co do Vale do São Fran cis co;

3 – cri ar os co mi tês de ba ci as e sub-ba ci as;
4 – edu car para a ne ces si da de da pre ser va ção

am bi en tal;
5 – re a li zar au diên ci as pú bli cas, bus can do com -

pro mis sos de cada uma das ci da des ba nha das pelo
rio ou pró xi mas a ele e, por ex ten são, a to dos os 504
mu ni cí pi os do Vale do São Fran cis co;

6 – di ag nos ti car o po ten ci al tu rís ti co do Vale do
São Fran cis co;

7 – ela bo rar o in ven tá rio de var re du ra do pa tri -
mô nio cul tu ral e na tu ral ao lon go das mar gens do rio
São Fran cis co – da Ser ra da Ca nas tra até o oce a no
Atlân ti co;

8 – dis po ni bi li zar à co mu ni da de do Vale os pro -
du tos cul tu ra is re gis tra dos du ran te as ati vi da des do
pro je to, para uti li za ção nas es co las, bi bli o te cas, mí dia 
lo cal e es pa ços co mu ni tá ri os;

9 – atra ir in ves ti men tos para a ge ra ção de ren da 
e em pre go.

Re su min do, o mo vi men to con ti nu a rá em work -
shops e au diên ci as pú bli cas a par tir de 6 de de zem bro,
com dis cus são dos re sul ta dos, con si de ra ções e apre -
sen ta ção de pro pos tas ba se a das nos le van ta men tos
das po ten ci a li da des e vul ne ra bi li da des do Vale.

Por isso, es pe ra mos to tal en ga ja men to de to das 
as es tru tu ras pú bli cas en vol vi das, de for ma que pos -
sa mos, efe ti va men te, so cor rer o nos so Ve lho Chi co.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a 

pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião 

Ro cha. (Pa u sa.)

Faço um ape lo aos emi nen tes Se na do res e Se -
na do ras para que com pa re çam ao Ple ná rio, por que
ha ve rá vo ta ção no mi nal.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 199, DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
3.689, de 2 de ou tu bro de 1941, e re vo ga
o De cre to-Lei nº 552, de 25 de abril de
1969, para res ta be le cer a ma ni fes ta ção
oral do Mi nis té rio Pú bli co no caso que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 3.689, de 2 de ou tu bro

de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te ar ti go:

Art. 610-A. Será oral a ma ni fes ta ção
do Mi nis té rio Pú bli co nos pro ces sos de ha -
be as cor pus, ori gi ná ri os ou em grau de re -
cur so, nos Tri bu na is Fe de ra is ou Esta du a is.
(NR)

Art. 2º Re vo ga-se o De cre to-Lei nº 552, de 25 de 
abril de 1969.

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

Jus ti fi ca ção

O ha be as cor pus cons ti tui re le van te, cé le re e
efi caz ins tru men to para co i bir ile ga li da de e abu so de
po der e pro te ger a li ber da de in di vi du al.



De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, o ob je ti -
vo ju rí di co des se writ e a pro te ção di re ta da li ber da de
fí si ca, con subs tan ci a da, de modo ge ral, na fór mu la ir,
vir e fi car, di re i to de lo co mo ção de cla ra do no art. 5º,
in ci so XV.

É in du vi do so que tal pro te ção deve ser efi caz,
pois o ha be as cor pus é uma ação gra tu i ta, não exi ge 
ad vo ga do, qual quer pes soa pode im pe trá-lo, é pro -
ces sa do com pri o ri da de em re la ção aos de ma is pro -
ces sos, além de ser pos to em jul ga men to sem in ti ma -
ção.

Entre tan to, o De cre to-Lei nº 552, de 1969, que
obri ga a vis ta ao Mi nis té rio Pú bli co nos ha be as cor -
pus que tra mi tam nos tri bu na is, pre ju di ca a agi li da de
e a ce le ri da de des se pro ces so, que cons ti tu em suas
ca rac te rís ti cas fun da men ta is.

Tal de cre to nas ceu em ple no apo geu da di ta du -
ra mi li tar, com o ob je ti vo de con tro lar o an da men to
dos pro ces sos de ha be as cor pus, di fi cul tan do a res -
ti tu i ção da li ber da de aos ini mi gos do re gi me.

Mas esse pe río do já pas sou, é pre ci so que o Mi -
nis té rio Pú bli co se ajus te ao seu pa pel ins ti tu ci o nal e
de mo crá ti co, in ter vin do ape nas oral men te nos pro -
ces sos de ha be as cor pus, pois a ora li da de é, sa bi -
da men te, um dos prin cí pi os que de vem re ger os pro -
ces sos que, por sua na tu re za, exi gem má xi ma ce le ri -
da de.

Assim, con cla ma mos os ilus tres pa res para
apro va ção des te pro je to, que le gi ti ma a par ti ci pa ção
de mo crá ti ca do Mi nis té rio Pú bli co nos pro ces sos de
ha be as cor pus.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 2 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art 610. Nos re cur sos em sen ti do es tri to, com

ex ce ção do de ha be as-cor pus, e nas ape la ções in -
ter pos tas das sen ten ças em pro te ção, os au tos irão
ime di a ta men te com vis ta ao pro cu ra dor-ge ral, pelo
pra zo de cin co dias e, em se gui da, pas sa rão, por igual 
pra zo.

Pa rá gra fo úni co. Anun ci a do o jul ga men to pelo
pre si den te, e apre go a das as par tes, com a pre sen ça
des tas ou à sua re ve lia, o re la tor fará a ex po si ção do
fe i to, e, em se gui da, o pre si den te con ce de rá, pelo

pra zo de dez mi nu tos, a pa la vra aos ad vo ga dos ou às
par tes que a so li ci ta rem e ao pro cu ra dor-ge ral, quan -
do o re que rer, por igual pra zo.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 552,
DE 25 DE ABRIL DE 1969

Dis põe so bre a con ces são de vis ta
ao Mi nis té rio Pú bli co nos pro ces sos de
ha be as cor pus.

Art 1º Ao Mi nis té rio Pú bli co será sem pre con ce -
di da, nos Tri bu na is Fe de ra is ou Esta du a is, vis ta dos
au tos re la ti vos a pro ces sos de ha be as cor pus ori gi -
ná ri os ou em grau de re cur so pelo pra zo de 2 (dois)
dias.

§ 1º Fin do esse pra zo, os au tos, com ou sem pa -
re cer se rão con clu sos ao re la tor para jul ga men to, in -
de pen den te men te de pa u ta.

§ 2º A vis ta ao Mi nis té rio Pú bli co será con ce di da 
após a pres ta ção das in for ma ções pela au to ri da de
co a to ra sal vo se o re la tor en tlen der des ne ces sá rio
so li ci tá-las, ou se so li ci ta das, não ti ve rem sido pres ta -
das.

§ 3º No jul ga men to dos pro ces sos a que se re fe -
re este ar ti go será as se gu ra da a in ter ven ção oral do
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 2º Este de cre to-lei en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, re vo ga dos o ar ti go 611 do Có di go
de Pro ces so Pe nal e de ma is dis po si ções em con trá -
rio.

(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 (Ra mez Te bet) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 577, 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci ta mos que a ho me na gem já apro va da pelo 

Re que ri men to nº 249, de 2001, des ti na da a co me mo -
rar o “Dia do Avi a dor”, agen da da para o dia 18 de ou -
tu bro pró xi mo, seja trans fe ri da para o dia 13 de no -
vem bro.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – Gil -
van Bor ges – Car los Wil son – Osmar Dias – Alva ro 
Dias – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da.



REQUERIMENTO Nº  578, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 199, com bi -

na do com o ar ti go 160 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, que o pe río do de di ca do aos ora do res
da Hora do Expe di en te, da Ses são Ordi ná ria do dia
16 de ou tu bro de 2001, seja des ti na do a co me mo rar o 
Dia Mun di al da Ali men ta ção.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. –
Osmar Dias  – Ca sil do Mal da ner – Ro me ro Jucá –
Ma ri na Sil va – Tião Vi a na – Ber nar do Ca bral – Pe -
dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor -
do com o dis pos to no art. 255, in ci so I, b, do Re gi men -
to Inter no, es ses re que ri men tos se rão ob je to de de li -
be ra ção após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez pu bli ca da
no Diá rio do Se na do Fe de ral  do dia 6 úl ti mo, a re -
nún cia do Se na dor Ja der Bar ba lho tor nou-se efe ti va e 
ir re tra tá vel, de acor do com o dis pos to no ca put  do art. 
29 do Re gi men to Inter no.

A Pre si dên cia in for ma ain da ao Ple ná rio que já
pro ce deu à con vo ca ção do Sr. La ér cio Wil son Bar ba -
lho, Pri me i ro Su plen te do Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 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.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
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 a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar A vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou en ca -
mi nhan do de for ma con trá ria ao re que ri men to.

Te nho a con cep ção e a vi são de mun do, nas
ques tões de cen su ra, de a ela não me as so ci ar por
prin cí pio, sal vo quan do se tra tar da qui lo que di re ta -
men te te nha a ver com a mi nha vida. Par ti cu lar men te, 
uma ques tão de prin cí pio para mim mu i to cara é o de -
sen vol vi men to da Ciên cia, o li vre pen sar.

Nun ca gos tei da fi gu ra his tó ri ca do Tor que ma da. 
Eu ad mi ra va Ga li leu e, mais do que ele, Gi or da no
Bru no. Um de les, por que que ria li vre pen sar, foi que i -
ma do na fo gue i ra, por de ter mi na ção de quem não ti -
nha au to ri da de – e isso fi cou de mons tra do pela vida – 
para cen su rar o co nhe ci men to. Esse foi o caso de Ga -
li leu, que teve que ne gar o que ha via dito, e, de po is, a
ne ga ção veio de quem lhe im pe diu de li vre pen sar.

Não vejo, no Se na do, au to ri da de ne nhu ma para
es tar cen su ran do qual quer de sen vol vi men to da Ciên -
cia, por mais in qui e tan te que seja, por mais per ple xi -
da de que ca u se na Hu ma ni da de, como acon te ce
nes se caso. Mas ne nhum Se na do é fó rum pro pí cio
para cen su rar o que quer que seja nes se cam po.
Cada um de nós pode ter o pen sa men to que qui ser e
que bem en ten der fren te a es sas ques tões: de re pú -
dio, de não ad mis são. Po rém, o Se na do da Re pú bli ca
do Bra sil, evi den te men te, não tem que es tar cen su -
ran do co i sa al gu ma do pon to de vis ta do li vre pen sar
e do de sen vol vi men to da Ciên cia, mes mo que ela
leve à in qui e ta ção e à per ple xi da de até mes mo no
mun do ci en tí fi co.

Te nho isso com mu i ta cla re za, por que essa vi -
são meio obs cu ran tis ta per me ia, in clu si ve, al guns
mo vi men tos que se jul gam avan ça dos e que que rem
im pe dir o de sen vol vi men to da Enge nha ria Ge né ti ca,
do es tu do do trans gê ni co, fi can do numa po si ção ide o -
ló gi ca, sem pro pi ci ar a dis cus são em tor no do que
isso sig ni fi ca como de sen vol vi men to do co nhe ci men -
to apli ca do não ape nas na ques tão ali men tí cia, na
ques tão da agri cul tu ra, mas tam bém na ques tão dos
fár ma cos, da área da Sa ú de. Vejo es sas po si ções
obs cu ran tis tas como algo pe ri go so, e esse tipo de
cen su ra, evi den te men te, é mais uma con tri bu i ção



que se está dan do para todo o pen sa men to an ti ci en tí -
fi co.

Não sou fun da men ta lis ta da ciên cia, mas sou
fun da men ta lis ta no li vre pen sar, que é exa ta men te o
aves so. Evi den te men te, es tou co me ten do uma con -
tra di ção em ter mos, tal vez para lem brar que quem de -
fen de o li vre pen sar nun ca pode vo tar a fa vor da cen -
su ra. Não po dem fazê-lo prin ci pal men te os mem bros
de um ór gão que não tem com pe tên cia para jul gar o
que sig ni fi ca avan ço ou não do co nhe ci men to ci en tí fi -
co.

Os Se na do res que as si na ram esse do cu men to
têm todo o di re i to de ser con trá ri os a pes qui sas des se 
tipo e de se pro nun ci ar con tra elas. E esta tri bu na é o
es pa ço pró prio para suas in qui e ta ções, se for o caso.
Entre tan to, não se pode en vol ver uma Casa como o
Se na do, que não é aca de mia de ciên ci as, na cen su ra
de de sen vol vi men to, mes mo com to dos os ques ti o na -
men tos pos sí ve is acer ca da clo na gem hu ma na,
anun ci a da pe los três ci en tis tas ita li a nos. O Se na do
Fe de ral não é o fó rum ade qua do para isso.

Meu en ca mi nha men to pes so al é con trá rio a
esse re que ri men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT– AP.
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, esse é um
dos as sun tos que mais me têm pre o cu pa do nos úl ti -
mos anos. Na con di ção de mé di co e, por tan to, de ho -
mem vol ta do, se não para a pes qui sa, pelo me nos
para o es tu do da ciên cia mé di ca, en ten do que os pro -
ces sos de de sen vol vi men to da en ge nha ria ge né ti ca,
o Pro je to Ge no ma e de ter mi na dos pro ces sos de clo -
na gem que não têm como ob je ti vo clo nar o ser hu ma -
no por in te i ro, mas sim aper fe i ço ar da dos, in for ma -
ções e sis te mas, po dem ser vir in clu si ve de cura para
do en ças gra ves. 

Então, quan to a toda esta po lê mi ca que hoje o
mun do de ba te so bre a ques tão da clo na gem es pe ci fi -
ca men te – já que o re que ri men to se re fe re a voto de
cen su ra a ci en tis tas que pre ten dem clo nar o ser hu -
ma no –, que ro tam bém co lo car a mi nha po si ção pes -
so al con trá ria à clo na gem do ser hu ma no por com ple -
to, em bo ra en ten da que, até de ter mi na dos ní ve is, os
es tu dos se jam im por tan tes para o apri mo ra men to
das téc ni cas de di ag nós ti co e de tra ta men to de mu i -

tas do en ças, me lho ran do, as sim, a sa ú de do ser hu -
ma no.

Nes se con tex to, en ten do que o re que ri men to
pode ser apro va do. Mas con cor do com o Se na dor Ro -
ber to Fre i re, a cen su ra é um ter mo re al men te mu i to
for te, e não me pa re ce ter efi cá cia al gu ma ou des do -
bra men tos pla u sí ve is. La men ta vel men te, o Re gi men -
to Inter no não nos am pa ra com ou tro ter mo pelo qual
o Se na do Fe de ral, ou o Bra sil, por in ter mé dio do seu
Par la men to, pos sa ma ni fes tar a sua pre o cu pa ção, a
sua dis cor dân cia. 

Assim, como o Re gi men to Inter no não nos dá
fle xi bi li da de para apli car ou para apro var um ou tro ter -
mo, uma ou tra pro pos ta, fico com o re que ri men to do
Se na dor Tião Vi a na, que foi de ba ti do e apro va do na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
mes mo re co nhe cen do que tal vez não vá pro du zir
uma cons ci en ti za ção nos ci en tis tas no sen ti do de que 
não de vem pro ce der des sa for ma. 

Acre di to que, por trás do pro ces so de clo na gem, 
há mu i to in te res se co mer ci al, mu i to in te res se de pro -
je ção in ter na ci o nal no meio ci en tí fi co, en fim, há mu i -
tos in te res ses que não con di zem com a im por tân cia
do as sun to em si. Mu i tas ve zes, es ses ci en tis tas não
es tão vin cu la dos a ne nhu ma or ga ni za ção que se pre -
o cu pa com os di re i tos hu ma nos, que se pre o cu pa em
hu ma ni zar este mun do tão de su ma ni za do, ou seja,
são ci en tis tas que têm ape nas in te res se pes so al e o
ob je ti vo cla ro de ob ter pro je ção e re co nhe ci men to in -
ter na ci o na is. 

Sou au tor de um pro je to de lei, em tra mi ta ção na 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, do
Se na do Fe de ral, que pro í be a clo na gem de se res hu -
ma nos no Bra sil. Esse pro je to já con ta com um pa re -
cer fa vo rá vel do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
No en tan to, em fun ção de S. Exª não ser mais mem -
bro da Co mis são por fa zer par te da Mesa, o Pre si den -
te da que la Co mis são, Se na dor Ber nar do Ca bral, de -
sig nou o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha como Re la tor.
Pro pus, en tão, ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, e vou 
apre sen tar um re que ri men to na CCJ nes se sen ti do,
que fos se re a li za do um sim pó sio so bre esse as sun to
aqui mes mo no Se na do Fe de ral, no au di tó rio Pe trô nio 
Por tel la, quan do se ri am abor da dos e de ba ti dos as -
pec tos da bi oé ti ca e do bi o di re i to, tan to re la ci o na dos
à clo na gem, como ao Pro je to Ge no ma, ten do em vis -
ta que é im pos sí vel im pe dir mos es ses avan ços da
Ciên cia atra vés de nor mas le ga is.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?



O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, por gen ti le za, es ta mos en ca mi -
nhan do a vo ta ção. Não ca bem, por tan to, apar tes.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Des cul pe-me,
Sr. Pre si den te, mas pen sei que es ti vés se mos dis cu -
tin do a ma té ria, até por que eu gos ta ria de dis cu ti-la,
pois con si de ro que isso não é um as sun to ape nas
para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas já
es ta va em fase de en ca mi nha men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não, não foi dito que es ta va em vo ta ção. Pedi a pa la -
vra ime di a ta men te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É um re -
que ri men to, Se na dor Ro ber to Fre i re. E es ta va em vo -
ta ção.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
E re que ri men to não tem dis cus são?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nes ta
fase não, por que está em vo ta ção.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
E um as sun to des sa im por tân cia nin guém dis cu te?
Tra ta-se de um as sun to de Ciên cia que foi ana li sa do
pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal! E es ta mos vo ta mos isso! O Se na do da Re pú -
bli ca quer ve tar e cen su rar uma pes qui sa ci en tí fi ca!
Por pior que ela seja, por mais ig no mi ni o sa que seja,
não é pos sí vel que só a Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res do Se na do dis cu ta o as sun to e o Ple ná rio vote.
Ve jam que co i sa! Isso, in clu si ve, pode sig ni fi car um
pou co mais de des mo ra li za ção para o Se na do. Uma
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
pode dis cu tir uma ques tão de clo na gem, que pode
ser tre men da men te in qui e tan te, in clu si ve para os mé -
di cos. Ago ra, que ca pa ci ta ção tem uma Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para es tar
dis cu tin do uma pes qui sa ci en tí fi ca?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Se bas tião Ro cha e de ma is Srªs e Srs. Se na do res, é
cla ro que as pon de ra ções do Se na dor Ro ber to Fre i re
po dem ter pro ce dên cia de mé ri to, mas não têm re gi -
men tal. Esta mos na vo ta ção do re que ri men to e, nes -
sa hora, não é per mi ti do apar te. 

Peço a V. Exª para con clu ir, Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, pen so que o Bra sil deve se pre o cu -
par um pou co mais com essa ques tão. Inclu si ve, aqui
no Se na do da Re pú bli ca, de ve mos apre ci ar as ma té -
ri as que es tão tra mi tan do so bre esse as sun to, to man -
do as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para pro i bir a clo na -
gem no Bra sil. Pen so que isso é um de ver do Par la -
men to bra si le i ro.

Qu an to à cen su ra, re co nhe ço que ela não tem
efi cá cia, mas re pre sen ta o pen sa men to do Con gres -
so Na ci o nal a res pe i to do as sun to, ser vin do, in clu si ve, 
como um aler ta ao meio ci en tí fi co in ter na ci o nal no
sen ti do de que o Se na do da Re pú bli ca do Bra sil não
con cor da com es sas pes qui sas que vi sam a clo nar o
ser hu ma no por com ple to.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, para en ca mi -
nhar a vo ta ção, por cin co mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, o li mi te da Ciên cia
é a dig ni da de hu ma na e a éti ca. Qu e ro, por tan to,
cum pri men tar o Se na dor Tião Vi a na por ter apre sen -
ta do um re que ri men to de tal im por tân cia.

Sr. Pre si den te, já tive opor tu ni da de de fa lar so -
bre esse as sun to no ple ná rio des ta Casa e pen so que 
os par la men tos do mun do todo de vem se ma ni fes tar
em re la ção a essa ma té ria, até por que essa será uma 
de ci são de cu nho po lí ti co. Inclu si ve, pen so que deve
ha ver uma le gis la ção, tal vez de âm bi to in ter na ci o nal,
para im pe dir que se fa çam ex pe riên ci as para se clo -
na rem se res hu ma nos. Como to dos sa bem, o pró prio
Dr. Ian Wil mut, que clo nou a ove lha Dolly, só con se -
guiu aque la es pé cie per fe i ta de po is de inu ti li zar 277
em briões. Mu i tos em briões fo ram ge ra dos com de fe i -
tos de ge ra ção, com ví ci os de ge ra ção pa vo ro sos.
Ou tros ci en tis tas que pra ti cam ex pe riên ci as de clo na -
gem, so bre tu do no re i no ani mal, tam bém che ga ram a
esta con clu são: de cada 300 clo nes que se pro cu ra
pro du zir, ape nas um pode dar o re sul ta do e o efe i to
que dele se es pe ra. 

Por tan to, Sr Pre si den te, não de ve mos brin car
com as co i sas de Deus, até por que, hoje, só se pen sa
em ga nhar di nhe i ro. Te nho medo de que es te jam clo -
nan do pes so as, como que ria Hi tler, para apu rar a



raça e po der ven der uma es pé cie bas tan te apu ra da,
sem ne nhu ma de fi ciên cia.

O PTB, por tan to, en ca mi nha fa vo ra vel men te ao
re que ri men to do emi nen te Se na dor Tião Vi a na.

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, por cin co mi nu -
tos, ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Em se gui da, ao
Se na dor Tião Vi a na, au tor do re que ri men to.

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, es ta mos dis cu tin do no mo men -
to do en ca mi nha men to. Na ver da de, ob ser vo que vá -
ri os dos Srs. Se na do res têm emi ti do sua opi nião a
res pe i to.

Gos ta ria de res sal tar, já que o re que ri men to
apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor Tião Vi a na as -
sim o en se ja, que no ano re tra sa do ti ve mos a opor tu -
ni da de, por in ter mé dio da Co mis são de Assun tos So -
ci a is, do Se na do Fe de ral, de re a li zar um se mi ná rio
que tra ta va ba si ca men te da clo na gem e dos trans gê -
ni cos. Na que la opor tu ni da de, não só a co mu ni da de
ci en tí fi ca, mas to dos os seg men tos ci vis e re li gi o sos
in te res sa dos vi e ram dis cu tir essa ques tão.

Não vejo efi cá cia num even tu al voto de cen su ra, 
apro va do por este Se na do, às ações de sen vol vi das
pe los ci en tis tas em re la ção à clo na gem. Não há como 
im pe dir o avan ço da Ciên cia. Não há re gu la men ta ção
que o faça. É pos sí vel que la bo ra tó ri os, às es con di -
das, já es te jam clo nan do in clu si ve se res hu ma nos. 

Enten do, en tre tan to, que essa é uma ques tão
mu i to sé ria, mu i to am pla, mu i to com ple xa, e que no
ter ri tó rio bra si le i ro de ve mos es tar aten tos para que
esse tipo de ser vi ço, prin ci pal men te a clo na gem de
se res hu ma nos, não ocor ra. Não há como dis cu tir
esse pro ces so ape nas do pon to de vis ta ci en tí fi co,
sem que se jam en vol vi das ques tões éti cas e mo ra is.

Por tan to, não acom pa nho o re que ri men to do
emi nen te Se na dor Tião Vi a na. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

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, la men to ter per di do a
ma ni fes ta ção do Se na dor Ro ber to Fre i re, pois es ta va
em uma au diên cia com um Mi nis tro do Tri bu nal de
Con tas da União, tra tan do de as sun to re le van te para
o Esta do do Acre. Entre tan to, vou ten tar con tri bu ir
com o Se na do no sen ti do de es cla re cer a ra zão do re -

que ri men to e até do pa re cer fa vo rá vel do Pre si den te
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, Se na dor José
Sar ney, que ex pres sou ab so lu to apo io ao re que ri -
men to com pe di do de voto de cen su ra por mim for mu -
la do na que la Co mis são.

Só pos so en ten der que te nha ha vi do uma dis -
tân cia de com pre en são em re la ção ao mé ri to des se
re que ri men to. Esta Casa tem como fun ção ma i or re -
pre sen tar a so ci e da de bra si le i ra e tem a res pon sa bi li -
da de de es tar à al tu ra dos as sun tos que en vol vem a
sua pro te ção, os seus ris cos e até o seu ca mi nho fu tu -
ro. 

Não con si go ima gi nar, Sr. Pre si den te, al guém
di zer que não se ria per ti nen te tra tar des sa ma té ria no
Par la men to bra si le i ro. Se dis cu ti mos a ques tão dos
trans gê ni cos em um se mi ná rio na Co mis são de
Assun tos So ci a is e tam bém no ple ná rio do Se na do
Fe de ral – tra zi da que foi para de ba te pelo Se na dor
Osmar Dias – quan do re la ci o na da a ali men tos e pro -
du ção, por que não dis cu ti-la quan do re la ci o na da aos
se res hu ma nos, que é ao que cor res pon de a prá ti ca
da clo na gem e da re pro du ção nos mol des de hoje? 

Só pos so atri bu ir esse tipo de en ten di men to à
obs cu ri da de quan to à com pre en são ci en tí fi ca. Não
há ou tra ma ne i ra de en ten der esse tipo de ati tu de. Se
ques ti o na mos a prá ti ca na zis ta de ex pe riên ci as com
se res hu ma nos, das mais vi o len tas em toda a His tó -
ria, ten do sido in clu si ve ques ti o na da e jul ga da em um
tri bu nal, como va mos nos omi tir em um as sun to que
pode ser in fi ni ta men te mais gra ve do que a prá ti ca de
vi o lên cia ori un da do mo vi men to na zis ta? 

Não é pos sí vel ima gi nar um Par la men to des ses.
Até en ten do que o par la men to ame ri ca no te nha

pas sa do mais de cin co anos de ba ten do a re pro du ção 
as sis ti da, que está ín ti ma e in dis so ci a vel men te li ga da 
à ques tão da clo na gem hu ma na; até en ten do que o
Par la men to bra si le i ro não con si de re que te mos um
mer ca do de mais de R$1,2 bi lhão en vol ven do a prá ti -
ca da re pro du ção as sis ti da no nos so País, e não es te -
ja à al tu ra de de ba ter e com pre en der essa ma té ria.
No en tan to, eu, que tive uma for ma ção aca dê mi ca e
es tou pres tes a con clu ir o meu dou to ra do, não po de -
ria me fur tar de tra zer esse as sun to ao Se na do Fe de -
ral. Esta Casa tem o de ver de opi nar, sim.

A Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
está fa zen do um con vi te – que já ace i tei, as sim como
os Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Re quião –
para de ba ter mos um pro je to de lei do Se na do Fe de ral 
e um ou tro da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre re pro du -
ção as sis ti da. O Se na dor Ro ber to Fre i re, in clu si ve,
con tri bu iu de ma ne i ra re le van te e ex pres si va, den tro
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,



em re la ção a essa ma té ria. E ain da ar gu men ta-se
que se vai ca u sar uma rup tu ra quan do se fala em clo -
na gem hu ma na? 

Não te nho com pre en são para esse tipo de as -
sun to. Uma co i sa é o Se na do di zer que não está pre -
pa ra do para emi tir uma opi nião so bre essa ma té ria, e
ou tra é di zer que não é uma ma té ria per ti nen te. Na
mi nha com pre en são téc ni ca, de acor do com a mi nha
for ma ção ci en tí fi ca, é ab so lu ta men te ne ces sá rio que
o Se na do bra si le i ro se ma ni fes te so bre esse as sun to.
O Se na dor José Sar ney foi cla ro em seu pa re cer fa vo -
rá vel na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal: se o Re gi men to do Se na do per mi tis se uma
ad ver tên cia, essa se ria uma ten ta ti va de con tri bu ir. 

A co mu ni da de in ter na ci o nal in te i ra está se re cu -
san do a per mi tir essa prá ti ca da clo na gem, mas o Dr.
Se ve ri no Anti no ri diz que a re a li za rá em águas in ter -
na ci o na is, onde a le gis la ção não o afe te. Va mos fi car
omis sos? A base da so bre vi vên cia da es pé cie hu ma -
na é a di ver si da de ge né ti ca. Esse pro je to ci en tí fi co
quer rom per com essa com pre en são e quer cri ar có -
pia ho mo gê nea. Isso sig ni fi ca a fra gi li da de ab so lu ta
da pos sí vel di ver si fi ca ção ge né ti ca, que, como já dis -
se, é a base da nos sa so bre vi vên cia. 

Não pos so com pre en der isso como ad mi rá vel.
Exis te um en ten di men to cla ro, por par te de al guns, de 
que um em brião pode ser des car ta do, de que aque le
que está na vida in tra-ute ri na pode ser des car ta do.
Essa é uma com pre en são fi lo só fi ca e ide o ló gi ca que
até en ten do, mas di zer que a clo na gem hu ma na não
afe ta a hu ma ni da de, não afe ta a co mu ni da de ci en tí fi -
ca bra si le i ra e não afe ta os par la men tos do mun do
todo, isso não pos so en ten der de modo al gum.

Sr. Pre si den te, de i xo cla ra a mi nha de fe sa em
fa vor des se re que ri men to como uma con tri bu i ção le -
gí ti ma e imen sa men te im por tan te do Se na do Fe de ral
à co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra.

O Pre si den te Ge or ge Bush fa lou, há pou cas se -
ma nas, em um de ba te que en vol veu até o par la men to 
ame ri ca no, do quan to foi di fí cil para ele, de po is de ou -
vir o Con se lho de Esta do e toda a co mu ni da de re li gi o -
sa e ci en tí fi ca, de ci dir so bre a uti li za ção de cé lu -
las-tron co no be ne fi ci a men to da Ciên cia. Va mos nos
fur tar a ana li sar esse tipo de ma té ria? Va mos con si -
de rar na tu ral o as sun to trans gê ni co, mas va mos ne -
gar o as sun to trans gê ni co hu ma no, que é exa ta men te 
do que tra ta essa ma té ria?

Gos ta ria de fa zer um ape lo: que os Srs. Se na do -
res pro cu ras sem com pre en der esse as sun to como
uma ne ces si da de do Par la men to bra si le i ro. Di ria até
que a re pro du ção hu ma na, hoje, que en vol ve tam bém 
a clo na gem hu ma na e seus as pec tos, é imen sa men te 

im por tan te em todo o ce ná rio in ter na ci o nal, sen do
tal vez o as sun to mais com ple xo em to dos os par la -
men tos do mun do, de ven do ser tra ta do ime di a ta men -
te e de for ma a mais ob je ti va pos sí vel. 

Em ne nhum mo men to do meu re que ri men to, Sr. 
Pre si den te, de fen di qual quer li mi te à Ciên cia. Dou
todo o apo io às Ciên ci as Na tu ra is e ao seu de sen vol -
vi men to, mas que ja ma is po nha mos em ris co a ló gi ca
da Ciên cia, que é a pru dên cia, a res pon sa bi li da de e o
sen ti do da con se qüên cia, prin ci pal men te quan do sa -
be mos que, nos mé to dos atu a is, para se fa bri car um
clo ne, pelo me nos 299 te rão que ser ex clu í dos. Não
está na Cons ti tu i ção bra si le i ra o apo io à le ga li da de,
en tre ou tras co i sas, do abor to. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Tião Vi a na, que ria es cla re cer a V. Exª, se o Se na dor
Ro ber to Fre i re me per mi tir, que S. Exª en ca mi nhou
con tra ri a men te ao seu re que ri men to e, pa ra le la men -
te, es tra nhou o fato de o as sun to ter sido dis cu ti do na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. 
Em ne nhum mo men to, S. Exª dis se que o as sun to
não era per ti nen te ao Se na do da Re pú bli ca, pelo que
ouvi.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re, pela or dem.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu que ria com ple men tar, por que há um gra ve equí vo -
co e não que ro que avan ce. Aqui fo ram fe i tas com pa -
ra ções em re la ção às qua is não vou evi den te men te
co lo car a ca ra pu ça, se não iria re pe li-las. Não es tou
aqui dis cu tin do eu ge nia, não es tou aqui dis cu tin do
clo na gem; es tou aqui de fen den do que o Se na do não
pode cen su rar, seja a que tí tu lo for, a pes qui sa. Pode
até en ten der que isso gera per ple xi da de. Entre tan to,
este não é um fó rum pró prio para cen su rar o que quer 
que seja. Não voto cen su ra em hi pó te se al gu ma.
Mes mo que o Re gi men to não que i ra di zer, o que se
está que ren do fa zer é uma cen su ra a uma pes qui sa
ci en tí fi ca. Pos so fa lar da mi nha per ple xi da de, do meu
des gos to, da mi nha con tra di ção em não ace i tar, mas
não pos so uti li zar o Se na do para cen su rar. É isso o
que fiz. Não es tou aqui de fen den do, até por que não
sou fa vo rá vel à clo na gem hu ma na, mas sei que a clo -
na gem, in clu si ve de em briões, é uma prá ti ca que está 
sen do dis cu ti da se ri a men te pela co mu ni da de ci en tí fi -
ca, e o Bra sil pre ci sa dis cu tir a ma té ria. Não es tou
aqui de fen den do, re pi to, clo na gem hu ma na, eu ge nia,



nem me com pa rem a quem quer seja que par ti ci pou
de ex pe ri men tos na épo ca de Hi tler. Nun ca pro pus to -
car fogo em li vro, em pes qui sa e em gen te! Po lí ti cas
de de fe sa como essa, con tra a pes qui sa, seja ela qual 
for, ge rou exa ta men te a Inqui si ção, ge rou a fo gue i ra,
ge rou o que i mar o li vre pen sar.

O SR. BELLO PARGA  (PFL – MA) –– Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Bel lo Par ga. V. Exª tem o
pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro gres so da hu ma ni -
da de tem sido in dis so ci a vel men te li ga do à pes qui sa
ci en tí fi ca, ao pro gres so ci en tí fi co. Se olhar mos para
trás, va mos ver, no de cor rer dos sé cu los, que as gran -
des con quis tas da Me di ci na e da Ciên cia en con tra -
ram gran des óbi ces de na tu re za po lí ti ca e prin ci pal -
men te de na tu re za mo ral. Eu as sim não en ten do, Sr.
Pre si den te. Enten do que as pes qui sas ci en tí fi cas não 
são mo ra is, nem imo ra is; são amo ra is. Enten do que a
pes qui sa ci en tí fi ca não pode ser de ti da, com ba ti da,
nem in qui na da de imo ral e de ina ce i tá vel. 

Por tan to, se este Par la men to se pro nun ci ar, de -
ve mo-nos lem brar que o par la men to da pá tria des ses
ci en tis tas não se pro nun ci ou e em nada os con de nou. 
Não po de re mos aqui to mar o lu gar de cen so res, con -
de nan do o li vre de sen vol vi men to da Ciên cia, que não
pode ser de ti da até mes mo por ma ni fes ta ções sim bó -
li cas, como esta do Se na do bra si le i ro, que cen su ra ci -
en tis tas  em pe nha dos no seu de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB ––

RJ) –– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– V. Exª
tem a pa la vra pelo pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –– RJ. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu não pre ten dia me ma ni fes tar so -
bre o mé ri to. Essa é uma ques tão aber ta no Go ver no,
por que é de or dem in ter na. 

O meu pon to de vis ta pes so al con cor da com o
do Se na dor Ro ber to Fre i re, tal vez com me nos ve e -
mên cia e com mu i to me nos bri lho. Po rém, acre di to
que não nos cabe cen su rar qual quer for ma de ati vi da -
de ci en tí fi ca. A his tó ria hu ma na re gis tra cen te nas de
cen su ras des sa or dem que se re ve la ram inó cu as e,
ao mes mo tem po, de cer ta ma ne i ra, pa ra li sa ram a
Ciên cia por mu i to tem po – nada obs tan te a jus te za

dos ar gu men tos do Se na dor Tião Vi a na e a com pre -
en são do que S. Exª pre ten de aca u te lar. 

Há uma ques tão, por tan to, como exis tem vá ri as
na so ci e da de, que é de ab so lu to foro ín ti mo de cada
ci da dão. A meu ju í zo, para ques tões des sa or dem não 
cabe le gis la ção. To me mos o pro ble ma do abor to. O
abor to é uma ques tão de le gis la ção ou ela su plan ta o
ní vel do Par la men to, atin gin do a so ci e da de? A de ci -
são so bre isso de ve ria ser ple bis ci tá ria da pró pria so -
ci e da de. A meu ju í zo, é isso o que ocor re. A ques tão
da pena de mor te su plan ta mu i tas ve zes o âm bi to do
Par la men to –– e quem fala é con tra a pena de mor te
–– e cai no foro ín ti mo, na de ci são pes so al mais pro -
fun da, que está além dos li mi tes do Par la men to. 

Acre di to que esta ma té ria, ape sar da só li da fun -
da men ta ção do Se na dor Tião Vi a na, está den tro des -
se qua dro. E pa re ce pru den te ao Se na do Fe de ral até
par ti ci par de dis cus sões nes se fó rum, quem sabe até
re pre sen ta do pelo Se na dor Tião Vi a na, que é um ci -
en tis ta. Po rém, não cabe ao Se na do so bre por-se a
uma ati vi da de uni ver sal que tra ta efe ti va men te des sa
ques tão em to dos os fó runs, em to dos os de ba tes que 
a so ci e da de tra va so bre ele. 

Nes se sen ti do, co e ren te com a idéia de que isso 
é ma té ria de foro ín ti mo, no Go ver no essa ma té ria é
in te i ra men te aber ta, em bo ra a opi nião pes so al do Lí -
der co in ci da com toda a ar gu men ta ção do Se na dor
Ro ber to Fre i re e do Se na dor Bel lo Par ga.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –– Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pelo pra zo
re gi men tal de cin co mi nu tos, para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

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 Srs. Se na do res, te nho uma ad mi ra -
ção enor me pelo Se na dor Tião Vi a na, pela sua luta,
mas, nes te mo men to, te nho que dis cor dar do seu
pon to de vis ta. Cre io que não cabe ao Se na do da Re -
pú bli ca cen su rar três ci en tis tas que es tão pen san do e 
pro pon do fa zer até mes mo a clo na gem hu ma na. 

A Ciên cia avan çou mu i to; a vida do povo mu dou
com ple ta men te. Hoje, de uma pes soa para ou tra,
trans plan tam-se os pul mões, o co ra ção e o fí ga do ao
mes mo tem po, e essa pes soa con ti nua viva, pen san -
do. 

Não vejo sin ce ra men te como co i bir isso. O mun -
do avan ça e, com cer te za, o mes mo ocor re com a so -
ci e da de e com a com pre en são do povo. Às so ci e da -



des or ga ni za das ca be rá con ter ou não esse tipo de
ação e ana li sar se essa ex pe riên cia fará bem ou mal.

Acre di to na evo lu ção da po pu la ção do nos so
Pla ne ta; acre di to na ca pa ci da de do povo de se or ga -
ni zar, de se pu nir, de se po li ci ar e de sa ber im pe dir
aqui lo que é er ra do e ace i tar o que é cer to.

Não con cor do, em hi pó te se al gu ma, com a pro i -
bi ção, com a con de na ção de pes so as que es tão fa -
zen do uma ex pe riên cia, que, no meu en ten der, é vá li -
da e nin guém vai de ter. Se não fo rem es ses ita li a nos
hoje, se rão ou tros ama nhã. 

A clo na gem da ove lha che gou de sur pre sa no
mun do; nin guém es pe ra va e, de re pen te, ela apa re -
ceu. Hoje, já há cen te nas de mi lha res de ca sos de clo -
na gem. 

Não te nho dú vi da de que a Ciên cia traz be ne fí ci -
os à so ci e da de, mas no mo men to em que não trou xer, 
a mes ma so ci e da de tra ta rá de con ter aqui lo que não
lhe fi zer bem.

Tam bém não pos so fa zer com pa ra ção com as
ex pe riên ci as hu ma nas re a li za das no pe río do na zis ta, 
quan do ha via um re gi me di ta to ri al, im po si ti vo. Ma ta -
vam pes so as de for ma ex tre ma men te vi o len ta. Não
se pode es pe rar que ex pe riên ci as como aque las
ocor ram nos dias de hoje. A ex pe riên cia atu al, para
mim, não é igual àque la, não tem nada a ver. 

Cre io que não cabe ao Se na do, nes te mo men to, 
um voto de cen su ra a es ses ci en tis tas. Te mos que ter
fé e acre di tar na Ciên cia, por que é ela que nos está
per mi tin do vi ver tan to tem po hoje; é a Ciên cia que
está fa zen do com que a hu ma ni da de cres ça e se ali -
men te, in clu si ve. 

Se gun do te o ri as pas sa das, o mun do não te ria
ali men to su fi ci en te para sus ten tar o cres ci men to po -
pu la ci o nal da hu ma ni da de. Hoje, há in jus ti ças que
pre ci sa mos cor ri gir, mas te mos ali men to, gra ças à
Ciên cia. 

Cre io que não se deve cen su rar quem tem o de -
se jo de apro ve i tar o que há de bom e o que há de útil
na Ciên cia. Se al guém qui ser usá-la co mer ci al men te
e mal, à so ci e da de ca be rá pu nir esse tipo de co mér -
cio, esse tipo de des vio, mas ja ma is cen su rar o avan -
ço do co nhe ci men to.

Sr. Pre si den te, é esse o meu po si ci o na men to. 

Voto con tra o re que ri men to.

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, pela or dem, ao Se na dor Tião Vi a na pela or -
dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT –– AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ape nas al can çan do o tra ta men to
iso nô mi co de uma ma ni fes ta ção de mais 30 se gun -
dos, eu gos ta ria de lem brar que fico tris te em ver que
a com pre en são do com por ta men to ci en tí fi co ain da
não se está fa zen do pre sen te. A ro ti na de toda a prá ti -
ca de pes qui sa e ciên cia nes te Pla ne ta é a cor re ção,
o fre io e o es tí mu lo a in ves ti ga ções e ex pe ri men tos.
Os co mi tês de éti ca e pes qui sa, as co mis sões de éti -
ca e pes qui sa, a Co mis são Na ci o nal de Éti ca e Pes -
qui sa fa zem par te da ro ti na de to dos os pa í ses do
mun do.

Na Áfri ca, quan tos ex pe ri men tos in to le ran tes já
fo ram pra ti ca dos no cam po ci en tí fi co e quan tas ve zes 
já fo ram cen su ra dos e fre a dos? Ago ra, di an te de um
as sun to da mais alta com ple xi da de, pa re ce-me que
es ta mos con tra. 

So bre a de ci são dos trans gê ni cos, o no bre Se -
na dor Mar co Ma ci el já le gis lou, nes ta Casa, em 1995.
Na de ci são da mo ra tó ria dos trans gê ni cos, o Par la -
men to par ti ci pou de modo efe ti vo e na tu ral. 

Por se tra tar de ali men to, nós dis cu ti mos; por se
tra tar de soja, nós dis cu ti mos, mas, quan do se tra ta
de ser hu ma no, não te mos que nos en vol ver? Meu
Deus! Está aí a CNBB gri tan do; es tão aí as co mu ni da -
des evan gé li cas gri tan do so bre a ma té ria, a so ci e da -
de ci vil que ren do uma ma ni fes ta ção, e o Par la men to
se jul ga in ca paz de um pro ce di men to à al tu ra des se
as sun to. La men to pro fun da men te essa in com pre en -
são – vou en ten der como tal – do que é a prá ti ca ci en -
tí fi ca no Bra sil e no mun do.

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – 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 ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. 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, fico pre o cu pa do
quan do nos vejo to mar uma po si ção de cen su ra. Se ti -
ves sem in sis ti do na cen su ra de Lou is Pas te ur, por
exem plo, quan do se acre di ta va na ge ra ção es pon tâ -
nea, não te ría mos avan ça do, não te ría mos che ga do à 
va ci na, que é uma es pé cie de mo di fi ca ção da lei di vi -
na, por que muda mi cró bi os e an ti cor pos. Lem bro-me
de um ro man ce so bre a his tó ria da Me di ci na, que di -
zia que Mi guel Cer ver, por fa zer dis se ca ções, cor ria o
ris co de ser que i ma do pela Inqui si ção, mas in sis tiu e
des co briu o sis te ma cir cu la tó rio. Nun ca vi, no mun do,
pes qui sa ser cer ce a da. No fu tu ro, po de re mos fazê-lo,
tal vez quan do ti ver mos mais avan ços, mas, pre li mi -



nar men te, des de já? Não sei se Sa bin ou tan tos ou -
tros que de sen vol ve ram va ci nas o te ri am con se gui do
se ti ves sem sido cer ce a dos. 

Por tan to, sou con tra a cen su ra e acom pa nho
Ro ber to Fre i re e os de ma is com pa nhe i ros que acham 
o mes mo. De ve mos de i xar acon te cer mais, de i xar
avan çar mais, de i xar ha ver mais cla re za. Pre li mi nar -
men te, já to mar mos uma po si ção con trá ria não é o
cer to.

Obri ga do.

A SRA. MARINA SILVA  (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) – 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, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos fa zer
essa dis cus são sem pa i xões, mas tam bém sem pre -
ci pi ta ções. É cla ro que as va ci nas e os be ne fí ci os que
ob ti ve mos com a sua ins ti tu i ção, como meio de sal var
vi das e evi tar se qüe las fu tu ras em cri an ças e adul tos,
são lou va dos pe los mé di cos e, com cer te za, o Se na -
dor Tião Vi a na é um dos seus ma i o res de fen so res.

No en tan to, te mos que pen sar em ciên cia não
de uma for ma de i fi ca da, como se fos se a úl ti ma pa la -
vra. Ela tam bém é pro du to da ação dos se res hu ma -
nos, que, em to dos os sen ti dos, obe de ce a de ter mi -
na dos re fe ren ci a is.

Numa pa les tra, um jor na lis ta co lo cou um as pec -
to mu i to in te res san te: hou ve um fi ló so fo que pas sou a
pen sar em éti ca sob uma pers pec ti va bi o ló gi ca, ou
seja, a éti ca não é ape nas a re gu la ção das ações hu -
ma nas na bus ca de uma con du ta ide al dos in di ví du -
os, da so ci e da de e das ins ti tu i ções, mas uma ne ces -
si da de da es pé cie hu ma na, pois faz par te do seu ins -
tin to de so bre vi vên cia. De ter mi na dos pa drões de com -
por ta men tos, com re fe ren ci a is éti cos, de vem ser es ta -
be le ci dos por que, se não, nos des tru i ría mos a to dos.

Pen sar na clo na gem co lo can do-lhe al guns fre i -
os não sig ni fi ca tra var uma guer ra fun da men ta lis ta
con tra a ciên cia. Sig ni fi ca que, sob o pon to de vis ta
éti co, pre ci sa mos nos pre o cu par para que um apa -
ren te avan ço da ciên cia não re pre sen te um de sas tre
para a raça hu ma na.

Qu an do se mis ti fi ca a ciên cia, tudo é per mi ti do
e nada pode ser cen su ra do. Não pen so des sa for ma
e acre di to que a ciên cia é um pro ces so cu mu la ti vo,
com res pos tas li mi ta das que pre ci sam con ti nu ar
avan çan do. 

Mu i tas pes so as que, co ra jo sa men te, ten ta ram
cen su rar ou fa zer um tipo de an te pa ro a al gu mas lou -
cu ras que vi nham sen do pra ti ca das, fo ram sa ta ni za -
das, ex clu í das e, anos de po is, após con se qüên ci as
di fí ce is de se rem re ver ti das e quan do já não es ta vam
mais vi vas, ti ve ram o de vi do re co nhe ci men to.

De sor te que não con cor do com essa vi são mi ti -
fi ca do ra da ciên cia, a qual con si de ro um pro ces so hu -
ma no que deve es tar sub me ti do a um re fe ren ci al éti co 
e mo ral, de acor do com o in te res se da so ci e da de e
para o seu cres ci men to.

Nem tudo que apa ren te men te é avan ço para a
ciên cia pode, no fu tu ro, con fi gu rar-se como tal. Bas ta
ob ser var mos o que fi ze ram com nos sas flo res tas:
mu i ta des tru i ção e mu i ta fal ta de sen si bi li da de na pre -
ser va ção do meio am bi en te. Atu al men te, di zem que
há con se qüên ci as que já po dem ser ir re ver sí ve is.
Nes se pen sa men to mi ti fi ca dor e de i fi ca dor da ciên -
cia, os pi o ne i ros que co lo ca ram al guns ques ti o na -
men tos para aque les que do mi na vam a téc ni ca mas
não a éti ca, há vin te ou trin ta anos, fo ram exe cra dos.
Hoje, es tão sen do apon ta dos como cor re tos.

De ve mos de ba ter a clo na gem e os or ga nis mos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos sem en trar nes se dis cur -
so, mu i tas ve zes apa ren te men te mo der no, de que es -
ta mos avan çan do, quan do, na re a li da de, po de re mos
es tar num tre men do re tro ces so da cons ciên cia hu ma -
na, no que con cer ne à bus ca de uma con vi vên cia cor -
re ta do ho mem con si go mes mo, com a na tu re za e
com as leis que his tó ri ca e mi le nar men te fo ram tes ta -
das nos ha bi tats, no la bo ra tó rio mais im por tan te, que
é a na tu re za. Não te mos o di re i to de, como di zia mi -
nha avó, bo li nar na qui lo que já foi tes ta do, que al can -
çou de ter mi na do re sul ta do e que nós, num pas se de
má gi ca, pen sa mos po der do mi nar.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na pelo pra zo re gi -
men tal de cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de fato, não ia 
me pro nun ci ar so bre a ma té ria por que, sob o pon to
de vis ta do mé ri to, ela já foi mu i to bem ex pli ca da, es -
pe ci al men te pelo Se na dor Tião Vi a na, que tra ba lha
na área há mu i to tem po, e, sob o pon to de vis ta da éti -
ca, pela Se na do ra Ma ri na Sil va e ou tros Se na do res.

No en tan to, para evi tar que a opi nião pú bli ca
ache que es ta mos dis cu tin do algo que efe ti va men te



não nos cabe, de acor do com a le gis la ção em vi gor, é
ex tre ma men te im por tan te que de i xe mos cla ro que o
art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do meio
am bi en te, em seu §1º diz: ”Para as se gu rar a efe ti vi da -
de des se di re i to, in cum be ao Po der Pú bli co(...)“, e vá -
ri as ques tões são tra ta das. Além dis so, há uma lei do
en tão Se na dor Mar co Ma ci el, de 05 de ja ne i ro de
1995, que tra ta dis so e es ta be le ce, no seu art. 13, que 
cons ti tui cri me a ma ni pu la ção ge né ti ca de cé lu las
ger mi na is hu ma nas. 

É im por tan te que se diga isso por que a opi nião
pú bli ca pode achar que es ta mos fa zen do algo que
efe ti va men te não nos cabe. Não é isso. Esta mos tra -
zen do im por tan tes ele men tos para dis cu tir mos sua
éti ca e mo ral. Não es ta mos dis cu tin do fun da men ta lis -
mo re li gi o so – não me ve nham com essa his tó ria –,
mas este de ba te se re la ci o na à eu ge nia, sim, Se na -
dor Tião Vi a na. A par tir do mo men to em que se tra ta
da se le ti vi da de de ge nes para uma raça per fe i ta, isso
sig ni fi ca a pos si bi li da de de in clu são des se de ba te no
mun do da ciên cia.

O que o Se na dor Tião Vi a na co lo cou não é nada 
de mais, pois nin guém está que ren do pa ra li sar a ciên -
cia e a tec no lo gia. Nós já fi ze mos isso aqui, como foi
bem lem bra do, no de ba te dos trans gê ni cos e da mo -
ra tó ria. Tra ta-se de uma bre ve pa ra li sa ção para que
pos sa mos re fle tir so bre o fato. Lei já exis te as se ve ran -
do que é cri me a ma ni pu la ção ge né ti ca de cé lu las hu -
ma nas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 442, 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, con tra os vo tos dos Se na do res Bel lo
Par ga, Ro ber to Fre i re, Ade mir Andra de, Wel ling ton
Ro ber to, Ney Su as su na, Ro me ro Jucá, Fer nan do Be -
zer ra, Artur da Tá vo la e Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

Item 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.

Pas sa-se à vo ta ção da ma té ria.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 300, in ci so XIII e 311, III, do

Re gi men to Inter no, re que i ro pre fe rên cia para a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6 de 1998, a fim
de ser sub me ti do, à apre ci a ção do Ple ná rio an tes do
Subs ti tu ti vo.

Sa las das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – 
Mar lu ce Pin to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de pre fe rên cia para a vo ta ção da
pro pos ta so bre a Emen da nº 1 da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o subs ti tu ti vo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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 ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria de re gis trar que pelo Item n.º 2 da pa u ta e pelo pa -
re cer dado pelo Re la tor, Se na dor Ro meu Tuma, a
PEC nº 6 já tem pre va lên cia so bre a PEC nº 11, que
está no item nº 3. Então, na ver da de, va mos vo tar a
PEC nº 6. Con cor da mos com o re que ri men to, mas o
jul ga mos des ne ces sá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De qual -
quer for ma, está em vo ta ção o re que ri men to de pre fe -
rên cia de vo ta ção da PEC so bre a Emen da nº 1 do



Subs ti tu ti vo da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que nos ter mos do dis -
pos to no art. 288, II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria
de pen de, para sua apro va ção, do voto fa vo rá vel de
três quin tos da com po si ção da Casa, de ven do a vo ta -
ção ser fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas ban ca -
das.

Em vo ta ção a pro pos ta, em pri me i ro tur no.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Faço um ape lo aos emi nen tes Srs. Se na do res

que ve nham ao ple ná rio, por que a vo ta ção é no mi nal.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, an tes
de en ca mi nhar o voto con trá rio à emen da, fa zer um
re gis tro.

Enten do que a si tu a ção dos ser vi do res do Ser -
pro que atu am na Re ce i ta Fe de ral é ex tre ma men te
equi vo ca da, é uma si tu a ção que me re ce re pa ro e pre -
ci sa ser so lu ci o na da. Esses ser vi do res pres tam à Re -
ce i ta Fe de ral um ines ti má vel ser vi ço ao País com o
tra ba lho que exe cu tam no seu dia-a-dia. 

Ago ra, a pro pos ta cons ti tu ci o nal para re sol ver
esta ques tão é que está equi vo ca da, por que que ro
lem brar, cha man do a aten ção das Srªs e Srs Se na do -
res, que esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de fi -
ne que qual quer ser vi dor de em pre sa pú bli ca, e não
ape nas do Ser pro, que es te ja à dis po si ção de qual -
quer ór gão pú bli co do Le gis la ti vo, Exe cu ti vo ou Ju di -
ciá rio, há dez anos, pode op tar para ter vín cu lo com o
ór gão de que está à dis po si ção, ces san do vín cu lo
com a em pre sa pú bli ca que o con tra tou.

E mais: este ar ti go da Cons ti tu i ção diz ex pres -
sa men te no seu fi nal que ”não se apli ca a este ar ti go
e a es ses ser vi do res a exi gên cia es ta be le ci da no in ci -
so II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral“, que é exa ta -
men te a ne ces si da de de con cur so pú bli co para in -
gres so no ser vi ço pú bli co, ou seja, es ta mos apro van -
do uma emen da cons ti tu ci o nal que, de um lado, vai
ge rar des pe sa para a União que não tem como di -

men si o nar ago ra, por que – vol to a di zer – não diz res -
pe i to ape nas aos ser vi do res do Ser pro, mas a to dos
os ser vi do res fe de ra is que es te jam em qual quer ór -
gão pú bli co. 

Esta mos vo tan do uma emen da cons ti tu ci o nal
que man da des cum prir a Cons ti tu i ção, di zen do que
não é para se guir a exi gên cia de con cur so pú bli co.

Por tan to, en ca mi nho con trá rio. Enten do a po si -
ção dos ser vi do res do Ser pro. Fico à dis po si ção para
bus car ou tros ca mi nhos que re sol vam a ques tão,
mas, por con ta de uma ques tão es pe cí fi ca, cri ar uma
si tu a ção que vai com pro me ter, in clu si ve, a re mu ne ra -
ção dos ser vi do res, por que não se tem no ção do im -
pac to que isso re pre sen ta na fo lha de pa ga men to no
mo men to em que es ta mos dis cu tin do, in clu si ve, fór -
mu las para pro cu rar dar au men to sa la ri al aos ser vi -
do res fe de ra is. Com a apro va ção des sa emen da, va -
mos re du zir ain da mais a mas sa de sa lá ri os em con -
di ção de dis cu tir re a jus te sa la ri al.

Por tan to, em nome do Go ver no, en ca mi nho
con tra, in fe liz men te, e fico à dis po si ção para bus car
um ca mi nho e so lu ção para os ser vi do res do Ser pro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, esta é uma vo ta ção que se tor nou
de li ca da para mim, como Lí der do PSDB, pelo sim -
ples fato de que não exis te uma po si ção de har mo nia
den tro da Ban ca da em re la ção ao as sun to. Sin to-me,
en tre tan to, no de ver de tra zer um es cla re ci men to à
Casa so bre a ma té ria, até por que te nho vis to in ter pre -
ta ções dis tor ci das em re la ção ao tema.

Essa PEC foi apre sen ta da por ini ci a ti va do en -
tão Lí der do Go ver no, Se na dor José Ro ber to Arru da.
Foi adi ta da de po is por uma ou tra PEC que eu tive a
ini ci a ti va de apre sen tar. Tudo co me çou com o as sun to 
abor da do ago ra pelo Se na dor Ro me ro Jucá. 

Há ser vi do res do Ser pro (Ser vi ço Fe de ral de
Pro ces sa men to de Da dos) que tra ba lham na Re ce i ta
Fe de ral que, por de fi ciên cia de qua dros, tem sido
obri ga da a per mi tir que es ses ser vi do res re a li zem ta -
re fas que le gal men te não po dem re a li zar, como, por
exem plo, as ta re fas de fis ca li za ção. 

Nin guém pode ser fis ca li za do ou so frer a apli ca -
ção de uma mul ta de na tu re za fis cal por al guém que
não seja fis cal. Os fun ci o ná ri os do Ser pro que tra ba -
lham na Re ce i ta Fe de ral não são fis ca is e não es tão
ju ri di ca men te ap tos a re a li zar esse tipo de ati vi da de,
por exem plo. Qu an do é o caso de in fli gi rem uma mul -



ta, isso a tor na nula de ple no di re i to, por ter sido apli -
ca da por al guém que não é fis cal.

Ao mes mo tem po, a Re ce i ta não teve, até ago ra, 
con di ções de re sol ver, com a am pli a ção de seus qua -
dros, esse pro ble ma.

A ini ci a ti va ori gi nal em re la ção a essa PEC era,
por tan to, a de re sol ver esse pro ble ma. A pro pos ta foi
fe i ta com cu i da dos bas tan tes se ve ros. Só po de ri am
be ne fi ci ar-se da qui lo que es ta va sen do pro pos to ser -
vi do res que aten des sem a uma con di ção fun da men -
tal: eles ti nham que ser es tá ve is, de ve ri am ter mais de 
cin co anos de ser vi ço pú bli co, em 1988, quan do foi
pro mul ga da a Cons ti tu i ção. Isso quer di zer que, na
data de hoje, es ses são ser vi do res que, para se be ne -
fi ci a rem des sa de ci são, pre ci sam ter, no mí ni mo, 18
anos de ser vi ço – cin co que te ri am em 1988 e mais os 
13 de cor ri dos de 1988 até ago ra.

O que se está pro pon do? Que en trem pela ja ne -
la? Não. O que se está pro pon do é que, ten do sido cri -
a da pelo Esta do uma si tu a ção anô ma la para eles, es -
ses ser vi do res se des vin cu la ram de suas re par ti ções
de ori gem, per den do lá a pos si bi li da de de fa zer as
suas car re i ras nor ma is e não têm con di ções se guir
uma car re i ra nor mal nos ór gãos a que es tão vin cu la -
dos há mais de dez anos. Essa foi a in ten ção.

No meu caso, acres cen tei uma ou tra PEC, por
en ten der que não se jus ti fi ca va tam bém fa zer uma re -
for ma cons ti tu ci o nal para aten der um gru po de ser vi -
do res, quan do há ou tros ser vi do res na mes ma si tu a -
ção.

Esses se ri am, di ga mos, os ar gu men tos a fa vor.
E qua is se ri am os ar gu men tos con trá ri os? O ma i or
ar gu men to des fa vo rá vel é o de que, aten di do o que se 
pro põe na PEC, es ses ser vi do res te ri am sua si tu a ção 
efe ti va da em uma nova fun ção, di fe ren te da atu al atri -
bu i ção no ser vi ço pú bli co, sem a pres ta ção de con -
cur so pú bli co. Por tan to, se ria uma ex ce ção gra ve que
se es ta ria abrin do, em re la ção ao prin cí pio ge ral do
con cur so.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, por essa ra zão, den -
tro da pró pria Ban ca da do PSDB, não exis te con sen -
so, pois há Se na do res que en ten dem que o cor re to é
vo tar a fa vor e há os que en ten dem o con trá rio. Eu,
como Lí der da Ban ca da, li be ro os Se na do res do Blo -
co PSDB/PPB, re co men dan do, en tre tan to, que to -
mem co nhe ci men to da po si ção da Li de ran ça do Go -
ver no, ex pres sa pelo Vice-Lí der Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para ori -
en tar a Ban ca da, con ce do a pa la vra ao Lí der do
PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
sem dú vi da esta vo ta ção é com ple xa, mas tem, de
mim, um po si ci o na men to fa vo rá vel, an te ri or men te as -
su mi do na pró pria Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia. 

Por tan to, voto fa vo ra vel men te. Voto sim. Voto
pela apro va ção. No en tan to, em fun ção de ha ver, na
Ban ca da, en ten di men tos con fli tan tes, eu a li be ro para 
vo tar como de se jar.

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –
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 ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sen -
do der ro ta da esta PEC, vou, jun to ao Go ver no, bus car 
um ca mi nho no qual pos sa mos, por exem plo, cri ar um 
qua dro em ex tin ção do Mi nis té rio da Fa zen da, na Re -
ce i ta Fe de ral, para ab sor ver exa ta men te es ses ser vi -
do res que hoje atu am des sa for ma.

Pen so que é pre ci so se pro cu rar uma so lu ção
para a ques tão dos ser vi do res do Ser pro à dis po si ção 
da Re ce i ta, mas uma so lu ção es pe cí fi ca e não uma
ge ral, da for ma como está pro pos to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o emi nen te Se na dor Hugo Na po leão, na qua -
li da de de Lí der do PFL, para ori en tar a Ban ca da.

O SR. HUGO NAPOLEÃO  (PFL – PI. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, à se me -
lhan ça de como aqui se ma ni fes ta ram os Se na do res
Ge ral do Melo, pelo PSDB, e Re nan Ca lhe i ros, do
PMDB, o PFL, em vir tu de de ter ve ri fi ca do a exis tên -
cia tan to de de fen so res como de crí ti cos da me di da,
tam bém abre a ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para ori -
en tar a Ban ca da, o ilus tre Lí der José Edu ar do Du tra,
pelo Blo co da Opo si ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs Se na do res, o Blo co está li be ra do, em
fun ção de con ver sas que man ti ve mos com di ver sos
Mem bros da Ban ca da.

Eu ti nha a in ten ção de apre sen tar um re que ri -
men to para o re e xa me pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia com o in tu i to de en con trar
uma sa í da para esta PEC. O fato é que não agra da a 
ne nhum de nós vo tar a fa vor de uma Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal que, na prá ti ca, abra a pers -
pec ti va de que pes so as in gres sem no ser vi ço pú bli -
co sem o de vi do con cur so. A obri ga to ri e da de do



con cur so pú bli co é um prin cí pio que nós, da Opo si -
ção, da Esquer da, de um modo ge ral, de fen de mos
mu i to por oca sião da ela bo ra ção da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O fato é que há uma ques tão a ser re sol vi da e
que foi pro vo ca da pelo pró prio Esta do bra si le i ro. E o
Con gres so Na ci o nal tem de en con trar uma sa í da
para ela. Alguns Se na do res es tão en ca mi nhan do em
con trá rio, di zen do que vão re je i tar esta pro pos ta, para 
en con trar esta sa í da.

Esta PEC já está nes ta Casa há al guns anos.
Não te nho a mí ni ma dú vi da de que a sua re je i ção não
irá fa zer com que a ma i o ria des ta Casa ve nha a tra ba -
lhar para en con trar a so lu ção.

To da via, como se tra ta de Emen da Cons ti tu ci o -
nal que, se apro va da, irá para a Câ ma ra dos De pu ta -
dos, acre di to que este se ria o si nal que o Se na do Fe -
de ral po de ria dar para for çar a so lu ção da ques tão a
par tir de um de ba te na Câ ma ra dos De pu ta dos, que,
cer ta men te, im pli ca ria mo di fi ca ção e re tor no ao Se -
na do pos te ri or men te.

Afo ra isso, Sr. Pre si den te, já que não pode ha ver 
re e xa me da ma té ria pela CCJ ago ra e mes mo re gis -
tran do que não me agra da vo tar a fa vor de uma PEC
que po de rá ter essa abran gên cia, em bo ra li be ran do a 
Ban ca da de Opo si ção, voto fa vo ra vel men te à pro po -
si ção, por ter a con vic ção de que é a úni ca for ma de
for çar a ma i o ria a en con trar uma so lu ção para esse
pro ble ma, que é real.

Acre di to que, se esta PEC pros pe rar, po de re -
mos che gar à so lu ção aqui pro pos ta por al guns Se na -
do res, que, cer ta men te, não será al can ça da com a
sim ples re je i ção da emen da. Por tan to, o meu voto é
fa vo rá vel à ma té ria, e o Blo co está li be ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, Lí -
der do PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Sras e Srs. Se na do res, esta me di da já se fa zia ne ces -
sá ria há mu i tos anos. Sei que há mais de dez anos os
ser vi do res ce di dos para ou tros ór gãos vêm fa zen do
so li ci ta ções jun to aos Mem bros do Con gres so Na ci o -
nal ten do em vis ta a so lu ção des sa si tu a ção. 

Re pi to as pa la vras do emi nen te Lí der do Blo co
de Opo si ção, se gun do o qual se ria, em prin cí pio, con -
trá rio à pro po si ção, até por que tam bém ad vo ga mos o
prin cí pio cons ti tu ci o nal de que to dos têm que in gres -
sar no se tor pú bli co por meio de con cur so, mas, de
fato, essa é uma so lu ção já exis te e tem de ser di ri mi -

da, por que há ser vi do res ce di dos há mais 15 ou 20
anos, sem di re i to a as cen são fun ci o nal, ca bí vel no
seu car go de ori gem ou na que le ór gão que está ser -
vin do.

Por tan to, se guin do a ori en ta ção dos de ma is Lí -
de res, o PTB não fe cha a ques tão, mas eu, pes so al -
men te, voto fa vo ra vel men te à PEC.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, como Lí der do 
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en -
ten do que a ar gu men ta ção do Se na dor José Edu ar -
do Du tra é per fe i ta. Acho en gra ça do que o Go ver no
não re sol va os seus pro ble mas, não tome ati tu de, e
na hora em que che ga mos aqui com uma emen da
cons ti tu ci o nal como essa o Go ver no diga que, se
ela for re je i ta da, irá, pos te ri or men te, bus car uma al -
ter na ti va. Já de ve ria ter fe i to isso há mu i to tem po. O
Go ver no ou a Li de ran ça do Go ver no, nes te mo men -
to, de ve ria ter o mí ni mo de boa von ta de e até de i xar
o Po der Exe cu ti vo em xe que para que a Câ ma ra
dos De pu ta dos pu des se mo di fi car a emen da e fa zer 
uma cor re ção.

Sr. Pre si den te, por uma ques tão de so li da ri e -
da de a es ses fun ci o ná ri os que não ti ve ram cul pa
ne nhu ma do que está acon te cen do com eles, des -
sas ir re gu la ri da des, en ten do que nós, Se na do res
des ta Casa, de ve ría mos vo tar a fa vor des ta emen -
da. Se hou ver algo a ser mo di fi ca do, o pro ces so de
ne go ci a ção po de rá se efe ti var na Câ ma ra dos De pu -
ta dos. 

Por tan to, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ra, pe los
seus qua tro Se na do res, vota a fa vor des ta emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Se na do res já po dem vo tar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, eu pedi a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, eu tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, a Pre si dên cia es cla re ce que já es ta mos no
pro ces so de vo ta ção. To da via, va mos con tor nar a si -
tu a ção, con ce den do a pa la vra pela or dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, que ro de cla rar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
de cla ra ção de voto. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, há al guns me ses, ocu pei a tri bu na des ta
Casa para mos trar a jus ti ça que se fa zia a um gru po
de fun ci o ná ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª me per mi te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
con ce den do a pa la vra pela or dem no pro ces so de vo -
ta ção. A jus ti fi ca ti va do voto terá de ser fe i ta por es cri -
to. V. Exª tem a pa la vra no sen ti do em que a Mesa de -
cla rou.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, o meu voto é fa vo rá vel aos fun ci o ná ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las no mes mo
sen ti do em que a Mesa a con ce deu ao Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
prá ti ca da Casa tem sido a de to dos os Se na do res te -
rem o di re i to de en ca mi nhar a ma té ria. Não ape nas
te mos o di re i to de dis cu tir, como te mos o di re i to de
en ca mi nhar. O art. 308, do Re gi men to Inter no, diz:
“Anun ci a da a vo ta ção de qual quer ma té ria, é lí ci to ao
Se na dor usar da pa la vra por cin co mi nu tos para en -
ca mi nhá-la”. De modo que peço a V. Exª que me con -
ce da a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Wal deck Orne las, eu que ria es cla re cer a V. Exª que a
Pre si dên cia con ce deu a pa la vra a quem qui ses se en -
ca mi nhar a vo ta ção. De po is dis so, como nin guém en -
ca mi nhou a vo ta ção, a Pre si dên cia deu a pa la vra
para as Li de ran ças en ca mi nha rem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Pro -
tes to, Sr. Pre si den te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, V. Exª con ce deu a pa la vra para os Lí de -
res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Wal deck Orne las, V. Exª tem a pa la vra, por gen ti le za.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de ço a V. Exª.

Sr. Pre si den te, esta é uma vo ta ção efe ti va men te 
di fí cil. E não falo nes te mo men to para mu dar o voto de 
quem quer que seja, até por que 55 Srs. Se na do res já
re gis tra ram os seus vo tos. Entre tan to, é im por tan te
ob ser var que par ti cu lar men te os ser vi do res do Ser -
pro têm todo o di re i to de ter a sua si tu a ção re gu la ri za -
da, até por que se re tor nas sem hoje à em pre sa de ori -
gem se ri am exo ne ra dos, de mi ti dos, per de ri am os
seus em pre gos.

Veja-se, con tu do, Sr. Pre si den te, que esta
emen da cons ti tu ci o nal tra mi ta nes ta Casa des de
1998 – há qua se qua tro anos, por tan to. O re sul ta do é 
essa si tu a ção de uso in de vi do das em pre sas pú bli -
cas para con tra tar fun ci o ná ri os. E há aqui cla ra men -
te uma omis são do Mi nis té rio da Fa zen da, que de ve -
ria ter to ma do uma po si ção no sen ti do de cons tru ir
uma so lu ção ade qua da para re sol ver o pro ble ma
dos seus ser vi do res. De modo que eu que ria me re -
fe rir ao fato de que há um su pos to equi vo ca do nes ta
ma té ria. Efe ti vam-se os ser vi do res – e aqui eu não
ques ti o na ria o as pec to do con cur so, por que mu i tos
de les es tão ser vin do no Exe cu ti vo an tes mes mo da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 –, mas não pos so con -
cor dar com o ar gu men to que diz res pe i to a que o Go -
ver no di mi nu i ria o pa ga men to de en car gos so ci a is:
INSS, FGTS, gra ti fi ca ções etc. por que o nó gór dio
está exa ta men te na ques tão pre vi den ciá ria: ”Ao pas -
sa rem a ser efe ti vos, te rão di re i to a apo sen ta do ria
pela úl ti ma re mu ne ra ção, in de pen den te men te do
fato de te rem con tri bu í do pelo teto do INSS ao lon go
de sua vida fun ci o nal“. 

Enten do que a so lu ção ide al, Sr. Pre si den te,
se ria en qua drá-los nos ter mos da Emen da Cons ti tu -
ci o nal n.º 19, que re gu la o em pre go pú bli co. Des sa
for ma, em bo ra com pre en da a ne ces si da de de re sol -
ver o pro ble ma, par ti cu lar men te dos ser vi do res do
Ser pro, não pos so vo tar a fa vor e vou abs ter-me na
vo ta ção.

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.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, às ve zes, o de ba te acer ca
da cons ti tu ci o na li da de che ga a ser sur pre en den te na
Casa. To dos co nhe ce mos o art. 37, in ci so X, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, que dis põe so bre a re mu ne ra ção do
ser vi dor pú bli co. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, há pou -
cos dias, de li be rou so bre a ne ces si da de de se as se -



gu rar re vi são ge ral anu al, sem pre na mes ma data e
sem dis tin ção de ín di ces, à re mu ne ra ção dos ser vi do -
res pú bli cos. 

A Cons ti tu i ção Fe de ral ora é ci ta da como sen do
de fun da men tal im por tân cia seu cum pri men to, ora se
cria uma her me nêu ti ca ju rí di ca ab so lu ta men te nova
em sen ti do con trá rio. A Cons ti tu i ção pres cre ve que
deve ser as se gu ra da a re vi são sa la ri al anu al aos ser -
vi do res – o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral man da que se
pro ce da, o Go ver no Fe de ral não faz. A lei diz que não
se pode cor tar sa lá rio de mês tra ba lha do – a le gis la -
ção man da, o Go ver no Fe de ral não faz. De acor do
com a lei, de ci são li mi nar deve ser cum pri da – a Jus ti -
ça man da, o Go ver no não faz. Então há uma su pos ta
ob ser vân cia da cons ti tu ci o na li da de: é ape nas quan do 
con vém. Em to dos os mo men tos, na pró pria Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, tudo é ras ga do. Cri -
ou-se uma her me nêu ti ca ju rí di ca das mais in te res -
san tes nes ta Casa, de fa zer in ve ja até mes mo ao Car -
los Ma xi mi li a no. Ora a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal 
ser ve, ora é ras ga da; ora a Re so lu ção n.º 78 do Se na -
do Fe de ral ser ve, ora é ras ga da. 

Por tan to, o de ba te acer ca da cons ti tu ci o na li da -
de não pro ce de, até por que a pro pos ta fe i ta pelo Se -
na dor Ro me ro Jucá no sen ti do de cri ar um qua dro em 
se pa ra do e es pe cí fi co para o Ser pro, man tém os pro -
ble mas de in cons ti tu ci o na li da de por que ou é cons ti tu -
ci o nal ou não é cons ti tu ci o nal.

O Go ver no ten tou cri ar uma al ter na ti va. O Sr.
Eve rar do Ma ci el in clu si ve en ca mi nhou car tas a vá ri os 
Par la men ta res, e os ser vi do res do Ser pro an dam
com es sas car tas, di zen do ser de fun da men tal im por -
tân cia re gu la ri zar a si tu a ção de les. Des de 1998, o
Go ver no po de ria ter bus ca do me ca nis mos ne ces sá ri -
os para re gu la ri zar a si tu a ção, mas não o fez. Qu an do 
o Go ver no men ci o na que cri a rá um qua dro em se pa -
ra do, der ru ba o seu pró prio ar gu men to so bre in cons ti -
tu ci o na li da de. 

Sr. Pre si den te, está-se in ven tan do aqui uma
her me nêu ti ca ju rí di ca de que Car los Ma xi mi li a no fi ca -
rá com in ve ja, por que ora é gra ma ti cal, ora é te le o ló gi -
ca, ora é sis tê mi ca; mas ape nas quan do con vém. Por
isso, es pe ro que a Casa vote fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. Se na do res, por jul gar que se tra ta de um caso de
cor re ção por jus ti ça, vo ta rei fa vo ra vel men te e peço
aos meus com pa nhe i ros que fa çam o mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. Re gis tro
ape nas que voto fa vo ra vel men te, por que o Exe cu ti vo
só con ser ta de ter mi na das si tu a ções es drú xu las por
ele pró prio cri a das sob pres são. Pres são de gre ve
não está fun ci o nan do, haja vis ta o caso da uni ver si da -
de bra si le i ra. Se vi vês se mos num País pre o cu pa do
com o fu tu ro, mu i to pro va vel men te toda a so ci e da de

es ta ria mo bi li za da para en con trar uma so lu ção. Não é 
pos sí vel um país con vi ver com uni ver si da des fe cha -
das du ran te três me ses, pa re cen do que nada está
ocor ren do en tre nós. Esse fato é re al men te um ab sur -
do, numa de mons tra ção de que o Go ver no re a ge
ape nas pela pres são – e não uma pres são qual quer,
pois a gre ve já não re sol ve – de uma vo ta ção fa vo rá -
vel a um pro je to como esse.

Evi den te men te, tra ta-se de um pro je to que con -
tém equí vo cos e a so lu ção não pode ser essa, uma
vez que abre pre ce den tes pe ri go sos. Mas é a úni ca
for ma de re pa rar in jus ti ças. Se o Go ver no qui ser ne -
go ci ar, que não o faça so men te na hi pó te se de ser

der ro ta do na vo ta ção, mas an tes dela, a fim de que se 
pos sa en ca mi nhar uma so lu ção mais con di zen te, cor -
re ta e cons ti tu ci o nal.

Entre tan to, não ha ven do essa con di ção, nos so
voto é cer ta men te fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pre sen ci a mos esse dra ma do
en qua dra men to de ser vi do res a ser vi ço de ou tros ór -
gãos e de as cen são fun ci o nal nos ex-ter ri tó ri os. O
Ama pá é um caso es pe ci al, jun ta men te com Ro ra i ma
e Ron dô nia, prin ci pal men te, onde os ser vi do res
cons ti tu em um qua dro em ex tin ção, sem ne nhu ma
pers pe ti va, por tan to, de gal gar as cen são no qua dro
fun ci o nal sen do que as va gas não po dem ser pre en -
chi das por que, re pi to, o qua dro está sen do ex tin to. É
ou tra re a li da de es drú xu la que pro duz uma gran de in -



jus ti ça para ser vi do res da União, que de ve ri am ter os
mes mos di re i tos dos de ma is ser vi do res.

Evi den te men te, a Cons ti tu i ção Fe de ral, nes se
as pec to, tra ta to dos da mes ma for ma, pois es ta be le -
ce que o aces so a car go pú bli co seja pre ce di do de
con cur so  pú bli co. Nes se as pec to to dos são igua is.
Qu an do se abre um pre ce den te para ser vi do res de
ór gãos ou de em pre sas ce di dos à ad mi nis tra ção di re -
ta, te mos que ana li sar, com a mes ma pers pec ti va,
uma so lu ção para o pro ble ma dos ser vi do res dos
ex-Ter ri tó ri os. Hoje há ad vo ga dos que, se a as cen são
fun ci o nal não pre va le cer, vão ter de tra ba lhar como
agen tes de por ta ria, por que não lhes é per mi ti do fa -
zer um con cur so ou uma pro va se le ti va para ocu par
ou tro car go.

Sr. Pre si den te, es tou de ba ten do este as sun to
para di zer que va mos de fen der ama nhã na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – se por aca so
for pos sí vel vo tar um dos itens da pa u ta – uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, de  mi nha au to ria,
que al te ra o in ci so II do art. 17, que es ta be le ce novo
cri té rio para o aces so des ses ser vi do res a car go pú -
bli co. É uma emen da que, se apro va da no Se na do Fe -
de ral, tra mi ta rá na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que
se bus que uma so lu ção. No meu en ten di men to, a so -
lu ção é per mi tir a as cen são, mes mo que o fun ci o ná rio 
te nha de con cor rer com ou tros ser vi do res, com ou -
tros can di da tos. É pre ci so en con trar uma al ter na ti va,
por que a Cons ti tu i ção veda essa pos si bi li da de da as -
cen são fun ci o nal. 

Ama nhã dis cu ti re mos na Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia as sun to des sa mes ma na tu -
re za. 

Meu voto é a fa vor des ta PEC.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia es cla re ce aos Srs. Se na do res que, logo após
a vo ta ção des sa ma té ria, ha ve rá vo ta ção se cre ta e
no mi nal de mais três ma té ri as.

Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para um es -
cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor) –  Sr. Pre si -
den te, ra pi da men te, como re la tor da ma té ria, gos -
ta ria de pres tar um rá pi do es cla re ci men to. A Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal tem dois au to res:
o Se na dor Ge ral do Melo, que já es cla re ceu sua po -
si ção, e o Se na dor José Ro ber to Arru da que a man -
te ve, in clu si ve du ran te o pe río do em que foi lí der do

Go ver no. Fui de sig na do re la tor e o meu pa re cer foi fa -
vo rá vel.

Qu e ro re la tar um caso bas tan te gra ve que ocor -
reu na Po lí cia Fe de ral, quan do eu era o seu Di re tor e,
de po is, quan do eu já me en con tra va nes ta Casa. Re fi -
ro-me ao caso dos Cen so res, cujo qua dro foi con si de -
ra do em ex tin ção pela Cons ti tu i ção de 1988. O Se na -
dor Ber nar do Ca bral é tes te mu nha da nos sa luta para 
re sol ver esse as sun to. Esses ser vi do res, re cen te -
men te, fo ram in cor po ra dos às vá ri as fun ções da Po lí -
cia Fe de ral, nas car re i ras com pa tí ve is com a sua for -
ma ção aca dê mi ca, de po is de uma luta enor me e so -
fri da. Hoje es ses ser vi do res es tão tra ba lhan do, pro -
du zin do e são mo ti vo de or gu lho para a Po lí cia Fe de -
ral. De for ma que há um ris co mu i to gran de, Se na dor
Ber nar do Ca bral.

Te nho em mãos re qui si ções de fun ci o ná ri os do
Ser pro. Eu sem pre fui a fa vor do con cur so pú bli co.
Não es tou de fen den do e não ad mi to, em hi pó te se al -
gu ma, que al guém en tre pela “por ta dos fun dos”,
mas te nho aqui re qui si ções de fun ci o ná ri os do Ser -
pro, para fun ci o nar como agen te fis cal, au tu an do.
Qu al quer ad vo ga do sabe que essa cir cuns tân cia
anu la o auto; mas eles es tão ser vin do como se fis ca is
fos sem.

Con ver sei com o Se na dor Ge ral do Melo so bre o 
as sun to e, aqui, S. Exa. apre sen tou o fato e men ci o -
nou esse ris co. Nin guém está bus can do uma por ta
dos fun dos para re sol ver uma si tu a ção gra ve que se
ar ras ta há quin ze ou vin te anos e que não tem so lu -
ção. Essa emen da tra ria uma so lu ção como a dos Ter -
ri tó ri os quan do ti ve mos que dis cu tir nes ta Casa a in -
cor po ra ção e ven ci men tos dos de le ga dos de po lí cia
pela União. Vá ri os Se na do res que es tão aqui e per -
ten cen tes aos an ti gos ter ri tó ri os de fen de ram a pro -
pos ta para que isso acon te ces se. 

Afir mo com mu i ta se gu ran ça que não sou fa vo -
rá vel a in gres so de nin guém, a não ser me di an te con -
cur so pú bli co, mas a si tu a ção é es drú xu la que atra -
ves sa os anos e não ca be rá ou tra so lu ção ao Go ver -
no, a não ser dis pen sar to dos e pra ti ca men te en cer rar 
a ati vi da de. Man te nho meu pa re cer fa vo rá vel à apro -
va ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V. Ex.ª, por meu



olhar, sen te que meu voto é ”sim“ e o re gis tro para

toda a so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na -
do res, acom pa nho esse pro ble ma há al guns anos e,
quan do meu ex-alu no, Sér gio Ante ro, era pre si den te
do Ser pro, fui lá com um gru po enor me e fi quei en tão
mais emo ci o na do, a mi nha cons ciên cia foi fi xa da pela 
emo ção. 

Ca sa is de fun ci o ná ri os fo ram de mi ti dos, mu lhe -
res ti ve ram de se pros ti tu ir, al guns fun ci o ná ri os de -
ban da ram para o al co o lis mo e ou tros ví ci os, e o Sr.
Sér gio Ante ro, meu ex-alu no, pre si diu o des mon te do
Ser pro. Foi des mon ta do o Ser pro, e a mu lher do Sr.
Sér gio Ante ro fi cou com um pe da ço dele. Pri va ti zou
para si, em ca u sa pró pria. O Sr. Sér gio Ante ro, meu
mo des to alu no, com prou um avião e ele era mu i to li -
ga do ao Jor ge Cal das, tal vez só cio dele. 

Vejo que é im pos sí vel vol tar. Aca bou o Ser pro.
Como os fun ci o ná ri os que fo ram ce di dos po dem vol -
tar, po dem in se rir-se no va men te no ser vi ço pú bli co?
Impos sí vel por que o Ser pro aca bou. De modo que a
si tu a ção é in so lú vel a me nos que eu tam bém pra ti que 
um ato que me fere.

Sou pro fes sor por con cur so, mi nha mu lher é
fun ci o ná ria pú bli ca por con cur so, meus fi lhos tam bém 
e in clu si ve meu ca çu la é mo to ris ta por con cur so. Sou
a fa vor do con cur so pú bli co. Nes se caso, é im pos sí vel
cor ri gir essa si tu a ção. O Ser pro aca bou, foi des man -
te la do, foi pri va ti za do, foi as sal ta do. A ver da de é essa. 
Assim, mu i to pior do que fe rir a nor ma para aces so ao 
ser vi ço pú bli co ape nas por con cur so é o que foi fe i to
até ago ra con tra eles.

Voto a fa vor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, gos ta ria de me di ri gir es pe ci al men -
te a V. Exª. A Mesa pro cu ra va dar uma ex pli ca ção e
não foi com pre en di da. V. Exª, edu ca da men te, de cla -
rou seu voto e en cer rou. Em se gui da, a Mesa deu a
pa la vra a ou tros Se na do res. De sor te que, para fa zer
jus ti ça a V. Exª, in da go se de se ja te cer al gu ma con si -
de ra ção. V. Exª tem todo o di re i to de fazê-lo, pelo mé ri -
to que tem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, de se jo a V. Exª a ma i or fe li ci da de na Pre -
si dên cia da Casa. É ape nas o que te nho a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Obri ga do.
Com a pa la vra o Se na dor Lind berg Cury, para

en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. LINDBERG CURY  (PFL – 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, pen sei a res pe i to do
as sun to e acom pa nhei os pro nun ci a men tos. De fen -
do a te o ria de que só de ve mos ace i tar a in ser ção no
qua dro pú bli co de pes so as que pas sam por con cur -
so. To da via, o caso do Ser pro me re ce aten ção es pe -
ci al de to dos nós. Não vi ou tra so lu ção para o atu al
mo men to.

Por essa ra zão, de cla ro meu voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

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, de se jo de cla -
rar meu voto fa vo rá vel à PEC nº 06, que bus ca re ti rar
mi lha res de tra ba lha do res do lim bo pro fis si o nal e dar
le gi ti mi da de a uma si tu a ção de fato. Tra ta-se de ser vi -
do res que exer cem ou exer ce ram fun ções no ser vi ço
pú bli co, em al guns ca sos, por mais de 20 anos ou até
30 anos. A lei é cla ra quan to à obri ga to ri e da de do
con cur so pú bli co para con tra ta ção, en tre tan to, não é
esse o caso. Esses ser vi do res não es tão sen do con -
tra ta dos; eles já es tão no ser vi ço pú bli co há mu i tos
anos. Para ci tar como exem plo, há mais de 4 mil ser vi -
do res no lim bo com o Ser pro e o Mi nis té rio da Fa zen -
da. Essa si tu a ção tem le va do es ses ser vi do res, mu i -
tos dos qua is em via de se apo sen tar, a uma si tu a ção
pro fis si o nal las ti má vel. Além dis so, traz pre ju í zo aos
co fres pú bli cos.

Re cen te men te, a Jus ti ça Tra ba lhis ta em São
Pa u lo re co nhe ceu o vín cu lo do pes so al do Ser pro
com o Mi nis té rio da Fa zen da e man dou en qua drá-los
como téc ni cos do Te sou ro Na ci o nal. Nes se caso, o
va lor a ser pago, a tí tu lo de in de ni za ção, se ria de mais 
de R$300 mi lhões.

Por isso, Sr. Pre si den te, voto a fa vor da PEC.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Vo ta ram
SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO 05.

Hou ve 09 abs ten ções.
To tal: 61 vo tos.
A emen da foi re je i ta da. Fi cam pre ju di ca das a

Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo) e a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, e 1998, com a qual tra -
mi ta em con jun to.

As ma té ri as vão ao Arqui vo.

É a se guin te a pro pos ta de emen da á
cons ti tu i ção

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 6, DE 1998

Inclui no Ato das Dis po si çães Cons ti -
tu ci o na is Tran si tá 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.

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 Fica in clu í do o se guin te ar ti go no Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as:

Art. Os ser vi do res de em pre sas pú bli cas 
fe de ra is que, na data de pro mul ga ção des ta
Emen da Cons ti tu ci o nal, es te jam pres tan do,
há mais de dez anos con ti nu a dos. ser vi ços à
ad mi nis tra ção di re ta po de rão ter sua si tu a ção
fun ci o nal re gu la ri za da nos car gos e fun ções
que efe ti va men te de sem pe nham, não se apli -
can do a eles a exi gên cia es ta be le ci da no in ci -
so II do art. 37 da CF.

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

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)

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.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V. Exª
a pa la vra, pela or dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, com
re la ção à pro cla ma ção do re sul ta do, a emen da foi re -
je i ta da?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen -
da foi re je i ta da por que não al can çou o quo rum cons -
ti tu ci o nal de três quin tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sim, são três quin tos. Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 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 a 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 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 1/3, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são em pri me i ro tur no.

Em dis cus são a pro pos ta.



Com a pa la vra o ilus tre Se na dor Ade mir de
Andra de, por dez mi nu tos.

O SR. ADEMIR DE ANDRADE (PSB – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ape sar de sa ber que esta emen da
não mais será vo ta da hoje, por que foi apre sen ta da
uma emen da de au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, do
PFL da Ba hia, sin to-me na obri ga ção de vir à tri bu na
para con ver sar com os Srs. Se na do res. Hoje é um dia
de mu i ta ex pec ta ti va do povo do Nor te, do Cen tro-Oes -
te e cre io que até mes mo do povo do Nor des te.

A nos sa emen da, Sr. Pre si den te, au men ta os re -
cur sos dos Fun dos cons ti tu ci o na is das três re giões
mais po bres do Bra sil em ape nas 1%. Atu al men te, os
Fun dos cons ti tu ci o na is re pre sen tam 3% do to tal do
Impos to de Ren da ar re ca da do da Na ção e do Impos -
to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos. Três por cen to são 
des ti na dos a fi nan ci a men to do se tor pro du ti vo – 0,6% 
para o Nor te, 0,6% para o Cen tro-Oes te e 1,8% para
o Nor des te. A nos sa pro pos ta au men ta esse per cen -
tu al, ten do em vis ta que hoje há uma de man da enor -
me do se tor pro du ti vo a que os ban cos não con se -
guem aten der. Há cen te nas de pro je tos pa ra dos no
Ban co por fal ta de re cur sos.

Os fun dos cons ti tu ci o na is têm tra zi do um cres ci -
men to enor me a nos sa re gião e fun ci o na ram de ma -
ne i ra mu i to mais efi ci en te do que a Su dam e a Su de -
ne. Eles são ti ra dos do pró prio Orça men to, ou seja,
dos re cur sos dos im pos tos. O Fi nam e o Fi nor, por
sua vez, eram re ti ra dos de pes so as que de i xa vam de
re co lher o Impos to de Ren da. Os re cur sos des se sub -
sí dio, des se não-pa ga men to do Impos to de Ren da,
eram des ti na dos aos Fun dos, que por sua vez eram
apli ca dos em gran des em pre en di men tos, dos qua is
hou ve mu i tos des vi os, já que o em pre sá rio, ao de i xar
de pa gar o im pos to, ti nha o po der de de fi nir onde esse 
re cur so se ria apli ca do.

Di fe ren te men te do Fi nam e do Fi nor – por tan to,
di fe ren te men te das ações da Su dam e da Su de ne –,
os Fun dos cons ti tu ci o na is exer ce ram um pa pel da
ma i or im por tân cia nas nos sas re giões. Isso é tão vi sí -
vel que se ex tin gui ram a Su dam e a Su de ne e não vi -
mos re a ção da so ci e da de so ci e da de e tam bém não
se per ce be uma re a ção for te do seg men to em pre sa ri -
al. Entre tan to, não se fala hoje na Re gião Nor te, na
Re gião Nor des te ou na Re gião Cen tro-Oes te em ex -
tin guir o Ban co da Ama zô nia, ou ex tin guir o Ban co do
Nor des te, mu i to me nos em fa zer com que o Fun do
Cons ti tu ci o nal de i xe de ser apli ca do pelo Ban co do
Bra sil no Cen tro-Oes te, pois lá não tem Ban co Re gi o -
nal de De sen vol vi men to. Pen sar nes sa hi pó te se po -
de ria ge rar uma ver da de i ra re vo lu ção, pois não ape -

nas os pe que nos e mé di os em pre sá ri os mas, fun da -
men tal men te, os tra ba lha do res ru ra is da que las re -
giões têm aces so a es ses Fun dos que ge ram con di -
ções de ob ter um cré di to sub si di a do para cres cer e
pro gre dir.

Ha via toda uma ex pec ta ti va de que a emen da
fos se apro va da hoje no Se na do da Re pú bli ca. No en -
tan to, o Se na dor Pa u lo Sou to, do Esta do da Ba hia,
apre sen tou uma emen da fa vo rá vel ao prin cí pio do
pro je to de au men tar em 1% os Fun dos Cons ti tu ci o na -
is e pro põe a ma nu ten ção da dis tri bu i ção atu al, ou
seja, quer que den tro dos 4% o Nor des te con ti nue
com o mes mo. Pela emen da do Se na dor Pa u lo Sou to, 
a Re gião Nor des te fi ca ria com 2.4, a Re gião Nor te
pas sa ria de 0.6 para 0.8 e a Re gião Cen tro-Oes te
pas sa ria de 0.6 para 0.8. A Casa está fa vo rá vel, pelo
que en ten do, ao prin cí pio da emen da. No en tan to, o
Se na dor Pa u lo Sou to, de fen den do in te res ses do Nor -
des te, crê que a dis tri bu i ção deva ser a mes ma.

A mi nha pro pos ta su ge re uma di fe ren ça, ou
seja, de 1% que se ria au men ta do, o Nor des te, que já
re ce be a ma i or par ce la, que é de 1,8%, por tan to, 60% 
do to tal do Fun do, te ria ape nas 0,2% des se 1%, en -
quan to o Nor te e o Cen tro-Oes te te ri am um au men to
de 0,4%. A dis tri bu i ção pro pos ta por mim da ria 2%
para o Nor des te, que te ria um au men to de re cur sos
para apli car no seu se tor pro du ti vo, mas o Nor te e o
Cen tro-Oes te te ri am um au men to um pou co ma i or. O
Se na dor Pa u lo Sou to pro põe que a dis tri bu i ção se
man te nha a mes ma.

Pre ten do pon de rar com S. Exª e os de ma is re -
pre sen tan tes do Nor des te a pos si bi li da de de um en -
ten di men to, de uma ne go ci a ção que me lho re as con -
di ções des sas duas Re giões que es tão mais iso la -
das, que têm me nos es tra das, me nos ener gia e apre -
sen tam uma in fra-es tru tu ra ex tre ma men te pre cá ria.
Ve rei se é pos sí vel con ver sar com o Se na dor Pa u lo
Sou to, que, pela apre sen ta ção da sua emen da, im -
pos si bi li tou a vo ta ção da mi nha pro pos ta hoje pelo
Ple ná rio do Se na do, que, por tan to, re gi men tal men te
vol ta à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, ten do como Re la tor o Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha. Va mos jun tos tra ba lhar e nos es for çar para en -
con trar mos uma al ter na ti va pon de rá vel que man te -
nha a uni da de das três Re giões mais po bres do País.
Tam bém te nho a cer te za de que a emen da con ta com 
apo io do Sul e Su des te bra si le i ro, até por que não mo -
di fi ca seus Fun dos, no que se re fe re ao Fun do de Par -
ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os e Fun do de Par ti ci pa ção dos 
Esta dos, que con ti nu am os mes mos: 22,5% para os
Mu ni cí pi os, 21,5% para os Esta dos e 3% para os Fun -
dos Cons ti tu ci o na is, que, pela mi nha pro pos ta, pas -



sam a 4%. O Se na dor Pa u lo Sou to con cor da com
isso, mas de se ja que a dis tri bu i ção seja man ti da.
Enten do essa dis tri bu i ção como enor me pri vi lé gio do
Nor des te.

Ten ta rei pon de rar aos Se na do res do Nor des te a 
bus ca de um en ten di men to que per mi ta uma ne go ci a -
ção e me lho re um pou co a dis tri bu i ção des ses re cur -
sos, por que 60% ex clu si va men te para o Nor des te,
20% para o Nor te, como é hoje, e 20% para o Cen -
tro-Oes te é mu i to pou co. É pre ci so am pli ar isso um
pou co. Re pi to: na mi nha emen da, pro pus que, do 1%
que es ta mos au men tan do, 20% fos se para o Nor des -
te; 40% para o Cen tro-Oes te; e 40% para o Nor te,
mas, in fe liz men te, o Se na dor Pa u lo Sou to não ace i -
tou a pro pos ta e apre sen tou uma emen da. Por tan to,
mi nha emen da cons ti tu ci o nal vol ta à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde ten ta re mos,
por to dos os me i os pos sí ve is, ne go ci ar uma sa í da
para man ter uni do o in te res se das três Re giões, em
uma pro pos ta tão im por tan te para o nos so de sen vol -
vi men to re gi o nal, para po der mos nos igua lar em ter -
mos de cres ci men to eco nô mi co e de me lho ria da
qua li da de de vida da nos sa po pu la ção, às con di ções
das Re giões Sul e Su des te.

Eram es sas, Sr. Pre si den te, as con si de ra ções
que gos ta ría mos de fa zer a res pe i to da ma té ria, tran -
qüi li zan do os em pre sá ri os, os tra ba lha do res e a clas -
se po lí ti ca do Pará e da nos sa Re gião, por que te nho
con vic ção de que a nos sa pro pos ta será apro va da
me di an te essa ne go ci a ção e de que ha ve re mos de
con quis tar mais re cur sos para o nos so de sen vol vi -
men to, para o se tor pro du ti vo das nos sas Re giões.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, eu
gos ta ria de lou var a ini ci a ti va do meu Lí der, o Lí der do 
PSB, Se na dor Ade mir Andra de, por ter apre sen ta do
como pri me i ro sig na tá rio essa emen da cons ti tu ci o -
nal, que atri bui um mon tan te ma i or de re cur sos para
as re giões mais po bres do nos so País, en vol tas,
como sa be mos, nes sa cri se eco nô mi ca, que atin ge
mais de per to jus ta men te as po pu la ções mais so fri -
das e ca ren tes de nos so País.

Lo gi ca men te essa pro pos ta tem uma sim pa tia
não ape nas das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, mas tam bém de to dos aque les Se na do res
que de se jam um Bra sil igual, um Bra sil sem as cha -

ma das dis pa ri da des re gi o na is, sem as in jus ti ças que
tor nam um Sul rico e um Nor des te po bre.

Os Se na do res de vem pen sar que não haja mais 
dois bra sis, mas um Bra sil úni co e in di vi sí vel, onde to -
dos te nham os mes mos di re i tos, pos sam con quis tar
os mes mos lu ga res de des ta que e pos sam con cor rer
no mer ca do de tra ba lho em igual da de de con di ções.

Por tan to, Sr. Pre si den te, mi nha po si ção não po -
de ria ser di fe ren te, se não a de es ti mu lar e apo i ar tal
pro po si ção que vem ao en con tro de um gran de so nho 
de to dos aque les bra si le i ros au tên ti cos que de se jam
um Bra sil sem ne nhu ma di fe ren ci a ção, sem ne nhu ma 
de si gual da de.

Mas, Sr. Pre si den te, a pro pó si to, já que a emen -
da pro cu ra au men tar o mon tan te a ser dis tri bu í do
para as nos sas Re giões, os Fun dos Cons ti tu ci o na is
po de ri am so frer um au men to de 3% para 4%? Qu e ro
as si na lar que, mu i to em bo ra es ses Fun dos se jam da
ma i or uti li da de para a con se cu ção do de sen vol vi men -
to re gi o nal, a im po si ção pelo Go ver no da co bran ça de 
um ín di ce de cor re ção mo ne tá ria in jus to, ina de qua do, 
in com pre en sí vel, a cha ma da TJLP, vem pe na li zan do
os pro du to res ru ra is das Re giões Cen tro-Oes te, Nor -
te e Nor des te. De nada adi an ta, Sr. Pre si den te, es tar -
mos aqui na me lhor das in ten ções, que ren do au men -
tar o ín di ce ou a taxa a ser atri bu í da às nos sas re -
giões para os Fun dos Cons ti tu ci o na is, de nada adi an -
ta es sas boas in ten ções se, ao lado dis so, não li mi tar -
mos a ca pa ci da de de o Go ver no Fe de ral im por cor re -
ção mo ne tá ria.  Para con ces são de au men to aos fun -
ci o ná ri os pú bli cos, por exem plo, não exis te cor re ção
mo ne tá ria, mas, nos fi nan ci a men tos ru ra is, apli ca,
sem dó nem pi e da de, a cha ma da TJLP so bre os pro -
du to res ru ra is que lá es tão nas nos sas re giões sa cri fi -
can do sua vida e sua fa mí lia no cam po. 

A pro pó si to – e  já vou con clu ir, Sr. Pre si den te –
um pro je to da nos sa au to ria, que re ce beu a me lhor
aco lhi da nes ta Casa, tem como Re la tor o Se na dor
Wal deck Orne las, re pre sen tan te do Esta do da Ba hia,
a quem me di ri jo nes te ins tan te para que dê ur gên cia
e pri o ri da de a essa ma té ria, que é o ex pur go, nos con -
tra tos ru ra is, da TJLP, que vem pu nin do mi lha res e mi -
lha res de agri cul to res de nos sas re giões mais po bres.

Ape nas no Nor des te, mais de 130.000 agri cul to -
res es tão ina dim plen tes, por que não po dem pa gar
suas dí vi das e não po dem tam pou co con tra ir em prés -
ti mos para in ves ti men tos no vos na área agrí co la. E
isso sig ni fi ca de sem pre go.

Sr. Pre si den te, a re gião ci trí co la do Esta do de
Ser gi pe, do ano pas sa do para cá, de sem pre gou mais
de 60 mil pes so as. Está acon te cen do uma ver da de i ra
ca la mi da de.



Apro var o Fun do Cons ti tu ci o nal é im por tan te,
mas, ao lado dis so, te mos que li mi tar a ação do Go -
ver no Fe de ral, que, la men ta vel men te, se pre o cu pa
com o pa ga men to da dí vi da ex ter na, mas não se pre -
o cu pa em re es ca lo nar ou pelo me nos di mi nu ir o ín di -
ce de cor re ção mo ne tá ria apli ca do so bre os con tra tos 
ru ra is na dí vi da in ter na dos nos sos agri cul to res.

Sr. Pre si den te, por isso sou fa vo rá vel à emen da
do nos so com pa nhe i ro Ade mir Andra de. Pos te ri or -
men te emi ti rei mi nha opi nião so bre a emen da do Se -
na dor Pa u lo Sou to, que acho pro ce den te, uma vez
que a pro por ção atu al para o Nor des te, que é de 60%, 
não pode ser re du zi da, por que, se o for, Se na dor Ade -
mir Andra de, a nos sa re gião to ma rá pre ju í zo. Não é
isso que V. Exª quer. V. Exª de se ja, sim, con tem plar as 
re giões po bres e não di mi nu ir a pro por ci o na li da de
his tó ri ca já con quis ta da pela nos sa re gião nor des ti na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, para dis cu tir.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, ima gi na va eu que, já no quin to 
dia de dis cus são, a ma té ria fos se hoje as si na da, mas
a pro po si tu ra apre sen ta da pelo emi nen te Se na dor
Pa u lo Sou to vai sus ci tar efe ti va men te uma dis cus são
so bre a dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do Cons ti tu -
ci o nal.

Per ti nen tes tam bém en ten do as co lo ca ções fe i -
tas pelo emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 
Nós que te mos acom pa nha do de per to a apli ca ção
dos re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is sa be mos 
que a prá ti ca uti li za da em um pe río do in fla ci o ná rio
não é com pa tí vel hoje, quan do a eco no mia en con -
tra-se es ta bi li za da. E são efe ti va men te prin ci pal men -
te os pro du to res ru ra is os mais in ten sa men te pu ni dos 
pela co bran ça da TJLP. 

Gos ta ria de co men tar, Sr. Pre si den te e Srs. Se -
na do res, a im por tân cia da pro pos ta de emen da apre -
sen ta da pelo emi nen te Se na dor Ade mir Andra de. Se
nós que re mos efe ti va men te con tri bu ir para a re du ção
das de si gual da des re gi o na is, pre ci sa mos en con trar
uma fór mu la de alo car um vo lu me ma i or de re cur sos
para as re giões efe ti va men te ape na das, que são o
Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te des te País.

Nós não po de mos mais ace i tar a alo ca ção de
re cur sos vul to sos, re cur sos ex pres si vos, quer de na -
tu re za pú bli ca, quer de na tu re za pri va da, já que não
te mos como obri gar as em pre sas, as ins ti tu i ções pri -
va das a apli ca rem re cur sos nas re giões mais po bres
e me nos as sis ti das, nas re giões onde as fa mí li as so -

frem mais. É im por tan te que di re ci o ne mos os re cur -
sos pú bli cos para as re giões mais so fri das, mais atra -
sa das, onde a po pu la ção cla ma por as sis tên cia e não
tem como re cla mar por seus di re i tos, de suas ne ces -
si da des e de seus so fri men tos.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, te nho apo i a do in te gral men te, em to das as
opor tu ni da des que sur gem, a pro pos ta apre sen ta da
pelo emi nen te Se na dor Ade mir Andra de, ain da que
so fra a dis cus são pro pos ta pelo Se na dor Pa u lo Sou to 
e a sub se qüen te dis cus são su ge ri da pelo Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, emen da que será lida pela Srª 1ª Se cre tá ria em 
exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lida a se guin te:

Emen da (de Ple ná rio), ofe re ci da, em
1º tur no a 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 art. 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).
Tra min tan do em con jun to com a PEC nº 69 
de 1999, nos ter mos do Re que ri men to
nº 580 de 2001. 

EMENDA Nº 1-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao Art. 1º da
PEC nº 20, de 2001.

Art. 1º  ...................................................
“Art. 159. ...............................................
I – .........................................................
a) ..........................................................
b) ..........................................................

c) qua tro por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti -
vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes -
te, por meio de suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os pla nos
re gi o na is de de sen vol vi men to, dis tri bu in do-se
oito dé ci mos por cen to para o Nor te, oito dé ci -
mos por cen to para o Cen tro-Oes te e dois in -
te i ros e qua tro dé ci mos por cen to ao Nor des -
te, fi can do as se gu ra da ao semi-ári do do Nor -
des te a me ta de dos re cur sos des ti na dos à re -
gião, na for ma que a lei es ta be le cer.



Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da ob je ti va en tre tan to man ter a
pro por ção des ses re cur sos en tre as re giões de acor -
do com o que está pre vis to na Lei nº 7.827, de 1989, e 
que foi ob je to de am plo en ten di men to por par te das
ban ca das da que las re giões no Con gres so Na ci o nal.

Assim se quan do os Fun dos Cons ti tu ci o na is,
como são de no mi na dos, quan do dis pu nham de 3%
da ar re ca da ção da que les im pos tos, des ti na vam 1,8% 
para o Nor des te, 0,6% para o Nor te e 0,6% para o
Cen tro-Oes te, é cla ro que para man ter essa dis tri bu i -
ção, a des ti na ção de 4% de ve rá re sul tar em 2% para
o Nor des te, 0,8% para o Nor te e 0,8% para o Cen -
tro-Oes te.

Como o pró prio au tor des sa PEC re co nhe ce na
jus ti fi ca ti va que apre sen ta o Nor des te bra si le i ro é a
re gião do país que pos sui a me nor ren da per ca pi ta
en tre as di ver sas re giões bra si le i ras, ne ces si tan do
pois de um gran de es for ço para me lho rar essa si tu a -
ção, não sen do pois jus to que re du za a sua pro por ção 
nos re cur sos cons ti tu ci o na is des ti na dos ao se tor pro -
du ti vo. De acor do com os da dos apre sen ta dos pelo
au tor na jus ti fi ca ti va da PEC, en quan to a ren da per
ca pi ta no Nor des te é de ape nas 46% da mé dia na ci o -
nal, no Nor te é de 61% e no Cen tro-Oes te é de 76%.

É tam bém mu i to im por tan te con si de rar que a
po pu la ção da re gião Nor des te é mais de duas ve zes
ma i or que as po pu la ções re u ni das das re giões nor te
e cen tro oes te, o que cer ta men te exi ge re cur sos bem
mais ex pres si vos para pro por ci o nar o de sen vol vi -
men to ne ces sá rio a co lo car es sas po pu la ções em
me lhor si tu a ção. Daí acre di ta mos que se ria mais jus to 
a ma nu ten ção das pro por ções pre vis tas na lei que re -
gu lou a ma té ria.

Sala da Co mis são, 9 de ou tu bro de 2001. Pa u lo
Sou to – Ge ral do Melo – Bel lo Par ga – Wal deck
Ornel las – Osmar Dias – Arlin do Por to – Ney Su as -
su na – José Co e lho – He lo i sa He le na – José Edu -
ar do Du tra – Ma ria do Car mo Alves – Pa u lo Har -
tung – Lú cio Alcan ta ra – Ro meu Tuma – José Agri -
pi no – Fran ce li no Pe re i ra – Ser gio Ma cha do – Ro -
ber to Fre i re – Anto nio Car los Ju ni or – Osmar Dias
– Ge ral do Althof – Ri car do San tos – Hugo Na po -
leão – Ca sil do Mal da ner – Re nan Ca lhe i ros –
Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Can di do –
Fer nan do Be zer ra.

(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) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra dis cu tir, en cer ro 
a dis cus são em pri me i ro tur no.

A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do art. 359 do Re gi -
men to Inter no, para exa me da emen da apre sen ta da
em ple ná rio.

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 Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 580, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,

re que i ro te nham tra mi ta ção em con jun to as Pro pos -
tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 20, de 2001, e 69,
de 1999.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2001. – Wal -
deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

Apro va do.
As ma té ri as pas sam a tra mi tar em con jun to e

vol tam à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia,  para se ma ni fes tar so bre as ma té ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 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 da
Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 04 do cor ren te,
quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

Con ce do a pa la vra à Srª 1ª Se cre tá ria em exer -
cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, para le i tu ra do 
pa re cer.



PARECER Nº 1.094, DE 2001-CRE

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do
nome do Sr. Car los Alber to Fer re i ra Gu i ma rães ob te -
ve a apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e de De fe sa Na ci o nal com 12 vo tos fa vo rá ve is.

È o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 1.094, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre a Men sa -
gem nº 192, de 2001 (Men sa gem nº 00849, 
de 14 de agos to de 2001, do Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca), sub me ten do à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral 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 do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral
da Ni gé ria.

Re la tor “Ad Hoc” Se na dor Pe dro Si mon

Apo i a do no art. 52, in ci so IV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral e na le gis la ção or di ná ria per ti nen te, o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da Men sa -
gem nº 849, de 14 de agos to de 2001 (fls. 01), sub -
me te à apre ci a ção dos Se nho res Mem bros do Se -
na do Fe de ral a es co lha, que de se ja fa zer, do Se -
nhor Car los Alber to Fer re i ra Gu i ma rães, Mi nis tro de
Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, para exer cer o car go de em ba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria.

2. A Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na em seus
arts. 52, in ci so IV e 84, in ci so VII, ver bis:

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao
Se na do Fe de ral:

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

IV – apro var pre vi a men te, por voto se -
cre to, após ar güi ção em ses são se cre ta, a
es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te;

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

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca:

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

VII – man ter re la ções com Esta dos es -
tran ge i ros e acre di tar seus re pre sen tan tes
di plo má ti cos;

..............................................................
3. Os arts. 18, in ci so I, e arts. 56 e 58, do De cre to 

nº  93.325, de lº de ou tu bro de 1986 (Re gu la men to de
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or) dis põem:

Art. 18. São com pe ten tes para re mo -
ver:

I – o Pre si den te da Re pú bli ca, quan do
se tra tar de Di plo ma ta das clas ses de Mi nis -
tro de Pri me i ra Clas se e de Mi nis tro de Se -
gun da Clas se e de Ti tu lar da Re par ti ção
Con su lar de Car re i ra;

Art. 56. Me di an te apro va ção pré via do
Se na do Fe de ral, os Che fes de Mis são Di -
plo má ti ca per ma nen te se rão no me a dos pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca com o tí tu lo de
Emba i xa dor.

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

Art. 58. Os Che fes de Mis são Di plo má -
ti ca Per ma nen te se rão es co lhi dos den tre os
Mi nis tros de Pri me i ra Clas se ou nos ter mos
do art. 66, den tre os Mi nis tros de Se gun da
Clas se.

Mais re cen te, co man da o ar ti go 54, in ci so II, alí -
nea a e 55, do Ane xo I ao De cre to nº  3.414, de 14 de
abril de 2000 (“Apro va a Estru tu ra Re gi men tal e o Qu -
a dro De mons tra ti vo dos Car gos em Co mis são e das
Fun ções Gra ti fi ca das do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, e dá ou tras pro vi dên ci as):

Art. 54. Aos ser vi do res da Car re i ra de
Di plo ma ta, no me a dos ou de sig na dos para
ser vir no ex te ri or, ca bem os se guin tes car -
gos e fun ções.

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

II – Aos Mi nis tros de Se gun da Clas se:

a) em ca rá ter ex cep ci o nal, Che fes de
Mis são Di plo má ti ca per ma nen te.

4. Do “cur ri cu lum vi tae” do in di ca do (fls. 03 e 04), 
en ca mi nha do pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, cons ta que o di plo ma ta nas ceu
em Ni ló po lis/RJ, em 17 de de zem bro de 1941, sen do
fi lho de Wal de mar Fer re i ra Gu i ma rães e Mar cel le
Arna u din Gu i ma rães. For ma do pelo Insti tu to Rio
Bran co, di plo mou-se, igual men te, em so ci o lo gia e Po -
lí ti ca pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de



Ja ne i ro. De tém, o “Cer ti fi ca te of Pro fi ci ency in
English” pela Uni ver si da de de Cam brid ge. É de ten tor, 
igual men te, de co nhe ci men to do Di re i to Ae ro náu ti co
e do Espa ço ob ti do em cur so mi nis tra do pela So ci e da -
de Bra si le i ra cor res pon den te. Ade ma is, pos sui o cur so
de Re la ções Inter na ci o na is da Uni ver si da de de Bra sí lia.

5. O di plo ma ta em co men to ini ci ou a sua car re i -
ra como Ter ce i ro Se cre tá rio (1970), atin gin do o pos to
de Mi nis tro de Se gun da Clas se em 1999.

6. Qu an do em exer cí cio no Bra sil, ocu pou vá ri os 
car gos im por tan tes nos se to res ad mi nis tra ti vos (fls.
03) do Ita ma ra ti.

7. Re mo vi do para a pres ta ção de ser vi ços no
ex te ri or (fls. 03), o in di ca do pre si den ci al es te ve em
São José, Roma, Mos cou, Acra, São Sal va dor, Va ti -
ca no e Pa ra ma ri bo, o úl ti mo pos to como Mi nis -
tro-Con se lhe i ro (1997/2001)

8. Qu an do em exer cí cio em nos so país, o di plo -
ma ta em ques tão tra tou de as sun tos va ri a dos (fls. 03
a 04) com pe ri tos do Bra sil, Argen ti na e Esta dos Uni -
dos, en vol ven do co mér cio e pro pri e da de in dus tri al.

9. O in di ca do pre si den ci al é por ta dor da Ordem
do Mé ri to, no grau de Ca va le i ro, con ce di da pela Itá lia
(fls. 04).

10. Se guem, em ane xo (fls. 05 a 17), in for ma -
ções bá si cas so bre a Ni gé ria.

11. Em vir tu de do ex pos to, é nos so en ten di men -
to que os Se nho res Se na do res mem bros da co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal já pos su em
os ele men tos su fi ci en tes e ne ces sá ri os para a apre ci a -
ção do nome do Se nhor Car los Alber to Fer re i ra Gu i ma -
rães, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo -
ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria.

É o re la tó rio.
Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –

Pe dro Si mon, re la tor Ad hoc.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -

cus são o pa re cer.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 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 da
Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria de 04 do cor ren te,
quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

Con ce do a pa la vra à Srª 1ª Se cre tá ria em exer -
cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves. 

PARECER Nº 1.095, DE 2001-CRE

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te a in di ca ção do
nome do Sr. Cel so Luiz Nu nes Amo rim ob te ve a apro -
va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal com 15 vo tos fa vo rá ve is.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 1.095, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre a Men sa -
gem nº 198, de 2001 (Men sa gem nº 246,
de 4 de se tem bro de 2001, na ori gem),
que “sub me te à apre ci a ção do Se na do
Fe de ral a es co lha do Se nhor Cel so Luiz
Nu nes Amo rim, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no Uni -
do da Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te”.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

Com base no art. 52, in ci so IV da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e le gis la ção or di ná ria per ti nen te, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma da Men sa gem nº
198, de 2001 (Men sa gem nº 946, de 4 de se tem bro
de 2001 na ori gem), sub me te à apre ci a ção do Se -
na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Cel so Luiz Nu -
nes Amo rim, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i -
ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de 
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no Uni do da
Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te.

Acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al o cur ri -
cu lum vi tae  do Se nhor Cel so Luiz Nu nes Amo rim, do 



qual se ex tra em as in for ma ções para este re la tó rio.
Nas ci do em San tos-SP, em 3 de ju nho de 1942, é fi lho 
de Vi cen te Mat he us Amo rim e Be a triz Nu nes Amo rim. 
Após a con clu são do Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra
de Di plo ma ta, do Insti tu to Rio Bran co, foi sub se qüen -
te men te pro mo vi do a: Ter ce i ro Se cre tá rio, 5 de fe ve -
re i ro de 1965; Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 3
de no vem bro de 1967; Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci -
men to, 1º de ja ne i ro de 1973; Con se lhe i ro, me re ci -
men to, 21 de se tem bro de 1977; Mi nis tro de Se gun da
Clas se, me re ci men to, 26 de ju nho de 1980; Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 18 de de zem bro de 
1989.

Den tre os car gos e mis sões que de sem pe nhou,
des ta cam-se: Nova York, Re pre sen tan te Per ma nen te 
do Bra sil nas Na ções Uni das, 1995-99; Ge ne bra, Re -
pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil nas Na ções Uni -
das; 1991-93; Ge ne bra, Re pre sen tan te Per ma nen te
no GATT e Che fe Ne go ci a dor para a Ro da da do Uru -
guai; 1991-93; Emba i xa dor na Con fe rên cia de De sar -
ma men to, 1993; Haia, Encar re ga do de Ne gó ci os,
1982-85; Was hing ton, Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos, 1973-74; Re pre sen tan te Per ma nen te do 
Bra sil jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni das – 1995 
a 1999. Mem bro do gru po de “Ami gos” do Pre si den te
da Assem bléia Ge ral para a Re for ma das Na ções
Uni das. Co-Pre si den te do Gru po Inter-Ses sões da
Co mis são so bre o De sen vol vi men to Sus ten tá vel, nos
tra ba lhos pre pa ra tó ri os para a Assem bléia-Ge ral –
1997; Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res – 1993/1994;
Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res – 1993; Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil jun to aos ór gãos das Na ções Uni das
se di a das em Ge ne bra, ao GATT e à Con fe rên cia so -
bre De sar ma men to – Ge ne bra, 1991-1993; Di re -
tor-Ge ral do De par ta men to Eco nô mi co, Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res – 1990-1991; Di re tor-Ge ral
do De par ta men to Cul tu ral, Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, 1989-1990; Se cre tá rio de Assun tos Inter -
na ci o na is, Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia,
1987-1988; Di re tor-Ge ral da EMBRAFILME (Empre -
sa Bra si le i ra de Ci ne ma) – 1979-1982.

Cum pre des ta car, ain da, que o Emba i xa dor Cel -
so Amo rim pos sui ex ten so cur rí cu lo aca dê mi co, no
qual se in clu em um Mes tra do em Re la ções Inter na ci -
o na is na Aca de mia Di plo má ti ca de Vi e na e o exer cí -
cio do ma gis té rio Su pe ri or no Insti tu to Rio Bran co e
na Uni ver si da de de Bra sí lia.

No pre sen te mo men to, o Emba i xa dor Cel so
Amo rim é o Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil jun -
to aos ór gãos das Na ções Uni das se di a dos em Ge ne -
bra e à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, sen do ain -

da pre si den te da Con fe rên cia so bre De sar ma men -
to-2000, da Jun ta e Go ver na do res da Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho e da Jun ta Go ver na men tal
de ne go ci a ção da Con ven ção so bre o Con tro le do Ta -
ba co.

São es tas as in for ma ções a se rem pres ta das no 
âm bi to do pre sen te Re la tó rio.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pe res, Pre si den te – José Agri pi no Maia,
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 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.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.096, DE 2001-CRE

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do
nome do Sr. Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa ob te ve a
apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal com 15 vo tos fa vo rá ve is; por tan to,
pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

È o se guin te o pa re cer na ín te gra:



PARECER Nº 1.096, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res 
e De fe sa Na ci o nal, so bre a Men sa gem nº
199, de 2001 (Men sa gem nº 945, de 4-9-01, 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca), sub me ten -
do à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 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 o car go de Emba i xa dor 
Che fe da De le ga ção Per ma nen te do Bra sil 
em Ge ne bra.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão

Com base no art. 52, in ci so IV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral e le gis la ção or di ná ria per ti nen te, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção dos
Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral a Men sa -
gem nº 945, de 4 de se tem bro de 2001 (fls. 1) atra -
vés da qual in di ca o Se nhor Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per -
ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o
car go de Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil em Ge ne bra.

A Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe no seu
art. 52, in ci so IV:

”Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao
Se na do Fe de ral:

..............................................................
IV – apro var pre vi a men te, por voto se -

cre to, após ar güi ção em ses são se cre ta, a
es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te;

.............................................................”

O art. 54 do De cre to nº 3.414, de 14
de abril de 2000, es ta be le ce a com pe tên cia
do Pre si den te da Re pú bli ca para no me ar os 
Che fes de Mis são Di plo má ti ca Per ma nen te,
após apro va ção do Se na do Fe de ral. É o
caso.

3. Do cur ri cu lum vi tae do in di ca do (fls. 3), en -
ca mi nha do pelo Se nhor Di re tor-Ge ral do De par ta -
men to do Ser vi ço Exte ri or, cons ta que o re fe ri do di -
plo ma ta nas ceu no Rio de Ja ne i ro (RJ), em 16 de ju -
lho de 1945, sen do fi lho de João Luiz de Se i xas Cor -
rêa e Ma ria Ce li na Leão Te i xe i ra de Se i xas Cor rêa.

4. Ini ci ou o seu cur so de di re i to na Fa cul da de de
Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de
Ja ne i ro (1963) quan do tive o pri vi lé gio de ser seu co -

le ga. For mou-se como Ba cha rel na Uni ver si da de
Cân di do Men des (1967). Antes, con clu iu o Insti tu to
Rio Bran co (1966).

Em ape nas vin te anos, de 1967 a 1987, con clu iu 
to das as pro mo ções por me re ci men to, de Ter ce i ro
Se cre tá rio a Mi nis tro de Pri me i ra Clas se.

No Ita ma raty, foi Assis ten te do Che fe de Di vi são
da Amé ri ca Me ri di o nal, e, tam bém, da Di vi são da
Ama zô nia, Asses sor do Che fe do De par ta men to de
Orga nis mos Inter na ci o na is e do De par ta men to da
Ásia, Ári ca e Oce a nia, Se cre tá rio-Ge ral de Po lí ti ca
Exte ri or e duas ve zes Se cre tá rio-Ge ral, car go que
hoje ocu pa, ten do, pois, exer ci do, in te ri na men te, por
inú me ras ve zes, as fun ções de Mi nis tro das Re la ções 
Exte ri o res.

No es tran ge i ro, ser viu em Bonn, Nova York (ONU),
Bu e nos Ai res, Was hing ton e Pa ris (UNESCO). Foi
Emba i xa dor do Bra sil no Mé xi co, na Espa nha e na
Argen ti na.

Par ti ci pou, ade ma is, de inú me ras re u niões in -
ter na ci o na is e in te grou, por qua tor ze ve zes, co mi ti vas 
de vi si tas e re u niões pre si den ci a is no ex te ri or.

É mem bro e só cio efe ti vo do Insti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co Bra si le i ro.

Re ce beu os Prê mi os Rio Bran co e La fa yet te
Car va lho e Sil va.

Pos sui as Ordens do Rio Bran co, For ças Arma -
das, Mé ri to Ae ro náu ti co, Mé ri to Mi li tar, Mé ri to Na val e
Me da lha do Pa cifl ca dor. Foi, tam bém, con de co ra do
pe los Go ver nos do Chi le, Equa dor, Argen ti na, Su ri na -
me, Por tu gal, Ve ne zu e la, No ru e ga, Re i no Uni do, Di -
na mar ca e Pa ra guai.

O Emba i xa dor Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa por -
tan to, está ple na men te ha bi li ta do a de sem pe nhar as
re le van tes fun ções para as qua is foi de sig na do.

É, hoje, sem fa vor al gum, um dos mais con ce i tu -
a dos e há be is di plo ma tas. Co nhe ce dor pro fun do dos
mais di ver sos as pec tos que en vol vem a di plo ma cia
in ter na ci o nal, cons ti tui-se em ne go ci a dor cri te ri o so e
res pe i ta do.

5. Cons tam do pro ces sa do (fls. 8 a 17) in for ma -
ções ge ra is so bre a Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio (OMC) e o tex to da Con fe rên cia das Na ções Uni -
das so bre Co mér cio de De sen vol vi men to – UNCTAD.

6. Em vir tu de do ex pos to, en ten do que os Se -
nho res Se na do res mem bros da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal já pos su em os ele -
men tos su fi ci en tes e ne ces sá ri os para a apre ci a ção
do nome do Se nhor Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go de em ba -



i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma nen te do Bra sil em 
Ge ne bra.

É o re la tó rio.
Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –

José Agri pi no Maia, Pre si den te –  Hugo Na po leão,
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer, 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.

Pas sa-se à vo ta ção das ma té ri as que, de acor -
do com o dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men -
to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, na ca bi ne in -
de vas sá vel. Há três ur nas em fren te à mesa, iden ti fi -
ca das com os no mes dos in di ca dos, onde as cé du las
de ve rão ser de po si ta das.

Faço um ape lo às Sras e aos Srs. Se na do res
que, por aca so, se en con tra rem nas de pen dên ci as
da Casa para que com pa re çam ao ple ná rio  a fim de
vo tar.

As Sras  e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção si mul tâ nea, por 
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a vo ta ção.

Con vi do os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, 
Edu ar do Su plicy e Ju vên cio da Fon se ca para ser vi -
rem de es cru ti na do res. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, o Sr. Cel so Luiz Nu nes
Amo rim ob te ve 51 vo tos ”sim“, 09 ”não“ e 02 abs ten -
ções. 

To tal: 62 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca. (Pa u sa.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, o Sr. Car los Alber to Fer re i ra Gu i ma -
rães ob te ve 50 vo tos ”sim“, 08 ”não“ e 03 abs ten ções.

To tal: 61 vo tos.
Apro va do.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o Sr. Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa
ob te ve 50 vo tos ”sim“, 08 ”não“ e 02 abs ten ções. 

To tal: 60 vo tos.

Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

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.

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.
Os Pro je tos de Re so lu ção nº 27, de 2000, e n º 42, 

de 2001, pas sam a tra mi tar em con jun to e, de acor do
com a de ci são da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em sua 29ª re u nião, re a li za da em 28 de agos to
de 2001, vão, ini ci al men te, à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te, à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

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 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.

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.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Blo co/PT-RS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des para
dis cu tir a ma té ria.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, essa pro po si ção é ori gi ná -
ria da Câ ma ra dos De pu ta dos, de au to ria do no bre
De pu ta do Dr. Hé lio. Ela tem por es co po es ta be le cer o
aten di men to e a in ter na ção do mi ci li ar no âm bi to do
SUS, que com pre en dem os pro ce di men tos mé di cos
de en fer ma gem, fi si o te ra pêu ti cos, psi co ló gi cos e de



as sis tên cia so ci al, en tre ou tros ne ces sá ri os aos cu i -
da dos in te gra is do pa ci en te em sua re si dên cia.

Essa ma té ria foi apro va da na Casa de ori gem, a
pro po si ção veio à re vi são do Se na do, foi des pa cha da
à Co mis são de Assun tos So ci a is, onde foi re la ta da
pelo Se na dor Ge ral do Althoff que, sem dú vi da, enal -
te ce o al can ce so ci al nela con ti da.

Lem bra o ilus tre Re la tor que o País pas sa por
ex pres si va tran si ção de mo grá fi ca e epi de mi o ló gi ca,
com re du ção da taxa de fe cun di da de e mor ta li da de,
ge ran do, como con se qüên cia, um au men to da ex pec -
ta ti va de vida das pes so as, mas, por ou tro lado, um
cres ci men to das in fec ções pró pri as da ter ce i ra ida de.

A pro po si ção em tela vem aten der prin ci pal -
men te a po pu la ção de fa i xa etá ria mais avan ça da,
onde a in ci dên cia de do en ças como o Mal de Par ki -
son, cân cer, Alzhe i mer, den tre ou tras é ma i or. Elas
são de cor ren tes daí. Então, nada mais jus to ter o bom 
sen so e a opor tu ni da de do pro je to, que é im por tan te,
ne ces sá rio, mo der no, que se en qua dra na nova vi são
de aten di men to às pes so as do en tes, e es tão es ta be -
le ci das e cla ras as van ta gens de se com par ti lhar o ca -
ri nho e a aten ção da fa mí lia para com es sas  pes so as.

Por tan to, o in ter na men to se faz a par tir de au to -
ri za ção mé di ca – é ló gi co – em sis te ma do mi ci li ar. O
pro je to vem em boa hora, e já há ex pe riên ci as nos
Mu ni cí pi os de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro, como
tam bém na Amé ri ca do Nor te e em mu i tos pa í ses eu -
ro pe us.

O re la tor fez al gu mas re fe rên ci as a re cu pe ra -
ções em ter mos de ex pres sões mais ade qua das, fa -
lan do em equi pes in ter dis ci pli na res. Por isso, en ten de -
mos que a as sis tên cia do mi ci li ar é uma im por tan te es -
tra té gia de im ple men ta ção do SUS e que não deve ser
ig no ra da por nos sos di ri gen tes da po lí ti ca de sa ú de.

A ma té ria tem  pa re cer fa vo rá vel. Assim, que re -
mos cum pri men tar o au tor, o re la tor e os mem bros da
Co mis são de Assun tos So ci a is, que dis cu ti ram essa
ma té ria. Por tan to, o meu voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 25,
de 2001, sem pre ju í zo da emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -
ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº1, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, de re da ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -
ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va da.
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia, nos ter mos do

pa rá gra fo úni co do art. 234 do Re gi men to Inter no, re -
me te a ma té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, com vis tas a que se ma ni fes te so bre se a
emen da apre sen ta da como de re da ção atin ja a subs -
tân cia da pro po si ção.

São os se guin te o pro je to e a emen da
apro va dos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  Nº 25, DE 2001
(Nº 667/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a as sis tên cia do mi ci li ar 
no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam es ta be le ci dos, no âm bi to do Sis te -

ma Úni co de Sa ú de, o aten di men to do mi ci li ar e a in -
ter na ção do mi ci li ar.

§ 1º Na mó da li da de de as sis tên cia de aten di -
men to e in ter na ção do mi ci li ar in clu em-se, prin ci pal -
men te, os pro ce di men tos mé di cos, de en fer ma gem,
fi si o te ra pêu ti cos, psi co ló gi cos e de as sis tên cia so ci al, 
en tre ou tros ne ces sá ri os ao cu i da do in te gral dos pa -
ci en tes em seu do mi ci lio.

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
são re a li za dos por equi pes in ter dis ci pli na res atu an do
nos ní ve is da me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e re a -
bi li ta do ra.

§ 3º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
só po de rão ser re a li za dos por in di ca ção mé di ca, com
ex pres sa con cor dân cia do pa ci en te e de sua fa mí lia.

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

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CAS

Dê-se ao § 2º, do art. 1º, do Pro je to
de Lei nº 25, 2001 a se guin te re da ção:

“§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
se rão re a li za das por equi pes mul ti dis ci pli na res que
atu a rão nos ní ve is da me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti -
ca e re a bi li ta do ra.”

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 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.

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 LEGISLATTIVO  
Nº 160, DE 2001

(Nº 646/2000, Na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Olin da-Per nam bu co Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de rad xi 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.

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 22 de se tem bro de 1997, que re no va por 
dez anos, a par tir de 10 de no vem bro de 1993, 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 Olin -
da 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 11:

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.

Em dis cus são o pro je to, em tuno 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 em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2001

(Nº 764/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção 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 quên cia mo du la da na ci da de de
Ca nin dé, 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 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, 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
Ca nin dé, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. (Pa u -
sa.)

So bre a mesa, Re que ri men to nº 577, de 2001,
lido no Expe di en te, de au to ria do Se na dor Gil vam
Bor ges e ou tros, o qual so li ci ta que a ho me na gem, da
Hora do Expe di en te, em co me mo ra ção ao Dia do Avi -
a dor seja trans fe ri da da ses são do dia 18 do cor ren te
mês para o dia 13 de no vem bro pró xi mo.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, Re que ri men to nº 578, de 2001, lido no Expe di -
en te, de au to ria do Se na dor Osmar Dias e ou tros, o
qual so li ci ta que o tem po des ti na do aos ora do res da
Hora do Expe di en te na ses são do dia 16 do cor ren te



mês seja de di ca da a co me mo rar o Dia Mun di al da Ali -
men ta ção.

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.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

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 Ante ro Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.097, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº  227, de
2001, (nº 1.062/2001, na ori gem) do Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, que en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a
pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao 4º tri -
mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor  Bel lo Par ga

I – Relatório

Nos ter mos do pa rá gra fo 1º do in ci so II do art. 6º
da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, o Sr. Pre si -
den te da Re pú bli ca en ca mi nha ao Se na do Fe de ral
pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao quar to tri mes tre
de 2001. Como de pra xe, a pro gra ma ção mo ne tá ria
re fe ri da ex plí ci ta as es ti ma ti vas de fa i xas de va ri a ção
dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os, es ti pu la me tas
in di ca ti vas de sua evo lu ção para o quar to tri mes tre e
para o ano 2001, as sim como pro ce de a uma su cin ta
des cri ção do com por ta men to pre vis to para a eco no -
mia na ci o nal nes se pe río do e as jus ti fi ca ti vas per ti -
nen tes.

2. De acor do com a nor ma ci ta da, o Ban co Cen -
tral do Bra sil sub me teu a pro gra ma ção mo ne tá ria ao
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ten do sido apro va da
por esse Con se lho em ses são re a li za da em 26 de se -
tem bro do cor ren te ano.

A esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
con for me dis pos to no pa rá gra fo 2º do art. 6º da re fe ri -
da lei, cabe emi tir pa re cer so bre a pro gra ma ção mo -
ne tá ria que, des se modo, ser vi rá de base para a apro -
va ção ou re je i ção in to tum da ma té ria pelo Con gres -
so Na ci o nal, ve da da a in tro du ção de qual quer al te ra -
ção (§ 3º, do art. 6º da mes ma lei).

II – Analise

3. Não res tam dú vi das de que o tra ta men to dis -
pen sa do pela Lei 9.069/95 à de fi ni ção, for mu la ção e
ope ra ci o na li za ção da po lí ti ca mo ne tá ria atri bu iu ao
Con gres so Na ci o nal par ti ci pa ção e co-res pon sa bi li -
da de em suas de ci sões quan to à evo lu ção da ofer ta
de mo e da e das ta xas de ju ros a se rem pra ti ca das na
eco no mia.

4. E, con tra ri a men te ao ocor ri do em si tu a ções
an te ri o res, num mo men to ime di a ta men te pos te ri or à
en tra da em vi gor da re fe ri da lei, o Po der Exe cu ti vo
vem dan do con se qüên cia à ci ta da nor ma em pra zos
ade qua dos e com pa tí ve is com a pos si bi li da de de
uma efe ti va par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal no
en ten di men to e na for mu la ção da pro gra ma ção mo -
ne tá ria tri mes tral. Essa pro gra ma ção é ele men to cen -
tral da po lí ti ca mo ne tá ria que, em úl ti ma ins tân cia, in -
for ma um con jun to de va riá ve is es tra té gi cas e fun da -
men ta is para a com pre en são e efe ti va ção dos ob je ti -
vos ma cro e co nô mi cos bus ca dos e de fi ni dos como
pri o ri tá ri os.

5. Re la ti va men te à pro gra ma ção mo ne tá ria pro -
pos ta e sub me ti da a esta Co mis são, cum pre ob ser var 
que as es ti ma ti vas de seus prin ci pa is agre ga dos mo -
ne tá ri os para o quar to tri mes tre de 2001 con tem plam
uma ex pan são no mi nal da ofer ta de mo e da, mu i to
em bo ra a ta xas in fe ri o res às ve ri fi ca das no ano de
2000, e em tri mes tres an te ri o res des te ano, prin ci pal -
men te no que se re fe re ao pas si vo mo ne tá rio pro pri a -
men te dito. As ta xas de va ri a ção pre vis tas são de
9,5% para os me i os de pa ga men to (M1), de 10,2%
para a base mo ne tá ria res tri ta, de 23,1% para a base
mo ne tá ria am pli a da e de 17,3% para o M4 que, como
é sa bi do, cor res pon de a ofer ta de mo e da em seu con -
ce i to mais am plo e abran gen te.

6. Como des ta ca do no do cu men to en ca mi nha -
do, “A pro gra ma ção dos agre ga dos mo ne tá ri os para
o quar to tri mes tre de 2001 é con sis ten te com a atu al
sis te má ti ca de me tas para a in fla ção e ce ná rio pro vá -
vel de com por ta men to de ou tros in di ca do res, como
ren da na ci o nal, ope ra ções de cré di to e ta xas de ju -
ros.”

7. Lo gi ca men te, es sas pre vi sões acer ca dos
agre ga dos mo ne tá ri os re fle tem, em ver da de, o com -
por ta men to im pos to à re o ri en ta ção da po lí ti ca eco nô -
mi ca le va da a efe i to já no 1º se mes tre des te ano. A
de sa ce le ra ção no rit mo de cres ci men to em ní vel mais 
in ten so do que o es pe ra do tal vez seja seu tra ço mais
dis tin ti vo e em ba sa dor da pro gra ma ção da ofer ta de
mo e da re fe ri da.

8. Como tam bém en fa ti za do no pró prio tex to
que acom pa nha a men sa gem pre si den ci al, são ni ti -
da men te des fa vo rá ve is os in di ca do res per ti nen tes ao



ce ná rio in ter na ci o nal: de sa ce le ra ção eco nô mi ca nor -
te-ame ri ca na, que, pelo me nos no cur to pra zo, ten de
a se agra var com os re cen tes acon te ci men tos nos
Esta dos Uni dos em 11 de se tem bro; agu ça men to das 
con di ções eco nô mi cas na Argen ti na, com con se -
qüen te agra va men to re ces si vo.

9. Lo gi ca men te, os des do bra men tos pro ve ni en -
tes des se ce ná rio ex ter no des fa vo rá vel ma ni fes -
tam-se, so bre tu do, em ma i o res di fi cul da des no fi nan -
ci a men to de nos so dé fi cit em tran sa ções cor ren tes
(au men ta do, aliás, em vir tu de de re mes sas de ren -
das), ad vin das, fun da men tal men te, com a re tra ção
dos flu xos in ter na ci o na is de ca pi ta is.

10. Mais ain da, no pla no in ter no, os in di ca do res
re la ti vos ao con su mo e ao in ves ti men to apon tam para 
a con ti nu i da de des se pro ces so de de sa ce le ra ção da
ati vi da de eco nô mi ca.

11. Obvi a men te, a po lí ti ca eco nô mi ca e, em par -
ti cu lar, sua com po nen te mo ne tá ria, são fa to res de ci -
si vos para o en fren ta men to des sas ad ver si da des, as -
se gu ran do os fun da men tos ma cro e co nô mi cos da
eco no mia bra si le i ra, es sen ci a is para a con so li da ção
da es ta bi li da de eco nô mi ca ob ti da des de 1994.

12. Impor ta pa pel fun da men tal para tan to as ele -
va ções das ta xas de ju ros bá si cas da eco no mia, es ti -
pu la das pelo Co pom: 15,75% em mar ço, 16,25% em
abril, 16,75% em maio, 18,25% em ju nho, man ten -
do-se, atu al men te, no pa ta mar de 19,00%.

13. Assim, de for ma com pa tí vel com a pro gra -
ma ção mo ne tá ria ora sub me ti da ao Con gres so Na ci o -
nal, essa ele va ção da taxa bá si ca de ju ros, taxa se lic,
con tri bui para evi tar a pro pa ga ção do re a li nha men to
de pre ços e de ca ni bio, pro ve ni en tes, como vis to, so -
bre tu do em vir tu de da de te ri o ra ção das con di ções ex -
ter nas.

14. A po lí ti ca mo ne tá ria joga pa pel es tra té gi co
nes se con tex to. É im pen sá vel a me lho ria dos in di ca -
do res de pre ços e de câm bio des vin cu la da da ele va -
ção do cus to do cré di to. Daí, as pre vi sões de ex pan -
são no mi nal re la ti va men te me no res para os agre ga -
dos mo ne tá ri os, fun da men tal men te em sua com po -
nen te que re pre sen ta dí vi da mo ne tá ria, que, sig ni fi -
cam a ex pres são mo ne tá ria ne ces sá ria e que não
per mi te a le gi ti ma ção da que las ele va ções de pre ços.

15. De uma pers pec ti va me ra men te téc ni co-for -
mal, pre vê-se taxa de ex pan são in fe ri or para os me i os 
de pa ga men tos – M1 e para a base mo ne tá ria res tri ta
– emis são de pa pel mo e da e re ser va ban cá ria. Daí, o
com por ta men to es pe ra do para a re la ção dos me i os
de pa ga men tos re la ti va men te ao PIB ten de rá re fle tir,
ex clu si va men te, o pa drão sa zo nal.

16. Ou seja, a pro gra ma ção en vi a da ao Con -
gres so Na ci o nal pre vê que a quan ti da de de mo e da de 
li qui dez ime di a ta não se ex pan da numa taxa su pe ri or
ao cres ci men to es pe ra do para a ren da no mi nal.
Espe ra-se que essa ex pan são im po rá con ten ção e
res tri ção às pres sões in fla ci o ná ri as e de câm bio.

17. Ade ma is, ao ma te ri a li zar-se no ar re fe ci men -
to das ope ra ções de cré di to, for ne ce fun da men to
para o exer cí cio e para a prá ti ca de ju ros mais ade -
qua das e per ti nen tes à con ten ção das va ri a ções de
pre ços e de câm bio.

18. É de se no tar ain da que o ar re fe ci men to pre -
vis to para as ope ra ções de cré di to se dará por meio
da es ta bi li za ção no mul ti pli ca dor da base res tri ta e re -
du ção de pa ta mar no mul ti pli ca dor da base am pli a da,
pela pró pria ele va ção dos ju ros daí re sul tan tes e de -
ter mi nan tes ao mes mo tem po, e re du ção do rit mo de
cres ci men to da emis são de mo e da.

19. Há qua se um con sen so na li te ra tu ra eco nô -
mi ca de que a taxa de ju ros seja fun ção dos de fi cits
in ter nos e ex ter nos. Con se quen te men te, a con se cu -
ção de ju ros com pa tí ve is com o cres ci men to do con -
su mo e do in ves ti men to pres su põe a re ver são, se não
seu apro pri a do equa ci o na men to, dos de se qui lí bri os
pú bli cos e das tran sa ções cor ren tes ex ter nas.

20. A pri me i ra equa ção é bá si ca para que se as -
se gu re re sul ta dos pri má ri os ao se tor pú bli co ca pa zes
de con tri bu ir para a ma nu ten ção da re la ção dí vi da pú -
bli ca/PIB, num pri me i ro mo men to, e para o fo men to
do ní vel de pou pan ça in ter na, numa eta pa pos te ri or,
já ajus ta da a eco no mia do se tor pú bli co, con di ção,
essa sim, in dis pen sá vel para o pro ces so de cres ci -
men to eco nô mi co auto-sus ten ta do. So men te em
con tex tos des sa na tu re za, po de ría mos li be rar re cur -
sos de em prés ti mos para o se tor pri va do, pro mo ven -
do a re cu pe ra ção dos in ves ti men tos na eco no mia
bra si le i ra.

21. Por seu tur no, é es sen ci al tam bém equa ci o -
nar os de se qui lí bri os de nos sas tran sa ções cor ren tes
com o ex te ri or. Equa ci o ná-los sig ni fi ca tor nar seus fi -
nan ci a men tos es tá ve is, au tô no mos e me nos de pen -
den tes de prá ti ca de ju ros que com pro me tam, em ver -
da de, o pró prio fi nan ci a men to do cres ci men to da eco -
no mia bra si le i ra.

22. É com es ses pres su pos tos, e com pro me ti da
com o en fren ta men to dos de se qui lí bri os ex ter nos e
in ter nos que com pro me tem e con di ci o nam o pró prio
pro ces so de es ta bi li da de eco nô mi ca e cam bi al, que
en ten de mos e jul ga mos opor tu na a pro gra ma ção mo -
ne tá ria ora sub me ti da à apre ci a ção des ta Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos.



III – Voto

23. O Po der Exe cu ti vo cum pre a for ma li da de re -
que ri da pela Lei nº 9.069/95, art. 6º, in ci sos I e II, ao
sub me ter a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri -
mes tre de 2001 à apre ci a ção des ta Co mis são.

24. Qu an to ao mé ri to da ma té ria, cabe des ta car, 
ini ci a i men te, que as fa i xas de va ri a ção dos prin ci pa is
agre ga dos mo ne tá ri os si na li zam para uma po lí ti ca
mo ne tá ria mais ade qua da e com pa tí vel como os ob -
je ti vos de fa zer fren te aos de se qui lí bri os ex ter nos e
in ter nos que afli gem a eco no mia bra si le i ra e ame a -
çam a ma nu ten ção da es ta bi li da de da mo e da e do
câm bio.

25. Res ta, as sim, a esta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, dar con se qüên cia às for ma li da des pre -
vis tas na Lei nº 9.069/95, con ce den do, em ver da de,
apro va ção da pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao
quar to tri mes tre de 2001.

26. So mos, em face do ex pos to, fa vo rá ve is à
apro va ção da pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao
quar to tri mes tre de 2001, nos ter mos do se guin te
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, a ser sub me ti do ao
Con gres so Na ci o nal, con for me o § 2º do art. 6º da Lei
nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 363, DE 2001

Apro va a pro gra ma ção mo ne tá ria
re la ti va ao quar to tri mes tre de 2001.

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

Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao quar to tri mes tre de 2001, com as es ti ma ti -
vas das fa i xas de va ri a ção dos prin ci pa is agre ga dos
mo ne tá ri os e as me tas in di ca ti vas de sua evo lu ção,
nos ter mos da Men sa gem Pre si den ci al nº  227, de
2001.

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

Sala da Co mis são, 9 de ou tu bro de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Pe dro Piva – Ma u ro Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro –
Wal deck Orne las – Ge ral do Melo – José Agri pi no – 
Pa u lo Sou to – Ro ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to – 
Edu ar do Su plicy – Ro me ro Jucá – Ney Su as su na

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te -
ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re -
gras e con di ções de emis são do Real e os 
cri té ri os para con ver são das obri ga ções
para o Real, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil emi ti rá o Real

me di an te a pré via vin cu la ção de re ser vas in ter na ci o -
na is em va lor equi va len te, ob ser va do o dis pos to no
art. 4º des ta lei.

§ 1º  As re ser vas in ter na ci o na is pas sí ve is de uti li -
za ção para com po si ção do las tro para emis são do
Real são os ati vos de li qui dez in ter na ci o nal de no mi -
na dos ou con ver sí ve is em dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca.

§ 2º A pa ri da de a ser obe de ci da, para fins da
equi va lên cia a que se re fe re o ca put des te ar ti go,
será de um dó lar dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
para cada Real emi ti do.

§ 3º Os ren di men tos re sul tan tes das apli ca ções
das re ser vas vin cu la das não se in cor po ra rão a es tas,
sen do in cor po ra das às re ser vas não vin cu la das ad -
mi nis tra das pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 4º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, se gun do
cri té ri os apro va dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca:

I – re gu la men ta rá o las tre a men to do Real;
II – de fi ni rá a for ma como o Ban co Cen tral do

Bra sil ad mi nis tra rá as re ser vas in ter na ci o na is vin cu -
la das;

III – po de rá mo di fi car a pa ri da de a que se re fe re
o § 2º des te ar ti go.

§ 5º O Mi nis tro da Fa zen da sub me te rá ao Pre si -
den te da Re pú bli ca os cri té ri os de que tra ta o pa rá -
gra fo an te ri or.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Au to ri da de Mo ne tá ria

Art. 6º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
sub me te rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no iní cio 
de cada tri mes tre, pro gra ma ção mo ne tá ria para o tri -
mes tre, da qual cons ta rão, no mí ni mo:

I – es ti ma ti vas das fa i xas de va ri a ção dos prin ci -
pa is agre ga dos mo ne tá ri os com pa tí ve is com o ob je ti -
vo de as se gu rar a es ta bi li da de da mo e da; e



II – aná li se da evo lu ção da eco no mia na ci o nal
pre vis ta para o tri mes tre, e jus ti fi ca ti va da pro gra ma -
ção mo ne tá ria.

§ 1º Após apro va ção do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá ria será en ca mi nha -
da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral.

§ 2º 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 dez dias a con tar do seu re -
ce bi men to.

§ 3º O De cre to Le gis la ti vo re fe ri do no pa rá gra fo
an te ri or li mi tar-se-á à apro va ção ou re je i ção in to tum
da pro gra ma ção mo ne tá ria, ve da da a in tro du ção de
qual quer al te ra ção.

§ 4º De cor ri do o pra zo a que se re fe re o § 2º des -
te ar ti go, sem apre ci a ção da ma té ria pelo Ple ná rio do
Con gres so Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá ria será
con si de ra da apro va da.

§ 5º Re je i ta da a pro gra ma ção mo ne tá ria, nova
pro gra ma ção de ve rá ser en ca mi nha da, nos ter mos
des te ar ti go, no pra zo de dez dias, a con tar da data de 
re je i ção.

§ 6º Caso o Con gres so Na ci o nal não apro ve a
pro gra ma ção mo ne tá ria até o fi nal do pri me i ro mês
do tri mes tre a que se des ti na, fica o Ban co Cen tral do
Bra sil au to ri za do a exe cu tá-la até sua apro va ção.

PARECER Nº 1.098, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº  202, de 2001 
(Men sa gem nº 960, de 5-9-2001, na ori -
gem), que pro põe seja au to ri za da a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra -
ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci -
pa do de cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca
da Po lô nia, no mon tan te atu al de
US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca), na for ma dos con tra -
tos as si na dos com o Bank Hand lowy w
Wars za wie S.A., a par tir de di re tri zes es ta -
be le ci das na Ata de Enten di men tos, no
âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Relatório

Na for ma re gi men tal, é sub me ti da à apre ci a -
ção des ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a

Men sa gem nº 202, de 2001 (Men sa gem no 960, de
5-9-2001, na ori gem), que pro põe seja au to ri za da a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções
que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to
ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan te
atu al de US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca), con subs tan ci a do nos con tra tos as si na dos
com o Bank Hand lowy w Wars za wie S.A., a par tir de 
di re tri zes es ta be le ci das na Ata de Enten di men tos,
no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

Acom pa nham a Men sa gem a Expo si ção de
Mo ti vos MF–174 Em Op Cred Po lo nia, de 31 de
agos to de 2001, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
e o Pa re cer PGFN/COF nº 1.594/2001 , da Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, que, sob as pec to
es tri ta men te ju rí di co, ma ni fes ta-se de acor do com a
men ci o na da Expo si ção de Mo ti vos.

II – Análise

De acor do com o in ci so V do art. 52 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi nan -
ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os.

Para as ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no
com re cur sos or ça men tá ri os da União, o Se na do Fe -
de ral edi tou a Re so lu ção nº 50, de 1993. Se gun do o
dis pos to no art. 8º des ta nor ma, as ope ra ções ex ter -
nas de re ne go ci a ção ou ro la gem de dí vi da se rão sub -
me ti das à de li be ra ção des ta Casa e apre ci a das ex -
clu si va men te por so li ci ta ção do Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Com efe i to, a pre sen te pro pos ta do Che fe do
Po der Exe cu ti vo está con so an te o dis pos to na Cons ti -
tu i ção Fe de ral e na ci ta da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral, por quan to tra ta-se de pe di do de au to ri za ção
para re ne go ci ar cré di tos do go ver no bra si le i ro jun to
ao go ver no po lo nês, ori un dos de li nhas de fi nan ci a -
men to às nos sas ex por ta ções, nos anos 70, com re -
cur sos or ça men tá ri os da União.

Como se sabe, es ses cré di tos fo ram re es tru tu -
ra dos e re ne go ci a dos em 1992, me di an te Acor do
Bi la te ral en tre o Bra sil e a Po lô nia, a par tir de di re tri -
zes es ta be le ci das na Ata de Enten di men tos de
21-4-91, acor da da pe los cre do res ofi ci a is do go ver -
no po lo nês, no âm bi to do Clu be de Pa ris. Den tre as
três op ções de re es tru tu ra ção da dí vi da para os pa -
í ses cre do res, o Bra sil es co lheu a que man ti nha o
va lor do prin ci pal, com re du ção dos ju ros. O Se na -
do Fe de ral apro vou o Acor do, me di an te a Re so lu -
ção nº 40, de 1º-7-92.



Assim, em de cor rên cia da que las ne go ci a ções,
in for ma-nos o Mi nis tro da Fa zen da, que o go ver no
bra si le i ro de tém jun to à Re pú bli ca da Po lô nia cré di to
no mon tan te atu al de US$3,4 bi lhões, na for ma dos
con tra tos as si na dos com o Bank Hand lowy w Wars -
za wie S.A., en quan to agen te do go ver no po lo nês. O
cré di to vem sen do amor ti za do em par ce las se mes tra -
is cres cen tes, com o úl ti mo ven ci men to pre vis to para
31-3-2009.

To da via, con for me Expo si ção de Mo ti vos, de
mar ço de 1996 a se tem bro de 2001 – data do pró xi mo 
re ce bi men to de ju ros – a mé dia da taxa de ju ros, por
con ta da apli ca ção do re du tor de fi ni do na Ata de
Enten di men tos, é de ape nas 0,84% ao ano, en quan to 
a mé dia da taxa Li bor, no mes mo pe río do, acres ci da
da mar gem ne go ci a da de 0,6%, é da or dem de 6,36% 
ao ano. Ade ma is, “mes mo de cor ri dos 9 anos, o sal do
atu al de US$3,4 bi lhões per ma ne ce ain da mu i to pró -
xi mo ao va lor no mi nal no mo men to da re es tru tu ra ção, 
US$3,8 bi lhões, ape sar de o go ver no po lo nês vir
cum prin do re gu lar men te suas obri ga ções.”

Se gun do o Mi nis tro da Fa zen da, a li nha de con -
ces sões ado ta da à épo ca foi a úni ca for ma de tor nar o 
Bra sil ele gí vel para o re ce bi men to do seu cré di to, em
vis ta de obs tá cu los le ga is e con tá be is in ter nos vin cu -
la dos ao can ce la men to de dí vi das de ter ce i ros pa í ses 
e dos cri té ri os e pro ce di men tos nor mal men te ado ta -
dos nas ne go ci a ções no Clu be de Pa ris. Po rém, as
mu dan ças na si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra da Po lô -
nia ao lon go dos úl ti mos anos, bem como o atu al ce -
ná rio in ter na ci o nal de ta xas de ju ros in fe ri o res às vi -
gen tes na épo ca da re es tru tu ra ção, “en se jam a opor -
tu ni da de ím par de o Bra sil exe cu tar uma ope ra ção de
an te ci pa ção do re fe ri do cré di to, vi a bi li zan do a re du -
ção do des con to con ce di do...”, com van ta gem evi den -
te para o País.

Com efe i to, o Ban co Cen tral do Bra sil vem ana li -
san do es tru tu ras de ope ra ções fi nan ce i ras que da ri -
am li qui dez ao cré di to em ques tão, a exem plo de ou -
tros pa í ses, como a Fran ça e a Itá lia, que já re a li za -
ram ope ra ções de se cu ri ti za ção de seus cré di tos com 
a Po lô nia. Uma ou tra op ção po de ria ser a ven da da ti -
tu la ri da de do pró prio cré di to a ter ce i ros. Em am bos os 
ca sos, se gun do a Expo si ção de Mo ti vos, po der-se-ia
ob ter “um vo lu me de re cur sos que cor res pon da a
apro xi ma da men te 70% do va lor no mi nal do cré di to e,
por tan to, su pe ri or ao per cen tu al res ga tá vel nas con -
di ções do acor do ofi ci al, em ter mos de va lor pre sen te
lí qui do”.

Do pon to de vis ta do cus to re la ti vo de cap ta ção
de re cur sos no vos no mer ca do ex ter no, uma ope ra -
ção des sa na tu re za po de ria re pre sen tar uma eco no -

mia de, apro xi ma da men te, 5% ao ano, ou mais, se se
con si de rar a re tra ção dos in ves ti do res es tran ge i ros
face aos mer ca dos emer gen tes. Além dis so, a ope ra -
ção de an te ci pa ção do re ce bi men to do cré di to in cor -
po ra ria vo lu me im por tan te de re cur sos às re ser vas in -
ter na ci o na is do País.

O Mi nis tro da Fa zen da in for ma, ain da, que uma
ter ce i ra pos si bi li da de se ria me di an te pro gra ma de re -
com pra, pela pró pria Po lô nia, de sua dí vi da ofi ci al re -
es tru tu ra da. To da via, em vis ta de res tri ções or ça men -
tá ri as do go ver no po lo nês e do fato de ou tros cre do -
res não te rem ma ni fes ta do in te res se em par ti ci par do
pro gra ma, a Po lô nia não se ma ni fes tou for mal men te
so bre o iní cio das ne go ci a ções, nem so bre o va lor dis -
po ní vel e as con di ções fi nan ce i ras apli cá ve is. De
qual quer for ma, a li mi ta ção de re cur sos po lo ne ses
con tem pla ria ape nas uma par te do cré di to bra si le i ro,
o que tor na esta op ção me nos atra ti va que as re la ti -
vas à se cu ri ti za ção ou à ven da do cré di to a ter ce i ros.

Por fim, con for me dis põe a Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal, esse cré di to do Bra sil jun to à Po lô nia,
que ora en con tra-se re gis tra do como ati vo do Ban co
Cen tral, de ve rá ser ad qui ri do pela União (MP nº  2.179-35,
de 27-7-2001, art. 9º in ci so II), no con tex to de am plo
acer to de con tas en tre a au to ri da de mo ne tá ria e o Te -
sou ro Na ci o nal. Evi den te men te, em bo ra o Ban co
Cen tral con ti nue, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo, res -
pon sá vel pe las ne go ci a ções e es tru tu ra ção de ope ra -
ções que vi a bi li zem a an te ci pa ção do cré di to, cabe à
União as res pon sa bi li da des le ga is a elas ine ren tes.

Em suma, a an te ci pa ção do re ce bi men to de cré -
di to ex ter no em con di ções que ga ran tam o ma i or va -
lor pos sí vel de an te ci pa ção do va lor no mi nal des se
cré di to pa re ce-nos de bom al vi tre, em se con si de ran -
do que o nos so cus to de cap ta ção ex ter na é ma i or do
que os ju ros que o Bra sil vem re ce ben do e que o in -
gres so de di vi sas, em tais con di ções, fa vo re ce a nos -
sa si tu a ção de li qui dez in ter na ci o nal e, por con se -
guin te, a ma nu ten ção da es ta bi li da de in ter na.

Me re ce ser abor da do um pon to im por tan te e
que tem sido ob je to de in ten sas ne go ci a ções Bra -
sil-Po lô nia: tra ta-se de ope ra ções com base em acor -
dos de go ver no a go ver no, ins cri to em en ti da de mul ti -
la te ral onde am bas as par tes com pa re ce ram, isto é, o 
“Clu be de Pa ris”.

Um dos itens do acor do ce le bra do nes se âm bi to 
per mi te à par te de ve do ra, a seu ex clu si vo cri té rio de
opor tu ni da de e con ve niên cia, amor ti zar até dez por
cen to do mon tan te da dí vi da em ser vi ços ou bens
pró pri os. À épo ca da con so li da ção da dí vi da, esse
per cen tu al equi va lia a US$360 mi lhões. Ten do em
vis ta essa pos si bi li da de, au to ri da des po lo ne sas to -



ma ram a ini ci a ti va de, jun to às au to ri da des bra si le i -
ras, ofe re cer a ob ten ção de equi pa men tos pro du zi dos 
pela in dús tria mi li tar po lo ne sa para re e qui pa men to de 
nos sas For ças Arma das.

A si tu a ção mun di al re quer que a nos sa Ama zô nia
seja alvo de no vas po lí ti cas que ofe re çam mo bi li da de e
com pe tên cia ope ra ci o nal para as For ças Arma das. Da
Po lô nia, nes se par ti cu lar, po de ría mos ob ter ca mi nhões
mi li ta res de uso múl ti plo e apa re lhos de co mu ni ca ção,
já tro pi ca li za dos, den tre ou tros pro du tos.

Fo ram re a li za dos inú me ros con ta tos e fe i tas vi -
si tas às ins ta la ções po lo ne sas. Diga-se, ain da, que
par te des se equi pa men to era pro du zi do para uti li za -
ção do blo co so vié ti co.

O Exér ci to bra si le i ro tem in te res se e já ava li ou
es ses equi pa men tos mi li ta res que se in se rem nos
pro gra mas de re a pa re lha men to das For ças Arma das.

Vale acen tu ar, ain da, que es ses en ten di men tos
me re ce ram vá ri as Expo si ções de Mo ti vos dos en tão
Mi nis tros Mi li ta res, so li ci tan do as in dis pen sá ve is pro -
vi dên ci as bu ro crá ti cas para que o ajus te pu des se ser
efe ti va do.

To dos os pa re ce res téc ni cos da área mi li tar são
fa vo rá ve is. Ha via dú vi das da área eco nô mi co-fi nan -
ce i ra so bre po der a União re ce ber os bens de na tu re -
za lo gís ti ca mi li tar para uso das For ças Arma das. O
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res co lo cou-se fran -
ca men te fa vo rá vel, con cor dan do em que, se hou ves -
se óbi ce, pu des se o mes mo ser re sol vi do pela aqui si -
ção, pelo Te sou ro, dos tí tu los da que le va lor de que é
ti tu lar o Ban co Cen tral do Bra sil, ace i tan do os bens
po lo ne ses como da ção em pa ga men to (“debt-for-tra -
de-swap”) em nome da União.

Se gun do a atu al Men sa gem nº 960, de 5-9-2001,
do Po der Exe cu ti vo, par ti cu lar men te a Expo si ção de
Mo ti vos MF 00174 EM OP CRD Po lô nia, de 31 de agos -
to de 2001, pa rá gra fo 16, even tu a is óbi ces fo ram re mo -
vi dos pela Lei Com ple men tar nº  101, de 4-5-2001, e o
cré di to con tra a Po lô nia pas sa rá à União.

Sen do as sim, pode a União, con for me pa re cer
DJU – 246/98, de 18-9-98, do Ban co Cen tral do Bra -
sil, acor dar com a Po lô nia a aqui si ção de equi pa men -
tos em subs ti tu i ção à pres ta ção em di nhe i ro, na for ma 
da Re so lu ção nº 40/92, do Se na do Fe de ral.

Impor ta sa li en tar, ain da, que es ta mos di an te de
uma tran sa ção de Go ver no a Go ver no e que, ade ma -
is, re ce be re mos cem por cen to do va lor do cré di to.

Deve ser re lem bra do que, quan to ao re a pa re -
lha men to das For ças Arma das, a Ma ri nha de Gu er ra

foi con tem pla da com a com pra de um novo por -
ta-aviões e a Ae ro náu ti ca Mi li tar está ul ti man do a
com pra de ae ro na ves su per sô ni cas.

Di an te de to das es sas con si de ra ções e ten do
em vis ta as evi den tes van ta gens que ad vi rão dos
men ci o na dos en ten di men tos, pro po mos que a União
seja au to ri za da a re ce ber do go ver no po lo nês, pre vi a -
men te às ope ra ções de an te ci pa ção do cré di to, o va -
lor equi va len te a dez por cen to do prin ci pal em bens
ofer ta dos pela Po lô nia e des ti na dos à mo der ni za ção
de nos sas For ças Arma das.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do ple i to, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a re a li zar ope ra ções que per mi tam
o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex -
ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no
mon tan te atu al de US$3,400,000,000.00
(três bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), 
na for ma dos con tra tos as si na dos com o
Bank Hand lowy w Wars za wie S.A., a par -
tir de di re tri zes es ta be le ci das na Ata de
Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do
Clu be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a re a li zar ope ra -

ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré -
di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan -
te atu al de US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), con subs tan ci a do nos con tra tos ce le bra dos
en tre o Ban co Cen tral do Bra sil e o Bank Hand lowy w
Wars za wie S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le ci das
na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do Clu -
be de Pa ris e do Acor do Bi la te ral apro va do pela Re so -
lu ção nº 40, de 1º-7-92, do Se na do Fe de ral.

§ 1º As ope ra ções a que se re fe re o ca put des te
ar ti go po de rão ser re a li za das me di an te as op ções de
se cu ri ti za ção, de ven da, de re com pra pelo de ve dor
ou pela Re pú bli ca da Po lô nia, ou, ain da, de uma com -
bi na ção en tre as ope ra ções aci ma.

§ 2º A es co lha en tre as op ções a que se re fe re o
pa rá gra fo an te ri or de ve rá con si de rar, no mí ni mo, as
se guin tes con di ções:

I – ob ten ção do ma i or vo lu me de re cur sos an te -
ci pa dos do va lor no mi nal do cré di to, em ter mos de va -



lor pre sen te lí qui do, sem pre ju í zo da mi ni mi za ção do
ris co de exe cu ção; e

II – taxa de des con to efe ti va do va lor do cré di to
van ta jo sa para o País, es pe ci al men te em re la ção ao
cus to de cap ta ção de re cur sos ex ter nos pela União.

Art. 2º É a União au to ri za da a con tra tar ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras para a exe cu ção das ope ra ções de
que tra ta esta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras que
vi e rem a ser con tra ta das se rão re mu ne ra das to man -
do-se por base os ní ve is pra ti ca dos no mer ca do in ter -
na ci o nal.

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil, na qua li da de de
agen te do Te sou ro Na ci o nal, será o res pon sá vel pela
exe cu ção das ope ra ções de que tra ta esta re so lu ção.

Art. 4º O Ban co Cen tral de ve rá pres tar con tas
ao Se na do Fe de ral me di an te o en vio de re la tó rio cir -
cuns tan ci a do so bre as ope ra ções re a li za das.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio de pres ta ção de
con tas de ve rá ser en vi a do em até vin te dias úte is con -
ta dos a par tir da data da li qui da ção da ope ra ção, de
for ma abran gen te e ana lí ti ca, e con tem plar, ne ces sa -
ri a men te, as se guin tes in for ma ções:

I – des cri ção das ca rac te rís ti cas da ope ra ção, da 
sua exe cu ção, e das con di ções de mer ca do vi gen tes;

II – aná li se fi nan ce i ra da ope ra ção, de ta lhan do
os be ne fí ci os ob ti dos, a taxa de des con to efe ti va apli -
ca da na an te ci pa ção do cré di to e o cál cu lo do va lor
re ce bi do; e

III – có pia da do cu men ta ção re la ti va a cada ope -
ra ção re a li za da.

Art. 5º Obe de ci dos os ter mos da Re so lu ção nº
40, de 1-7-92, do Se na do Fe de ral e ob ser va das as
dis po si ções cons ti tu ci o na is e le ga is vi gen tes, é a
União au to ri za da a ad qui rir toda a ti tu la ri da de dos
cré di tos e des ti nar o va lor de dez por cen to do prin ci -
pal re fe ri do na re so lu ção aci ma men ci o na da ao Mi -
nis té rio da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou
de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas
de re a pa re lha men to.

Art. 6º Os re cur sos de cor ren tes das ope ra ções de 
que tra ta esta re so lu ção, res sal va do o dis pos to no art.
5º des ta Re so lu ção, se rão obri ga to ri a men te uti li za dos
para o aba ti men to da dí vi da pú bli ca in ter na.

Art. 7º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au to -
ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con tar da
sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 9 de Ou tu bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor – 

Car los Be zer ra – La u ro Cam pos (ven ci do) – José
Co e lho –  He lo í sa He le na (ven ci da) – Jo nas Pi nhe i ro 
– Ney Su as su na – Bel lo Par ga – Ge ral do Melo – Pa -
u lo Sou to – Ro ber to Sa tur ni no (abs ten ção) – Pa u lo
Har tung – Wal deck Orne las (abs ten ção) – Edu ar do
Su plicy (abs ten ção)

PARECER Nº 1.099, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 28, de 2001,
(nº 1.760/2001, na ori gem), do Ban co Cen -
tral do Bra sil, so li ci tan do in ter pre ta ção
au tên ti ca do Se na do Fe de ral so bre o im -
pos to no art. 2º, § 1º, in ci so IV, da Re so lu -
ção nº 78, de 1998, em face da so li ci ta ção 
do De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú -
bli cas – DVOP (MT), au tar quia per ten cen -
te ao Go ver no do Esta do do Mato Gros -
so, para as si nar adi ti vo con tra tu al jun to
ao Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen -
tos e sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e oito 
re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14 de 
ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 2001.

Relator: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, me -
di an te o Ofi cio “S” nº 28, de 2001, so li ci ta “in ter pre -
ta ção au tên ti ca do Se na do Fe de ral so bre o dis pos to 
no art. 2º, § 1º, in ci so IV, da Re so lu ção nº 78, de
1998, em face da so li ci ta ção do De par ta men to de
Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia
per ten cen te ao Go ver no do Esta do do Mato Gros so, 
para as si nar adi ti vo con tra tu al jun to ao Ban co do
Bra sil S/A., no va lor de R$4.307.988,11 (qua tro mi -
lhões, tre zen tos e sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e
oito re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14 de ja ne i -
ro de 2000, com base na Lei nº 10.177, de 2001”.

Tra ta-se, na ver da de, de re fi nan ci a men to de dí -
vi da jun to ao Ban co do Bra sil, ven ci da em 1997, ori -
un da de re pas se de re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o -
nal do Cen tro-Oes te – FCO, ob je ti van do re du ção do
sal do de ve dor em cer ca de 80% do va lor de vi do
(R$27.068.928,20, na po si ção de 31-5-2001), in clu -
si ve sem a co bran ça de mul tas e ju ros de mora.

Acom pa nha o Ofí cio o Pa re cer De dip –
2001/009, de 2 de  ju lho de 2001, do mes mo Ban co
Cen tral, ma ni fes tan do-se fa vo ra vel men te à ope ra ção.



Con for me in for ma ções cons tan tes do pro ces so 
em exa me, a ope ra ção de re fi nan ci a men to tem as
se guin tes ca rac te rís ti cas:

Cre dor: Ban co do Bra sil S/A.;
De ve dor: De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas –

DVOP, au tar quia per ten cen te do Go ver no do
Esta do do Mato Gros so;

Va lor da
ope ra ção de 
cré di to:

R$4.307.988,11 (quat, no ve cen tos e oi ten ta e oito 
re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14-1-2000,
com base na Lei nº 10.177, de 12-1-2001;

Pra zo de pa -
ga men to:

em ses sen ta me ses;

Obje ti vo da
ope ra ção:

 re fi nan ci a men to de dí vi da ven ci da em 1997
jun to ao Ban co do Bra sil e re la ti va a re pas se de
re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oes te – FCO, ob je ti van do re du ção do sal do
de ve dor em cer ca de 80% do va lor de vi do
(R$27.068.928,20, na po si ção de 31-5-2001),
in clu si ve sem a co bran ça de mul tas e ju ros de
mora.

 II – Aná li se

As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções es tão re gu -
la men ta das pela Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral. O nor ma ti vo con ce i tua as ope ra ções e
suas mo da li da des, de fi ne os li mi tes, con di ções e cri -
té ri os para apro va ção dos ple i tos, as ve da ções, as sim 
como es ta be le ce, en tre ou tros, a ins tru ção dos pe di -
dos a se rem sub me ti dos à apre ci a ção des ta Casa.

Do pon to de vis ta do pro ces so de ci só rio, o Se -
na do Fe de ral “de le gou” com pe tên cia ao Ban co Cen -
tral do Bra sil para au to ri zar, no pra zo má xi mo de 10
dias, os ple i tos que aten de rem si mul ta ne a men te a to -
dos os re qui si tos mí ni mos (es pe ci al men te os li mi tes
de en di vi da men to, in clu si ve ga ran ti as, ope ra ções de
an te ci pa ção de re ce i ta, apre sen ta ção de re sul ta do
pri má rio po si ti vo, adim plên cia jun to ao SFN) e não es -
sen ci a is (con di ções para con ces são de ga ran ti as,
para a ro la gem de dí vi da mo bi liá ria, cer ti dões ne ga ti -
vas do INSS, PIS/Pa sep, Fin so ci al e FGTS – cf. art.
24, 27 e 28). Estão ex clu í dos des sa de le ga ção os ca -
sos que re que rem au to ri za ção es pe cí fi ca do Se na do,
qua is se jam, as ope ra ções ex ter nas, as re la ti vas à
emis são de tí tu los da dí vi da pú bli ca e de bên tu res, à
as sun ção de obri ga ções por en ti da des con tro la das
pelo Esta do, Dis tri to Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os que
não exer çam ati vi da de pro du ti va ou não pos su am
fon te pró pria de re ce i tas (art.21) e às ope ra ções con -
tra ta das por au tar qui as pres ta do ras de ser vi ços de
sa ne a men to (art. 7º, § 7º, I).

Com efe i to, apli ca-se ao caso, numa in ter pre ta -
ção li te ral da ci ta da Re so lu ção, o dis pos to no art. 2º, I

e no § 1º, III e IV do mes mo ar ti go, que in clu em en tre
os fi nan ci a men tos ou em prés ti mos, “os adi ta men tos,
a qual quer tí tu lo, fe i tos por ins ti tu i ções ofi ci a is de cré -
di to” e “os adi ta men tos con tra tu a is que ele vem va lo -
res ou mo di fi quem pra zos de pa ga men to”. To da via,
con for me o ci ta do Pa re cer do Ba cen, o caso em exa -
me tem ca rac te rís ti cas pe cu li a res e con fi gu ra uma si -
tu a ção pa ra do xal: por um lado, os li mi tes de en di vi da -
men to do Esta do de Mato Gros so en con tram-se ex -
tra po la dos e, à luz do art. 24, I, da Re so lu ção nº 78, de 
1998, o ple i to de ve ria ser in de fe ri do de ime di a to pelo
Ban co Cen tral; por ou tro lado, tra ta-se de uma ope ra -
ção de cré di to que con fe re ao es ta do uma re du ção de 
cer ca de 80% do va lor da dí vi da ori gi nal, in clu si ve
sem a co bran ça de mul tas e ju ros de mora, e pra zo
ma i or para o pa ga men to do sal do re si du al.

Di an te des sa si tu a ção, o Ban co Cen tral ofe re ce
uma in ter pre ta ção te le o ló gi ca da Re so lu ção nº  78,
en ten den do que a sua “fi na li da de é evi tar o en di vi da -
men to ex ces si vo de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos
Mu ni cí pi os, bem como de suas Au tar qui as e Fun da -
ções” e, por tan to, esse caso não de ve ria su je i tar-se
aos li mi tes eco nô mi co-fi nan ce i ros pre vis tos na ci ta da
nor ma. Além de de so ne rar subs tan ti va men te o mon -
tan te e ser vi ço de dí vi da do Esta do de Mato Gros so,
ar gu men ta o Ban co Cen tral que o adi ti vo em exa me
en con tra am pa ro na Lei nº 10.177, de 2001 que dis -
põe so bre o re fi nan ci a men to das ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, e “im pe de o re cur so de
pro te lar sis te ma ti ca men te o pa ga men to des sas dí vi -
das, su je i tan do o mu tuá rio que vol tar a ina dim plir à
pro i bi ção de to mar no vos fi nan ci a men tos em ban cos
ofi ci a is, en quan to não re gu la ri za da a si tu a ção da res -
pec ti va dí vi da” (cf. itens 5 a 10 do Pa re cer).

Por tan to, quan to ao mé ri to, pa re ce-nos ade qua -
da a in ter pre ta ção te le o ló gi ca da nor ma, con vin cen -
tes os ar gu men tos so bre os be ne fí ci os eco nô mi co-fi -
nan ce i ros da ope ra ção de cré di to ao es ta do e que,
quan to ao pro ces so de ci só rio, cabe ao Se na do Fe de -
ral con ce der ou não a au to ri za ção so li ci ta da.

Por se tra tar de caso es pe ci al e não ex pres so for -
mal men te na Re so lu ção nº 78, en ten de mos que o tra ta -
men to a ser dado ao caso deve ser por ana lo gia, isto é,
nos ca sos de re fi nan ci a men tos o Se na do Fe de ral tem,
tra di ci o nal men te, avo ca do a si o pro ces so au to ri za ti vo,
a exem plo dos re cen tes re fi nan ci a men tos da União aos
Esta dos, per mi ti dos pela Lei nº  9.496/97.

Nes se sen ti do, en ten de mos que o Ban co Cen -
tral de li be rou acer ta da men te, ao en ca mi nhar o ple i to
a esta Casa, em bo ra em ca sos se me lhan tes o pa re -
cer da que la au tar quia de ves se in for mar ao Se na do,



sub si di a ri a men te, o im pac to do re fi nan ci a men to nas
fi nan ças do ente pú bli co.

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do re fi nan ci a men to, nos ter mos do
se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 49, DE 2001

Au to ri za o De par ta men to de Vi a ção
e Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia
per ten cen te ao Go ver no do Esta do do
Mato Gros so, a as si nar adi ti vo con tra tu al 
com o Ban co do Bra sil S/A., no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen -
tos e sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e oito 
re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14 de 
ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 2001.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú -

bli cas – DVOP (MI), au tar quia per ten cen te ao Go ver -
no do Esta do do Mato Gros so, a as si nar adi ti vo con -
tra tu al com o Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, 
no ve cen tos e oi ten ta e oito re a is e onze cen ta vos), a
pre ços de 14 de ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 2001.

Art. 2º A ope ra ção de re fi nan ci a men to a que se
re fe re o ar ti go an te ri or tem as se guin tes ca rac te rís ti -
cas:

Cre dor: Ban co do Bra sil S/A;

De ve dor: De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP,
au tar quia per ten cen te ao Go ver no do Esta do do Mato 
Gros so; 

Va lor da ope ra ção de cré di to: R$4.307.988,11 (qua tro mi -
lhões, tre zen tos e sete mil,
no ve cen tos e oi ten ta e oito
re a is e onze cen ta vos), a
pre ços de 14-1-2000, com
base na Lei nº 10.177, de
12-1-2001;

Pra zo de pa ga men to: em ses sen ta me ses;

Obje ti vo da ope ra ção: re fi nan ci a men to de dí vi da ven ci da em
1997 jun to ao Ban co do Bra sil e re la ti -
va  a re pas se de re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te – FCO, 
ob je ti van do re du ção do sal do de ve dor
em cer ca de 80% do va lor de vi do
(R$27.068.928,20, na po si ção de
31-5-2001), in clu si ve sem a co bran ça
de mul tas e ju ros de mora.

Art. 3º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção, é de du zen tos e se ten ta dias, a con tar da
sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 9 de ou tu bro de 2001. – Lu -
cio Alcân ta ra: Pre si den te – Ge ral do Melo: Re la tor -
Edu ar do Su plicy – He lo i sa He le na - Ro me ro Jucá
– José Agri pi no - Jo nas Pi nhe i ro - Pa u lo Sou to –
Ney Su as su na - Car los Be zer ra - Wal deck Orne las
- Pa u lo Har tung - Bel lo Par ga - Ro ber to Sa tur ni no - 
Ma u ro Mi ran da.

 De cla ra ção de Voto ao Ofí cio ”s“ no
28/2001, do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, so -
bre o re fi nan ci a men to de dé bi to do De par ta -
men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas do Esta -
do de Mato Gros so – DVOP, jun to ao Fun do
Cons ti tu ci o nal do Cen tro Oes te – FCO.

A re fe ri da dí vi da, ori gi nal men te no mon tan te de
CR$2.495.448.000,00, foi con tra í da du ran te o Go ver -
no Jay me Cam pos, atra vés de con tra to 91/00648, fir -
ma do en tre o Ban co do Bra sil e o an ti go DERMAT, em
27/7/11/1991. Este fi nan ci a men to teve com ob je ti vo a
exe cu ção par ci al da obra de im ple men ta ção e pa vi -
men ta ção da Ro do via MT-246, tre cho en tre os Mu ni -
cí pi os de Pon tes e La cer da e Vila Bela da San tís si ma
Trin da de.

O con tra to es ta be le ceu en car gos fi nan ce i ros de
100% da TRD acu mu la dos du ran te o pe río do de atu a -
li za ção so bre a mé dia dos sal dos de ve do res diá ri os,
mais taxa de 8,00% ao ano.

O con tra to teve dois adi ti vos ain da du ran te o
Go ver no Jay me Cam pos, sen do o pri me i ro para ele -
var o cré di to em CR$859.895.000,00 e o se gun do em
CR$1.696.000.000,00, per fa zen do um va lor to tal de
CR$5.051.343.000,00. Em 1º-11-1996, foi re a li za do
um novo adi ti vo, em que o DERMAT trans fe riu ao
DVOP a to ta li da de da dí vi da: R$4.543.638,63.

Infor ma o Go ver no de Mato Gros so que fez um
es for ço efe ti vo no sen ti do de sa ne ar as fi nan ças pú -
bli cas, ten do o re fi nan ci a men to de suas dí vi das um
pa pel de fun da men tal im por tân cia. Por ou tro lado,
ale ga o Go ver no que essa pre ten são en con tra abri go
na LEI nº 10.177, de 12-1-2001, em seu ar ti go 3º, Inci -
so I, que au to ri za a amor ti za ção da dí vi da, cal cu lan -
do-se o sal do de ve dor sem com pu tar os en car gos por 
ina dim ple men to, mul tas, mora e ho no rá ri os ad vo ca tí -
ci os, ob ten do-se, des sa for ma, a re du ção do sal do
de ve dor em cer ca de 80%.



O pro ces so re fe ren te ao par ce la men to da dí vi da 
do FCO/DVOP en con tra-se nes ta Co mis são, ten do
sido en ca mi nha do pelo BACEN (Ban co Cen tral do
Bra sil) atra vés do DEDIP-2001/009, de 26-6-2001,
com pa re cer fa vo rá vel acer ca do pe di do do De par ta -
men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP/MT para
as si nar adi ti vo con tra tu al jun to ao Ban co do Bra sil
S/A, no va lor de R$4.307.988,11.

Ape sar de atí pi co o ob je ti vo do fi nan ci a men to e
de jul gar des ne ces sá rio ou vir esta Co mis são, pois o
ple i to por oca sião do fi nan ci a men to não deve ter pas -
sa do pelo Con gres so Na ci o nal, so mos pela apro va -
ção por con si de rar o caso de fato e o Esta do de Mato
Gros so pre ci sa des ta ne go ci a ção em fun ção de sua
di fi cul da de fi nan ce i ra.

Sala da Co mis são. – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

PARECER Nº 1.100, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio nº 2.626, de 2001,
na ori gem, do Pre si den te do Ban co Cen -
tral do Bra sil, que en ca mi nha ao Se na do
Fe de ral, o Pa re cer De dip-2001/019, de
2001, con ten do ma ni fes ta ção do Ban co
Cen tral do Bra sil acer ca do pe di do do
Go ver no do Esta do da Ba hia para re ti fi -
car a Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na -
do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, pelo
Ofí cio “S” nº 36, de 2001, sub me teu à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral pe di do do Esta do da Ba hia de au to ri -
za ção para 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.

2. A au to ri za ção so li ci ta da foi con ce di da pelo
Se na do Fe de ral nos ter mos da Re so lu ção nº 20, de 6
de se tem bro de 2001. 

3. O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, por
in ter mé dio do Ofí cio Pre si-2001/2.626, de 5 de ou tu -
bro de 2001, vem so li ci tar ao Se na do Fe de ral re ti fi ca -
ção des sa re so lu ção do Se na do Fe de ral, de modo a
ade quá- la à nova Re so lu ção do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal que dis ci pli na o as sun to, subs ti tu in do a Re -
so lu ção CMN nº 2.848.

II – Aná li se

4. As al te ra ções pre ten di das, como men ci o na do 
no ofí cio em ques tão, en vol vem as con di ções fi nan ce -
i ras das ope ra ções de cré di to de que tra ta a re fe ri da
Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

5. É in for ma do pelo Ban co Cen tral do Bra sil que
a Re so lu ção CMN nº 2.848, de 20-6-01, ex pres sa -
men te men ci o na da nos ter mos da au to ri za ção con ce -
di da pelo Se na do Fe de ral, foi re vo ga da, em 31-8-01,
pela de nº 2.887, o que pode di fi cul tar a im ple men ta -
ção do re fi nan ci a men to por par te das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras.

6. Re gis tra, tam bém, o Ban co Cen tral do Bra sil,
que essa al te ra ção, pro mo vi da pela re fe ri da re so lu -
ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, foi efe ti va da em 
data pos te ri or ao en ca mi nha men to do ple i to ao Se na -
do Fe de ral, que foi em 24-8-01.

7. Essa mo di fi ca ção se faz ne ces sá ria, já que fo -
ram in tro du zi das res pon sa bi li da des adi ci o na is às ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, exi gin do a com pro va ção de ca -
pa ci da de de pa ga men to do in te res sa do e ob ser vân -
cia dos cri té ri os de ava li a ção de ris co para a efe ti va -
ção da re ne go ci a ção.

8. Mais ain da, há a ne ces si da de de ade qua ção
das ta xas de ju ros pre vis tas nas con di ções de re ne -
go ci a ção, pois o pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil, à 
épo ca en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, não ex pli ci -
ta va que as ta xas ali de fi ni das re fe ri am-se à ta xas
mé di as dos sub pro gra mas do Pro gra ma de Re cu pe -
ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, sen do ne ces sá -
rio, as sim, que a au to ri za ção men ci o ne ape nas a me -
nor e a ma i or taxa para todo o pro gra ma.

9. De igual for ma, há que se al te rar o pra zo de
re em bol so. Enten de o Ban co Cen tral do Bra sil que
uma mais aten ta le i tu ra das re so lu ções do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal que dis ci pli nam a ma té ria per mi -
te um pra zo de até 20 (vin te) anos para o re em bol so, e 
não 10 (dez), como ori gi nal men te in for ma do ao Se na -
do Fe de ral.

10. O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
em seu art. 325, vi a bi li za, ju ri di ca men te, a cor re ção
de tex to apro va do, mes mo quan do já pro mul ga do. No
pre sen te caso, o Ban co Cen tral re co nhe ce as ina de -
qua ções le ga is e nor ma ti vas ati nen tes às con di ções
fi nan ce i ras, ra zão por que po si ci o na-se fa vo rá vel à
cor re ção do erro so li ci ta do.

11. Cabe des ta car ain da que a pre sen te re ti fi ca -
ção não tra rá im pli ca ção so bre a ob ser vân cia e o
cum pri men to dos li mi tes e de ma is exi gên ci as e con di -
ções es ti pu la das pe las Re so lu ções nº 78, de 1998, do 
Se na do Fe de ral.



12. Ine xis tin do obs tá cu lo de or dem re gi men tal e
ou ju rí di co, é nos so pa re cer fa vo rá vel a que se pro ce -
da à cor re ção do tex to da Re so lu ção nº 20, de 2001,
como pro pos to pelo Ban co Cen tral, nos ter mos do se -
guin te Pro je to de Re so lu ção:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 2º da Re so -
lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
 Art. 1º O art. 2º da Re so lu ção nº 20, de 2001, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção: 

“Art. 2º As ga ran ti as a se rem re no va -
das, ade qua das e am pli a das de ve rão ob ser -
var o es ta be le ci do na Re so lu ção nº 2.887,
de 2001, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal,
na Lei Fe de ral nº 10.177, de 2001, e even -
tu a is al te ra ções des ses nor ma ti vos, com as
se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

..............................................................
II – taxa de ju ros : en tre 4% a.a. e

10,75% a.a., em con for mi da de com a Lei
Fe de ral e as Re so lu ções do Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal que dis ci pli nam o Pro gra ma;..

..............................................................
IV –  con di ções de pa ga men to : pra zo

de re em bol so de até 20 (vin te) anos e pra zo 
de ca rên cia, quan do for o caso, de até 3
(três) anos, am bos em con for mi da de com a
Lei Fe de ral e as Re so lu ções do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal que dis ci pli nam o Pro -
gra ma.

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

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção. 

Sala das Re u niões, 9 de ou tu bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te –  Bel lo Par ga, Re la -
tor – Wal deck Orne las – Pe dro Piva – José Agri -
pi no  – Ge ral do Melo – Jo nas Pi nhe i ro – Ma u ro
Mi ran da – Ro me ro Jucá – Ro ber to Sa tur ni no – 
Pa u lo Sou to – Arlin do Por to – Edu ar do Su plicy – 
Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Men sa gem n.º
227, de 2001, que con clui pela apre sen ta ção do Pro -
je to de De cre to le gis la ti vo n.º 363, de 2001, que apro -
va a Progr ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao quar to tri mes -
tre de 2001, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, cons -
ta rá da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná ria de

ama nhã, nos ter mos do art. 353, pa rá gra fo úni co, do
Re gi men to Inter no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

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
Re so lu ção N.º 48, de 2001 (MSF 201/2001), que au -
to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar
ope ra ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do
de cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca d Po lô nia, no
mon tan te atu al de três bi lhões e qua tro cen tos mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
na for ma dos con tra tos as si na dos com o Bank
Hank lowy W Wars za wie S.A, a par tir de di re tri zes
es ta be le ci das na Ata de Enten di men tos, no âm bi to
do cha ma do Clu be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci -
as; – N.º 49, de 2001 (OFS 28/2001), que au to ri za o 
De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP
(MT), au tar quia per ten cen te ao Go ver no do Esta do
do mato Gros so, a as si nar adi ti vo con tra tu al com o
Ban co do Bra sil S.A, no va lor de qua tro mi lhões, tre -
zen tos e sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e oito re a is e 
onze cen ta vos, a pre ços de 14 de ja ne i ro de 2000,
com base na Lei n.º 10.177, de 2001; e n.º 50, de
2001 (OF.2.626/2001) que dá nova re da ção ao art.
2º da Re so lu ção n.º 20, de 2001, do Se na do Fe de -
ral, re sul tan tes de pa re ce res li dos an te ri or men te, fi -
ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, ”f“,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há um
re que ri men to de ur gên cia que de ve ria ter sido lido na
Hora do Expe di en te. A Pre si dên cia con sul ta os Srs.
Lí de res se con cor dam com a le i tu ra des te re que ri -
men to ago ra. (Pa u sa. Assen ti men to do Ple ná rio.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 581, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 48, de 2001, ad vin do
da apro va ção da Men sa gem SF. nº 202, DE 2001, que 
“pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções que
per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex ter -
no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan te atu al de 
US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua tro cen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
na for ma dos con tra tos as si na dos com o Bank Kand -



lowy w Wars za wie S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le -
ci das na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma -
do Clu be de Pa rís”.

Sala das Co mis sões, 9 de ou tu bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Ma u ro Mi ran da – 
Edu ar do Su plicy – José Agri pi no – Ge ral do Melo – 
Ro ber to Sa tur ni no – Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga –
Wal deck Orne las – Pa u lo Sou to – Ney Su as su na –
Jo nas Pi nhe i ro – He lo i sa He le na (ven ci do).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345,
in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ca sil do
Mal da ner por ces são do Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não pos -
so de i xar de fa zer, nes te ins tan te, al gu mas con si de ra -
ções so bre o que vem ocor ren do na Re gião Sul do
Bra sil nos úl ti mos dias. Já es ta mos com mi lha res e
mi lha res de fla ge la dos em fun ção das en chen tes,
em fun ção das con di ções cli má ti cas. De sa ba ram
inú me ras pon tes, es co las, pos tos de sa ú de, pro vo -
can do pro ble mas em bu e i ros, e, re pi to, te mos pre ju -
í zos na agri cul tu ra, nas ro do vi as, em to dos os se to -
res. Des ta co mais uma vez: es ta mos com mi lha res
de de sa bri ga dos, prin ci pal men te nos três Esta dos
do Sul. No meu Esta do, San ta Ca ta ri na, on tem já ha -
via mais ou me nos 87 Mu ni cí pi os em es ta do de emer -
gên cia.

Não é de hoje, Sr. Pre si den te, que falo so bre
este as sun to nes ta Casa. Há mu i to tem po que o tra go
a de ba te, sem pre di zen do que o Bra sil é im pre vi den -
te, nós bra si le i ros so mos im pre vi den tes. Va mos ser
sin ce ros: o Go ver no bra si le i ro não é pre vi den te! Não
pro cu ra mos an te ci par-nos, e ima gi no que isso for me
uma cul tu ra, por que acre di ta mos que co nos co não
acon te ce, que só acon te ce com o vi zi nho, com o ou -
tro. E o mes mo ocor re com os Esta dos. Isso me pa re -
ce cul tu ral.

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, sem pre que
es ses fa tos ocor rem, so mos pe gos de sur pre sa. Sa -
be mos que, pelo me nos no Sul, sem pre nos dias 25
de de zem bro e 1º de ja ne i ro, há en xur ra das, re sul -

tan do em mi lha res e mi lha res de fla ge la dos, e nós
não nos pre ve ni mos. Sa be mos que, no Nor des te,
ocor re seca pe ri o di ca men te e, no Cen tro-Oes te,
que i ma das e or va lhos. Mas tudo isso pas sa e nós
nos es que ce mos. Pen sa mos que não virá mais, e
está tudo aí no va men te.

Ago ra, há cor ri da de Pre fe i tos de ses pe ra dos no
meu Esta do. Sei que não é ape nas lá, mas tam bém
no Rio Gran de do Sul, Pa ra ná e as sim por di an te. Eles 
pro cu ram o Go ver no do Esta do. A De fe sa Ci vil es ta -
du al não está pre pa ra da para isso, re co lhe as pro pos -
tas, faz um le van ta men to e vem a Bra sí lia. Che gan do
ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, per ce be que a
De fe sa Ci vil Na ci o nal tam bém não está. Só do meu
Esta do, para os pri me i ros so cor ros, são ne ces sá ri os
R$20 mi lhões, e não há re cur so. Então, o que se faz?
De po is de uma tri a gem, do le van ta men to, que co me -
ça nos Mu ni cí pi os, o Go ver no faz uma me di da pro vi -
só ria e en ca mi nha para o Con gres so Na ci o nal. Aí já
se pas sa ram qua tro, cin co, seis me ses, Sr. Pre si den -
te. E a es co la con ti nua de sa ba da, o pos to de sa ú de
sem aten di men to, a pin gue la ca í da, não per mi tin do a
cri an ça ir à es co la, a pon te con ti nua sem re cu pe ra -
ção, o Mu ni cí pio iso la do, ou tro sem co mu ni ca ção e
as sim por di an te.

Não dá, Sr. Pre si den te. Pre ci sa mos es tar pre pa -
ra dos para es sas si tu a ções.

Por isso que ro re lem brar as pro pos tas que apre -
sen tei há dois ou três anos, e que não sei por que não
an dam. Pre ci sa mos pres si o nar mais. Há um pro je to
que des ti na 0,5% de todo se gu ro fe i to no Bra sil para
um fun do de de fe sa ci vil na ci o nal.

Pre o cu pa mo-nos em se gu rar o au to mó vel, mas
não nos pre o cu pa mos com as vias em que ele cir cu la. 
As com pa nhi as de se gu ro são con tra, por que isso
tudo en ca re ce. Se 0,5% en ca re ce um se gu ro, pelo
amor de Deus! Se nos pre ve nir mos, as ca tás tro fes e
os si nis tros se rão me no res, e as com pa nhi as vão lu -
crar com o tem po, Sr. Pre si den te. Não sei como elas
não en ten dem isso!

Esse fun do na ci o nal não se ria só em re la ção
ao se gu ro. Tam bém há um se gun do pro je to em tra -
mi ta ção nes ta Casa que pos si bi li ta a des ti na ção de
até 2% do va lor a pa gar do Impos to de Ren da da
pes soa fí si ca e ju rí di ca para um fun do de de fe sa ci -
vil na ci o nal.

Hoje te mos a Lei Rou a net, que pos si bi li ta cap tar 
re cur sos para a cul tu ra, para fa zer fil mes – mu i tas ve -
zes fil mes não tão re co men dá ve is, mas é pos sí vel.
Por que não po de mos en tão cap tar re cur sos, até 2%
da pes soa fí si ca ou ju rí di ca, para apli car em um fun do 
de de fe sa ci vil na ci o nal? Por que não?



E como iría mos dis tri bu ir es ses re cur sos do se -
gu ro e do Impos to de Ren da ar re ca da do? Um ter ço fi -
ca ria com a De fe sa Ci vil Na ci o nal, o ou tro ter ço cor -
res pon den te se ria das De fe sas Ci vis es ta du a is, e o
úl ti mo, para com ple tar um in te i ro, ca be ria às De fe sas
Ci vis dos res pec ti vos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Des sa
for ma, os Mu ni cí pi os po de ri am or ga ni zar suas De fe -
sas Ci vis, que, con se qüen te men te, te ri am mo ti va ção
para re a li zar cam pa nhas de in cen ti vo ao se gu ro. Ha -
ve ria cam pa nhas nes se sen ti do e mo ti va ção da po pu -
la ção em se fa zer se gu ro para tudo, pois os ci da dãos
da que le Mu ni cí pio sa be ri am que par te do va lor do
seu Impos to de Ren da ou do se gu ro iria para a De fe -
sa Ci vil da sua ci da de.

Des sa for ma, acon te cen do uma ca tás tro fe, to -
dos es ta ri am pre ve ni dos, pelo me nos para pres tar so -
cor ro nos pri me i ros mo men tos. Ocor ren do o in ci den -
te, o si nis tro e não ha ven do con di ções de o Mu ni cí pio
re sol ver, po de ría mos ser so cor ri dos pela De fe sa Ci vil
es ta du al. Se ain da as sim não bas tas se, ha ve ria,
como re cur so, a De fe sa Ci vil Na ci o nal que, pelo me -
nos, es ta ria pre pa ra da, te ria um fun do para aten der
às ques tões re gi o na is e as ma i o res, quan do ne ces sá -
rio. E se ain da não che gas se? De man da ria mais tem -
po, como hoje, e só aí te ria que ser fe i to um le van ta -
men to, uma me di da pro vi só ria para que se bus cas se
no Orça men to o so cor ro a ca la mi da des ma i o res.

Pre ci sa mos nos pre ve nir, pelo me nos, em par te, 
o que não vem ocor ren do, e por isso so mos pe gos de
sur pre sa. No mo men to, isso vem ocor ren do e es tão
to dos de ses pe ra dos. Há uma cor ri da de pre fe i tos e
au to ri da des a Bra sí lia nos úl ti mos dias, e não es ta -
mos pre pa ra dos. Essa é a re a li da de.

Por isso vol to a in sis tir so bre a ne ces si da de de
que se dê an da men to a es sas pro vi dên ci as. Por que
isso não pode acon te cer? Se tudo é pos sí vel pre ve nir, 
por que não po de mos nos pre ve nir para so cor rer mi -
lha res e mi lha res de de sa bri ga dos, que pre ci sam de
re cur sos para re cu pe rar isso ou aqui lo: é a es co la ca í -
da, a pon te que não per mi te pas sa gem, o pon ti lhão, o
pos to de sa ú de, a es tra da in ter rom pi da. Para que
pos sa mos aju dar des de logo, e não es pe rar que o
tem po pas se, e os pre ju í zos se jam in fin dá ve is.

Hoje a le gis la ção per mi te que se cons trua a
casa pró pria com os re cur sos do Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço. Con tu do, se por aca so ocor rer
um si nis tro ou uma en chen te, como acon te ceu em vá -
ri os lu ga res do meu Esta do, e o pro pri e tá rio qui ser re -
cu pe rar ou re cons tru ir a sua casa com os re cur sos do
FGTS, a le gis la ção não per mi te. É pos sí vel cons tru ir
uma casa com o FGTS, mas re cu pe rá-la de uma ca la -
mi da de, não.

Tive a hon ra de apre sen tar, há qua se três
anos, pro pos ta que fa ci li ta a uti li za ção dos re cur sos
des te Fun do em ca sos evi den tes de per da, em que
as pes so as não têm aon de ir, pois era o úni co teto
que pos su íam e que foi des tru í do pelo tem po ral.
Que se jam usa dos, re pi to, os re cur sos do Fun do de
Ga ran tia de po si ta dos em suas con tas nes ses ca sos 
de ca la mi da de.

Sr. Pre si den te, é pre ci so per mi tir que se faça
isso. Esta re mos as sim aju dan do mi lha res de pes so as 
a sa í rem des sas si tu a ções.

Então, não sei por que es sas idéi as não en tram
na ca be ça de mu i tas pes so as. Pre ci sa mos nos pre ve -
nir no con jun to, no co le ti vo.

Cla ro que se não vier a ca tás tro fe, se da qui a
pou co che gar o 25 de de zem bro, que não vai ser Na -
tal, é di fí cil po der co me mo rar numa si tu a ção as sim
tão ca la mi to sa . Ou en tão che ga rá um 1º de ja ne i ro
que não será 1º do ano, e será a mes ma co i sa. Se a
ca tás tro fe não acon te cer em um ano, po de rá vir no
ou tro, por que ela é um fe nô me no cí cli co, prin ci pal -
men te na nos sa re gião.

Pre ci sa mos es tar pre ve ni dos. Se não o uti li zar -
mos, esse Fun do será ge ri do por um Con se lho Mu ni -
ci pal da De fe sa Ci vil, ou por um Con se lho de De fe sa
Ci vil Esta du al, e mes mo Na ci o nal, vin cu la do ao Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, que terá de res pon -
der, pres tar con tas, da sua apli ca ção.

Quem sabe, um per cen tu al dis so pos sa ser usa -
do na pre ven ção de ca tás tro fes jun to aos Cor pos de
Bom be i ros; pro por ci o ne me lho ri as que evi tem a ocor -
rên cia de si nis tros. Pre ci sa mos re me di ar, pre ve nir em 
mu i tos lu ga res. Mas não, de i xam acon te cer pri me i ro.
Essas ca la mi da des acon te cem. O meio am bi en te tem 
que ser, como se diz, le va do em con jun to, sus ten ta do. 
É pre ci so adap tar as cir cuns tân ci as.

Como eu dis se, ao se gu rar o au to mó vel, pre o -
cu pa mo-nos com ele. Mas com o meio em que ele cir -
cu la nin guém se pre o cu pa. Se cu i dar mos do meio
onde ele se en con tra, os si nis tros se rão me no res. Se
re me di ar mos, pre ve nir mos, com cer te za, os si nis tros
ocor re rão em me no res pro por ções. Para isso o Bra sil
não está pre pa ra do. So mos im pre vi den tes. Mu i tas ve -
zes, cu i da mos de nós mes mos, do nos so au to mó vel,
mas nos des cu i da mos das es tra das por onde an da -
mos. Então, te mos que ana li sar as ques tões em con -
jun to por que elas es tão re la ci o na das en tre si. É isto
que fal ta no Bra sil, Sr. Pre si den te.

Por isso, ape lo para os se to res or ga ni za dos da
so ci e da de pres si o na rem os nos sos Co le gas, as Li de -
ran ças prin ci pal men te, vi san do ao an da men to des -
sas ques tões. Isso se ria sa lu tar. Pode-se apli car tan to 



nis so ou na qui lo, por que não em fun do de de fe sa ci vil 
que ve nha a so cor rer mi lha res e mi lha res de ir mãos
que es tão aí pre ci san do? Ago ra, o Go ver no tem que
pres tar so cor ro a essa gen te. De onde irá ti rar os re -
cur sos? Bus ca rá re cur sos do Orça men to? Os re cur -
sos sa i rão do Go ver no do mes mo je i to. Os re cur sos
vão cair do céu? Não! Os mi la gres hoje são di fí ce is!
Por que não nos pre ve nir? Va mos nos or ga ni zar. Por
que não pla ne jar me lhor?

Ape lo mais uma vez, di an te des se dra ma vi vi do
pela po pu la ção su lis ta e que às ve zes afli ge ou tros
Esta dos bra si le i ros, para que pen se mos em con jun to
es sas cir cuns tân ci as. Não me can so de re i te rar esse
ape lo, por que en ten do que é jus ta, é pro ce den te a
nos sa pre o cu pa ção com os mi lha res e mi lha res de
nos sos ir mãos.

Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te,
meus no bres Co le gas que eu não po de ria de i xar de
fa zer no dia de hoje di an te des ses fa tos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, 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 (Lind berg Cury) – Pela or -
dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na -
dor Se bas tião Ro cha, que dis põe do tem po re gi men -
tal de seis mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr

as
 e Sr

s
 Se na do res, o Tri bu nal

de Jus ti ça do Esta do do Ama pá co me mo rou no dia
cin co de ou tu bro do ano em cur so a im plan ta ção da
ju ris di ção ple na da Jus ti ça do Ama pá. Nos seus dez
anos de exis tên cia, o Esta do do Ama pá, trans for ma -
do a par tir do Ter ri tó rio Fe de ral do Ama pá, pela Cons -
ti tu i ção de cin co de ou tu bro de 1988, im plan tou a sua
Jus ti ça Esta du al na sua ju ris di ção ple na so men te no
dia cin co de ou tu bro de1991. Des de en tão, a Jus ti ça
do Ama pá pas sou a exer cer as suas ati vi da des ple -
nas e a con tri bu ir para que a ci da da nia ama pa en se
fos se for ta le ci da e pu des se, cada vez mais, usu fru ir
dos seus di re i tos e para que a Jus ti ça na sua fi na li da -
de su pre ma pu des se ser a guar diã des ses di re i tos. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, ve nho à Tri bu na no dia
de hoje para me con gra tu lar com a Jus ti ça do Esta do
do Ama pá, a qual, nos seus dez anos de fun ci o na -
men to, tem sido con si de ra da uma das mais cé le res e
efi ca zes do Bra sil. Tem tido re co nhe ci men to da gran -
de im pren sa in ter na ci o nal, como o do jor nal The
Was hing ton Post, dos Esta dos Uni dos, e tam bém da 
re vis ta ale mã Der Spi e gel, que, por meio de equi pes

que fo ram ao Ama pá, pu de ram cons ta tar não so men -
te a efi ciên cia da nos sa Jus ti ça, mas tam bém a for ma
de mo crá ti ca com que a Jus ti ça do Ama pá atua, com a 
im plan ta ção de ser vi ços re le van tes para a po pu la ção, 
como a Jus ti ça iti ne ran te, tan to a ro do viá ria quan to a
flu vi al, que co bre toda a ex ten são do li to ral do Ama pá
– a flu vi al indo a Ba i li que, uma das áre as mais be las
do nos so Esta do, uma das re giões mais bo ni tas do
Esta do do Ama pá, o ar qui pé la go de Ba i li que, na foz
do Rio Ama zo nas.

A Jus ti ça do Ama pá, ro ti ne i ra men te, vi a ja para
aque la re gião para aten der aos ci da dãos que ali re si -
dem, aos mo ra do res da que la re gião, com to das as
ati vi da des que di zem res pe i to ao ho mem do in te ri or,
quer seja na do cu men ta ção de re gis tro de cer ti dão de 
nas ci men to, quer seja na car te i ra de iden ti da de ou no
re gis tro ci vil, bem como no tí tu lo ele i to ral. Em di ver -
gên ci as, tam bém, en tre par tes, a Jus ti ça faz a con ci li -
a ção ali mes mo, na que le lo cal. Além dis so, a Jus ti ça
do Ama pá im plan tou tam bém a Jus ti ça vo lan te para
aten di men to aos pro ble mas de trân si to.

Por isso, a Jus ti ça do Ama pá é ex tre ma men te
res pe i ta da no nos so Esta do e no Bra sil, sen do re co -
nhe ci da mun di al men te. Re pre sen tan tes da Jus ti ça
na ci o nal, Mi nis tros do STJ e Mi nis tros do STF, quan -
do vi si ta ram o Ama pá, ti ve ram uma im pres são mu i to
po si ti va da nos sa Jus ti ça.

La men ta vel men te, há gra ves pro ble mas no nos -
so Esta do. São as cri ses per ma nen tes pro vo ca das
pelo Po der Exe cu ti vo Esta du al. Mais uma vez, a Jus ti -
ça do Ama pá está sen do ví ti ma de ação ca lu ni o sa por 
par te do Go ver no Esta du al, ca pi ta ne a da pelo Go ver -
na dor, que im pe trou duas ações no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Uma de las já foi in de fe ri da pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e a ou tra está sen do ana li sa da. 

Numa de las, o au tor da ação é o De pu ta do Fe -
de ral li cen ci a do do PT, Arlin do Chi na glia. Para nós,
isso foi uma gran de sur pre sa. O que o De pu ta do
Arlin do Chi na glia, do PT de São Pa u lo, tem a ver com
a Jus ti ça do Ama pá? Isso já nos in di ca va, na que le
mo men to, que o re fe ri do De pu ta do es ta va sen do usa -
do como um ga ro to de re ca do do Go ver na dor João
Ca pi be ri be. Ape nas des sa for ma, po de ria ser ex pli ca -
do como um De pu ta do de São Pa u lo, que acre di to
que nun ca vi si tou o Ama pá, im pe trou uma ação con -
tra a Jus ti ça, acu san do os de sem bar ga do res do Esta -
do de te rem sido no me a dos ile gal men te em 1991. A
ação foi im pe tra da pra ti ca men te dez anos de po is de
os de sem bar ga do res te rem sido no me a dos. De po is
de sete anos de con vi vên cia do atu al Go ver na dor
com os de sem bar ga do res, o De pu ta do Arlin do Chi na -
glia in gres sou com uma ação no Su pre mo Tri bu nal



Fe de ral, pe din do que a no me a ção dos de sem bar ga -
do res fos se anu la da. Como isso veio à tona e fi cou
evi den te que o au tor in te lec tu al da ação era o Go ver -
na dor João Alber to Ca pi be ri be e não o De pu ta do
Arlin do Chi na glia, que ti nha ser vi do ape nas de ga ro to 
de re ca do do Go ver na dor como eu dis se, o pró prio
Go ver na dor achou por bem en trar com uma ação no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o que fez de for ma in cor re -
ta, e a ação foi pron ta men te in de fe ri da pelo Mi nis tro
Cel so de Mel lo. Ago ra o Go ver na dor in gres sou com
ou tra ação, po pu lar, pe din do no va men te a anu la ção
da no me a ção dos de sem bar ga do res, ale gan do que
os de sem bar ga do res não ti nham os re qui si tos ne ces -
sá ri os para exer cer o car go quan do fo ram no me a dos
ou por que eram ju í zes subs ti tu tos ou por que o pro mo -
tor no me a do não ti nha dez anos ain da de exer cí cio
con for me pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral. O que nos
cha ma a aten ção e nos sur pre en de é que o Go ver na -
dor te nha es pe ra do sete anos para to mar essa de ci -
são. E o mes mo cu i da do que o Go ver na dor apa ren te -
men te quer ter com re la ção a nos sos de sem bar ga do -
res jun to ao Tri bu nal de Jus ti ça não o tem com re la ção 
ao Tri bu nal de Con tas, para o qual no me ou con se lhe i -
ra uma irmã sua. A mo ra li da de que o Go ver na dor do
Ama pá quer ter com re la ção ao Tri bu nal de Jus ti ça
não a tem com o Tri bu nal de Con tas do Esta do. Ora,
se o Tri bu nal de Con tas do Esta do é o ór gão res pon -
sá vel para fis ca li zar as con tas do Go ver no es ta du al,
como um Go ver na dor de Esta do no me ia sua irmã
para fis ca li zar as pró pri as con tas? De po is apa re ce na 
mí dia na ci o nal como o ara u to da mo ra li da de.

Sr. Pre si den te, te nho vin do sis te ma ti ca men te à
tri bu na, numa po si ção que não me agra da por que
essa ques tão iden ti fi ca um Go ver no ain da pro vin ci a -
no. Digo Go ver no pro vin ci a no. O Ama pá não é um
Esta do pro vin ci a no. Te mos uma po pu la ção cul ta, uma 
po pu la ção que co nhe ce e de fen de seus di re i tos. La -
men ta vel men te es ta mos sen do go ver na dos por um
ci da dão que faz da cri se o ce ná rio ide al para go ver -
nar; que não tem me i os de mos trar re sul ta dos po si ti -
vos de sua ad mi nis tra ção; que bus ca, por meio da cri -
se, pro je tar-se na mí dia na ci o nal com ob je ti vos cla ros 
de can di da tar-se a pre si den te da Re pú bli ca ou a
vice-pre si den te da Re pú bli ca ou ocu par al gum mi nis -
té rio no fu tu ro. 

Vi ve mos cri ses ins ti tu ci o na is per ma nen tes que
des mo ra li zam nos sas ins ti tu i ções. Se um Go ver na dor 
in gres sa com uma ação des sa na tu re za con tra a pró -
pria Jus ti ça, o ci da dão co mum co me ça a se per gun tar 
se deve obe de cer à Jus ti ça do Ama pá, que não pode
exer cer ple na men te suas fun ções por es tar co lo ca da

sob sus pe i ção. Cria-se en tão um cli ma de de so be -
diên cia ci vil.

Ve nho à tri bu na nes ta tar de re pu di ar essa ati tu -
de, so li da ri zar-me com a Jus ti ça do Ama pá e fa zer um 
de sa gra vo em fa vor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do.
E não o faço pes so al men te, in di vi du al men te aos de -
sem bar ga do res, mas à ins ti tu i ção. So li da ri zo-me com 
a ins ti tu i ção Tri bu nal de Jus ti ça do Ama pá e à Jus ti ça
do Esta do como um todo, que tem dado pro vas de efi -
ciên cia e de com pro mis so e res pon di do po si ti va men -
te aos gra ves pro ble mas en fren ta dos pela po pu la ção
ama pa en se em re la ção ao Po der Ju di ciá rio. Mais
uma vez afir mo que re pu dio a ação do Go ver na dor
João Ca pi be ri be, que bus ca, por meio das cri ses per -
ma nen tes no Esta do do Ama pá, pro je tar-se na mí dia
na ci o nal, gas tan do mi lhões de re a is para se pro mo -
ver. O que está em jogo não são exa ta men te os be ne -
fí ci os para a co le ti vi da de ama pa en se; está em jogo
jus ta men te a pro je ção na ci o nal do Go ver na dor. Tra -
ta-se de uma ques tão per so na lís ti ca. Por tan to, mais
uma vez, re pu dio esse tipo de po si ção po lí ti ca do Go -
ver na dor Ca pi be ri be.

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

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Edi son Lo -
bão, Ro me ro Jucá, Car los Pa tro cí nio 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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT.) – Sr.
Pre si den te, Sr as e Srs. Se na do res, quan tos de nós já
não nos vi mos di an te de es co lhas di fí ce is? Qu an tos
de nós já não ti ve mos de fa zer op ções, pre mi dos pe -
las ne ces si da des con jun tu ra is? Se ”vi ver é ofí cio pe ri -
go so“, como di zia Gu i ma rães Rosa, ”go ver nar é ca mi -
nho es pi nho so“. Pois, mes mo que haja es pi nhos, pre -
ci sa mos con ti nu ar com nos sa lida.

Gos ta ria de tra zer ao de ba te hoje uma ques tão
que en vol ve op ções go ver na men ta is em uma área
das mais sen sí ve is: a vi a bi li za ção (ou não) de as sen -
ta men tos ru ra is, par te do Pro gra ma de Re for ma
Agrá ria. 

Tra ta-se de uma ques tão mu i to co mum por esse 
Bra sil afo ra. Mas hoje eu que ro tra zer um caso con -
cre to, que está ca u san do mu i ta dor de ca be ça aos
agri cul to res as sen ta dos, an si o sos por de sen vol ve -
rem ple na men te suas ati vi da des. Tra ta-se dos as sen -
ta dos do Mu ni cí pio de Gu a ran tã do Nor te, em Mato
Gros so.



Obser vem a iro nia, Sras e Srs. Se na do res. Di an te 
de tan tos pro ble mas en vol ven do a Re for ma Agrá ria,
ti ve mos a fe li ci da de de con se guir as sen tar as fa mí li as 
em Gu a ran tã do Nor te. Mas, para po de rem de sen vol -
ver suas ati vi da des (re ti rar a co ber tu ra ve ge tal, arar,
plan tar, en fim, la vrar a ter ra), os agri cul to res pre ci sam 
do apo io fi nan ce i ro do Pro naf (Pro gra ma Na ci o nal de
For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar). E, para te rem 
aces so ao Pro naf, pre ci sam da li cen ça am bi en tal.
Para ob te rem a li cen ça am bi en tal jun to ao Iba ma,
pre ci sam fa zer os Estu dos de Impac to ao Meio Ambi -
en te. E por aí vai.

Re sul ta do: im pos si bi li ta dos de cum pri rem to das 
es sas exi gên ci as, os agri cul to res não ob ti ve ram a li -
cen ça do Iba ma e, ob vi a men te, não es tão con se guin -
do os re cur sos do Pro naf. 

O pró xi mo ca pí tu lo não é di fí cil de adi vi nhar:
como vi a bi li zar um as sen ta men to ru ral, se os pro du -
to res não po dem pro du zir? Pa re ce um pro ble ma sem
so lu ção. Mas não um pro ble mi nha. Um pro ble mão.
Invi a bi li za do esse as sen ta men to, te re mos de novo al -
gu mas de ze nas de fa mí li as sem-ter ra, sem em pre go,
sem pers pec ti vas.

Por isso, ve nho tra zer meu ape lo ao Mi nis tro do
Meio Ambi en te e ao Mi nis tro do De sen vol vi men to
Agrá rio. Se nho res Mi nis tros, uti li zem a ca pa ci da de
téc ni ca de seus qua dros para vi a bi li zar essa ques tão.
Re ve jam essa le gis la ção, que tem-se re ve la do ina de -
qua da.

Do pon to de vis ta le gal, a pre vi são de exi gên cia
da li cen ça am bi en tal está na Re so lu ção nº 237, de
1997, do Co na ma (Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi -
en te), em cujo art. 3º te mos:

Art. 3º A li cen ça am bi en tal para em pre -
en di men tos e ati vi da des con si de ra das efe ti -
va ou po ten ci al men te ca u sa do ras de sig ni fi -
ca ti va de gra da ção do meio de pen de rá de
pré vio es tu do de im pac to am bi en tal e res -
pec ti vo re la tó rio de im pac to so bre o meio
am bi en te (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á pu -
bli ci da de, ga ran ti da a re a li za ção de au diên -
ci as pú bli cas, quan do cou ber, de acor do
com a re gu la men ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão am bi en tal
com pe ten te, ve ri fi can do que a ati vi da de ou
em pre en di men to não é po ten ci al men te ca u -
sa dor de sig ni fi ca ti va de gra da ção do meio
am bi en te, de fi ni rá os es tu dos am bi en ta is
per ti nen tes ao res pec ti vo pro ces so de li cen -
ci a men to.

No Ane xo I da Re so lu ção 237/97, en tre as “Ati vi -
da des ou Empre en di men tos Su je i tos ao Li cen ci a -
men to Ambi en tal” es tão as Ati vi da des agro pe cuá ri as, 
en tre as qua is se in clu em os  pro je tos de as sen ta -
men tos e de co lo ni za ção.

O que pe dem os as sen ta dos de Gu a ran tã e de
todo o Bra sil? O que re i vin di ca aque la pre fe i tu ra mu -
ni ci pal? Sim ples men te re que rem que o Co na ma re ve -
ja essa le gis la ção para pos si bi li tar o de sen vol vi men to 
de suas ati vi da des. Pois, sem isso, não há as sen ta -
men to, não há pro gra ma de re for ma agrá ria que vá
para a fren te. 

E esse é o ape lo que, de pú bli co, faço aos mi nis -
tros do Meio Ambi en te e do De sen vol vi men to Agrá rio: 
re ve jam a le gis la ção e cri em con di ções para o ”de -
sen vol vi men to sus ten ta do“. Por que, sem re ver essa
re so lu ção, não ha ve rá de sen vol vi men to al gum.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to Obri ga do. 
O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA.) – Sr. Pre si -

den te, Sras e Srs. Se na do res, O mun do ain da está sob
a emo ção da per ple xi da de em face dos ter rí ve is aten -
ta dos per pe tra dos por cri mi no sos nos Esta dos Uni -
dos. E é gra ti fi can te a cons ta ta ção de que qua se to -
das as Na ções, re fle tin do po vos das mais di fe ren tes
et ni as, es tão não so men te so li dá ri as com o go ver no
nor te-ame ri ca no, mas tam bém dis pos tas a ofe re ce -
rem uma co la bo ra ção efe ti va para o com ba te ri go ro -
so, sem tré guas, a ter ro ris tas.

O que ocor reu nos Esta dos Uni dos foi, sem dú -
vi da, um ato mons tru o so de co var des, a me re cer res -
pos ta pro por ci o nal à enor me  au dá cia e gra vi da de
dos atos cri mi no sos pra ti ca dos. É essa a ex pec ta ti va
da opi nião pú bli ca mun di al.

Os tão la men tá ve is fa tos acon te ci dos, po rém,
não de vem di lu ir, no Bra sil, a pre o cu pa ção pela cres -
cen te gra vi da de da ‘on da de vi o lên cia’ que con ti nua
afli gin do as fa mí li as.

Mu i to já se de ba teu a vi o lên cia en tre nós, re gis -
tran do-se em vá ri os fo ros a in dig na ção con tra os seus 
efe i tos per ver sos con tra a po pu la ção.

Me di das con tra a vi o lên cia fo ram vá ri as ve zes
anun ci a das, mas, por que de las não re sul ta ram efe i -
tos po si ti vos, o in su ces so não tem con se gui do res ga -
tar o sen ti men to de se gu ran ça da po pu la ção. 

A so ci e da de bra si le i ra, Sr. Pre si den te, con ti nua
ví ti ma do medo e da in ti mi da ção que lhe in fli gem o co -
ti di a no de ba las per di das en tre o lar e o tra ba lho.

O País, há mais de uma dé ca da, vem con vi ven -
do com ní ve is de vi o lên cia e de cri mi na li da de que nos
co lo cam no mais ba i xo pa ta mar no con cer to das Na -
ções. 



Já não se pode con fi ar se quer na que les agen -
tes pú bli cos pa gos para nos de fen de rem. Di a ri a men -
te, di vul gam-se na im pren sa os in crí ve is epi só di os
de li tu o sos que têm como au to res ou co-au to res os
que de vi am com ba tê-los.

Hoje, o ci da dão bra si le i ro agre di do em seu di re i -
to ou que, por in fe li ci da de, for in ti ma do, seja como in -
di ci a do, seja como tes te mu nha, pe las nos sas po lí ci as 
ci vis, será sub me ti do a ri tu al pe no so e, não raro, de
hu mi lha ção.

Nin guém se sen te se gu ro como tes te mu nha de
um fato cri mi no so, daí por que cres ce o nú me ro da -
que les que, em bo ra pre sen tes na ocor rên cia de epi -
só di os de li tu o sos, di zem nada ter vis to ou ou vi do. Tal
omis são com pro me te se ri a men te a ave ri gua ção de
fa tos, es ti mu lan do a im pu ni da de, mas não se pode
cri ti car aque les que po ri am sua vida em ris co, aca so
tes te mu nhas sem, por que o Esta do não lhes pode ga -
ran tir co i sís si ma al gu ma.

O ci da dão bra si le i ro que se pro po nha a de fen -
der o seu di re i to pe ran te a Jus ti ça terá de pal mi lhar
um in fin dá vel ro sá rio de sa cri fí ci os e de ses pe ran ças

A cri an ça, o ado les cen te ou o adul to que, por
in fe li ci da de, ve nha a ser re co lhi do em nos sas ins ti -
tu i ções pe na is ou de as sis tên cia a me no res in fra to -
res, será sub me ti do aos mais re pug nan tes pro ce di -
men tos me di e va is de de gra da ção pes so al e mo ral,
não sur pre en den do, por tan to, o seu ódio ir re me diá -
vel con tra a so ci e da de que o co lo cou lá. Invi a bi li -
za-se, as sim, qual quer pos si bi li da de efe ti va de re a -
bi li ta ção e de re tor no a um am bi en te de res pe i to às
leis e às ins ti tu i ções.

As es ta tís ti cas in ter na ci o na is, Sr. Pre si den te, fa -
lam por elas mes mas, es pe ci al men te quan do con -
fron ta dos os da dos de al guns pa í ses com os ofe re ci -
dos pelo Bra sil. De mons tram que al gu ma co i sa anda
er ra da en tre nós; fal ta uma di re triz que nos con du za
ao acer to de me di das ain da não di li gen ci a das. O cer -
to é que são  man ti das ine fi ca zes as ins ti tu i ções que
de vi am pre ser var a se gu ran ça do povo bra si le i ro.

No Ja pão, em re la ção ao nú me ro de ho mi cí di -
os co me ti dos por gru pos de 100.000 ha bi tan tes por
ano, re gis tra-se o per cen tu al de 0,60. Na Fran ça e
na Ingla ter ra, esse ín di ce cres ce para um, isto é, um 
ho mi cí dio por ano para um gru po de 100 mil ha bi -
tan tes. Na Argen ti na, no Pa ra guai, Chi le e em Cos ta 
Rica, o ín di ce é de cin co ho mi cí di os/ano por 100 mil
ha bi tan tes.

No Bra sil, a taxa atu al des se ín di ce é de ab sur -
dos 25 as sas si na tos por cada gru po de 100.000 ha bi -
tan tes! Atrás do Bra sil, só a Co lôm bia, que vive uma
guer ra ci vil há mais de vin te anos, e as ex-co lô ni as

afri ca nas, an gus ti a das pe las re vo lu ções, guer ri lhas e
tu mul tos so ci a is.

Mas não é só o ín di ce de ho mi cí di os que com -
pro va a ine fi cá cia de nos sas or ga ni za ções ofi ci a is.
Dos cri mes elu ci da dos, por exem plo, pela po lí cia de
São Pa u lo – uma das mais im por tan tes da Amé ri ca
La ti na –, não mais de 2,5% dos pro ces sos le vam os
réus à con de na ção pelo Po der Ju di ciá rio. Per cen tu al
que pa re ce re fle tir a ela bo ra ção de in qué ri tos mal
con du zi dos ou, quan do me nos, ar bi trá ri os.

Lon ge es ta mos, por tan to, de al can çar a efi ciên -
cia de ou tras cor po ra ções po li ci a is na elu ci da ção de
cri mes:  a ja po ne sa ob tém a elu ci da ção de 58% dos
cri mes; a in gle sa, 35%; a po lí cia ame ri ca na, 22%.

Te nho co mi go da dos atu a li za dos que agra vam
ain da mais as pre o cu pa ções bra si le i ras. Nos sa atu al
po pu la ção car ce rá ria é de cer ca de 230 mil pes so as.
Fora das pri sões, em bo ra já con de na dos, pas se i am
por nos sas ruas e pra ças cer ca de 300 mil pes so as.
Por tan to, de um to tal apro xi ma do de 530 mil in di ví du -
os, que de vi am es tar pre sos por con de na ção pas sa -
da em jul ga do, 57% de les en con tram-se em ir re gu lar
li ber da de. Em re su mo: há mais cri mi no so na rua do
que na ca de ia!

Esta tís ti cas nor te-ame ri ca nas des te ano, re fe -
ren tes ao fi nal de 1999, in for mam que sua po pu la ção
car ce rá ria, por 100 mil ha bi tan tes, é de 1.381.892
pes so as.

Con fron tan do-se a po pu la ção dos Esta dos Uni -
dos (286.196.812 ha bi tan tes) com a bra si le i ra
(169.590.693 ha bi tan tes), te mos 146,2 pre sos por
100 mil ha bi tan tes, en quan to os nor te-ame ri ca nos
hos pe dam 482 pre sos por 100 mil ha bi tan tes.

Isso sig ni fi ca que a nos sa po pu la ção car ce rá ria
re pre sen ta me nos de um ter ço da po pu la ção car ce rá -
ria nor te-ame ri ca na por 100 mil ha bi tan tes. Como não 
se co me te rá a in ge nu i da de de se achar que há me -
nos cri mi no sos aqui do que lá, che ga-se à fá cil con -
clu são es ta tís ti ca de que o sis te ma po li ci al, pe ni ten -
ciá rio e ju di ciá rio da que le País é con si de ra vel men te
mais efi ci en te do que o bra si le i ro. 

Mas a tra gé dia de er ros não se es go ta ao tér mi -
no do pro ces so ju di ci al e da sen ten ça con de na tó ria.
O nos so sis te ma pri si o nal, como é sa bi do, é um cir co
de hor ro res. A ex pec ta ti va atu al de re in ci dên cia, para
os que cum prem pe nas, é de 65%.

Após a pri me i ra es ta da atrás das gra des, essa
ex pec ta ti va sal ta para mais de 80%, o que nos leva a
con clu ir que o Esta do bra si le i ro con se guiu im ple men -
tar em seu sis te ma car ce rá rio uma “efi ci en te” li nha de
pro du ção de cri mi no sos em sé rie. Nele in gres sam, a



cada ano, de ze nas de mi lha res de jo vens que cres ce -
ram ao lar go do am pa ro de fa mí li as es tru tu ra das, de
edu ca ção fun da men tal de qua li da de e de for ma ção
pro fis si o nal qua li fi ca da.

É o caso de per gun tar: por que acon te ce tal des -
ca la bro?... Por que che ga mos a esse pon to de de ses -
tru tu ra ção so ci al?...

Não cre io que se pos sa atri bu ir o au men to da vi -
o lên cia e da cri mi na li da de à ca rên cia de agen tes pú -
bli cos para pre ve ni-lo e com ba tê-lo.

A Po lí cia Ci vil bra si le i ra tem uma pro por ção de
44,10 po li ci a is por 100 mil ha bi tan tes. Na Po lí cia Mi li -
tar, essa pro por ção é de 208,17 PMs. O Bra sil, atu al -
men te, con ta com 668.342 vi gi lan tes (agen tes pri va -
dos de se gu ran ça), o que dá a mé dia de 394,09 des -
ses pro fis si o na is por 100 mil ha bi tan tes. Jun tan do-se
a esse nú me ro o efe ti vo das nos sas For ças Arma das
(327.796 mi li ta res na ati va – 193,29 por gru po de 100
mil ha bi tan tes), o Bra sil te o ri ca men te tem à sua dis -
po si ção, para pre ser var a se gu ran ça da so ci e da de, o
fa bu lo so con tin gen te de 839,65 agen tes pú bli cos e
pri va dos para um gru po de 100 mil ha bi tan tes!

Pres su po nho, por tan to, que não é por ca rên cia
de pes so al o in su ces so da luta ofi ci al con tra o in cre -
men to da vi o lên cia. Pre fi ro acre di tar, en tre tan tos ou -
tros mo ti vos, que, se não fal tam agen tes, fal ta-lhes
me lhor qua li fi ca ção, o pre pa ro in dis pen sá vel para a
luta que de les es pe ra mos con tra a cri mi na li da de.

Nos sos ín di ces de vi o lên cia e de cri mi na li da de
pa re cem pro por ci o na is aos ín di ces de de si gual da de
de ren da que im pe ra en tre nós.  A vi o lên cia, pois, há
de ser ana li sa da den tro de um con tex to eco nô mi co,
so ci al e cul tu ral.

Nes se con tex to, Sr. Pre si den te, há de bem se
ava li ar so bre qua is as me di das mais efi ci en tes e efi -
ca zes a se rem to ma das para res ga tar o povo bra si le i -
ro des sa si tu a ção in fa me. Tan to se pode op tar pelo
cus to do in cre men to da quan ti da de e da qua li da de de
po li ci a is, de ju i zes e de guar das pe ni ten ciá ri os, quan -
to se pode op tar por ações de cu nho so ci o e co nô mi co, 
no sen ti do de pre ve nir a cri a ção e a re pro du ção das
con di ções onde pros pe ram o cri me e a vi o lên cia. 

Estu di o sos de to dos os ma ti zes ide o ló gi cos,
que re pre sen tam to dos os seg men tos so ci a is di re ta -
men te re la ci o na dos com a ques tão da vi o lên cia, já
sub me te ram a ma té ria ao cri vo de aná li ses cri te ri o -
sas, das qua is re sul tou a cons ta ta ção de que, no Bra -
sil, as ca u sas bá si cas do au men to da vi o lên cia re su -
mem-se a uns pou cos fa to res prin ci pa is. 

Em pri me i ro lu gar, es tão os fa to res so ci o e co nô -
mi cos como a po bre za, o agra va men to das de si gual da -

des so ci a is, a he ran ça do pro lon ga do pe río do de hi -
pe rin fla ção e o pro ces so de sor de na do de ur ba ni za -
ção.

Em se gun do, es tão os fa to res ins ti tu ci o na is
como o co lap so do Esta do, a cri se dos mo de los fa mi li -
a res tra di ci o na is e o re cuo do po der re li gi o so.

E em ter ce i ro lu gar, es tão os fa to res cul tu ra is
como as di fi cul da des do pro ces so de in te gra ção na ci -
o nal, a de ca dên cia dos va lo res éti cos da so ci e da de e
o cres ci men to des me su ra do do po der da mí dia.

Tam bém in clu í da en tre as ca u sas per ver sas do
au men to da cri mi na li da de o fe nô me no re cen te da glo -
ba li za ção, com seus re fle xos na con tes ta ção da au to -
no mia dos Esta dos so be ra nos, na pro li fe ra ção do
nar co trá fi co e no co mér cio clan des ti no de ar mas de
fogo.

Eu da ria ên fa se tam bém à im pu ni da de. O cri mi -
no so, en quan to for bem-su ce di do nas suas ações, lhe 
dará tran qüi la con ti nu i da de. De ou tro lado, cria es tí -
mu los para os que se sen tem atra í dos pela atu a ção
anti-so ci al.

É a par tir des ses fa to res, Sr. Pre si den te, que se
pode tra çar a li nha de des do bra men tos que con du -
zem à de ge ne ra ção da so ci e da de e à ex clu são do in -
di ví duo, atra vés do de sem pre go, da mi sé ria, da mar -
gi na li za ção, do trá fi co de dro gas, dos as sal tos, da vi o -
lên cia no trân si to, da vi o lên cia do més ti ca, da pros ti tu i -
ção, etc. 

O sis te ma ju di ciá rio sa tu ra do, as de le ga ci as po -
li ci a is su per lo ta das e a mo ro si da de de pro ces sos de -
vem ser vis tos como par tes in te gran tes de um cír cu lo
vi ci o so de per da de fun ções do Esta do. 

Nes se sen ti do, ca u sa per ple xi da de sa ber que
40% dos pre sos bra si le i ros – o que, só em São Pa u lo,
sig ni fi cam mais de 32 mil pes so as –, aguar dam jul ga -
men to em de le ga ci as ou ca de i as pú bli cas. Esse nú -
me ro mais do que do brou na dé ca da que se pa ra os
dois úl ti mos cen sos re a li za dos no País.

Enten de mos que o cor re to en ten di men to do
es ta do de de ge ne ra ção da nos sa es tru tu ra so ci al é
ab so lu ta men te cru ci al nes sa abor da gem. As ma ni -
fes ta ções de vi o lên cia que nos ator do am a to dos
são o re sul ta do da exa cer ba ção do es ta do per ma -
nen te de vi o lên cia, de mi sé ria e de de ses pe ran ça
em que está mer gu lha do mais de um quar to de nos -
sa po pu la ção.

Nes se con tex to, a as so ci a ção per ver sa do de -
sem pre go à fal ta de qua li fi ca ção pro fis si o nal e ao
nar co trá fi co ar ras ta a nos sa ju ven tu de para a mar gi -
na li da de, em di re ção ao beco sem sa í da da cri mi na -
li da de. 



No en tan to, Sr. Pre si den te, a exis tên cia des sas
con di ções so ci a is cri mi nó ge nas em nos sa so ci e da de
não es go ta a lis ta das ca u sas de um es ta do hi per tro fi -
a do de vi o lên cia que, como já apon ta mos, ex tra po la
to dos os ín di ces ci vi li za dos den tro da re a li da de in ter -
na ci o nal.

Urgem me di das ur gen tes.
Hoje, são as sas si na dos mais de 40.000 bra si le i -

ros por ano, mais de cem por dia, um a cada doze mi -
nu tos.

Essa é uma si tu a ção de emer gên cia que exi -
ge me di das rá pi das e efi ca zes que não exi mem a
ne ces si da de de me di das de lon go pra zo, mas se
fa zem de ab so lu ta pri o ri da de para pre ser var a exis -
tên cia do te ci do so ci al bra si le i ro, sob ris co de re -
gre dir mos à bar bá rie.

Co gi ta ções for ma is como a uni fi ca ção das po lí ci -
as, a cri a ção de ju i za dos es pe ci a is e a mu ni ci pa li za -
ção das po lí ci as, em que pese a sua im por tân cia a
mé dio e a lon go pra zo, de vem ter con ti nu i da de. Con -
tu do, sem pre ju í zo das pro vi dên ci as de cur tís si mo pra -
zo como a fi xa ção de sa lá ri os dig nos, o in ves ti men to
na qua li da de pro fis si o nal e a aqui si ção de ins tru men tal 
ade qua do à oti mi za ção da ati vi da de po li ci al.

Faz-se ne ces sá ria, como se sabe, a re for ma do
sis te ma ju di ciá rio. Enquan to não se a efe ti var, po rém,
que se aper fe i ço em os pro ce di men tos pro ces su a is vi -
gen tes; que se vi a bi li ze a tra mi ta ção mais rá pi da dos
fe i tos, as sim mi ni mi zan do os re fle xos per ver sos da
im pu ni da de.

No âm bi to das exe cu ções pe na is, os pla nos que 
vi sam à cons tru ção in ten si va de pe ni ten ciá ri as pelo
País a fora de vem ser le va dos adi an te. No en tan to,
não de vem pre te rir as ações mais efi ci en tes a cur to
pra zo, como a va lo ri za ção do ní vel pro fis si o nal dos
agen tes pe ni ten ciá ri os, bem como o aper fe i ço a men to 
das con di ções de cum pri men to da pena de re clu são.
Em am bos os ca sos, as me di das con tri bu i ri am de ci si -
va men te para a rup tu ra da re a li men ta ção do cri me
pela via da re in ci dên cia pri si o nal, ali vi an do as pres -
sões so bre as ins ti tu i ções e dan do-lhes ma i or efi cá -
cia; não ne ces sa ri a men te com ma i o res cus tos. 

Con clu in do, Sr. Pre si den te, a vi o lên cia é um fe -
nô me no que vem se agra van do no País, atri bu in do-se 
as suas ca u sas à omis são do Esta do, tan to por ne gli -
gen ci ar no com ba te aos fa to res que fa zem pros pe rar
a de si gual da de so ci al a ní ve is exe crá ve is, quan to
pela sua omis são no ge ren ci a men to dos ór gãos e ins -
ti tu i ções res pon sá ve is pela pre ven ção e re pres são ao 
co me ti men to de in fra ções pe na is.

A ne gli gên cia ofi ci al re sul ta, na atu a li da de, em
sé ri os ris cos para a pre ser va ção da in te gri da de do te -

ci do so ci al. A ati vi da de cri mi no sa e o des res pe i to às
leis mar cham para se tor na rem a re gra e não ape nas
a ex ce ção den tro da so ci e da de.

A si tu a ção atu al pode ser ca rac te ri za da como
sen do de emer gên cia de cla ra da, exi gin do pro vi dên ci -
as ime di a tas e efe ti vas. 

Era o que ti nha a di zer. Obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Mi nis té rio dos
Trans por tes aca ba de pu bli car re la tó rio de ati vi da des
de no mi na do “Anuá rio Esta tís ti co do Trans por te Ro -
do viá rio Inte res ta du al e Inter na ci o nal Co le ti vo de
Pas sa ge i ros”, re la ti vo ao ano de 1999. Tra ta-se de
uma edi ção in for ma ti va de va lor ex tre ma men te pro -
du ti vo tan to para o se tor pú bli co como para o se tor
pri va do, na con vic ção de que, por in ter mé dio dela, se
co nhe ce rá me lhor o sis te ma de trans por te ro do viá rio
in te res ta du al e in ter na ci o nal de pas sa ge i ros, bem
como se acom pa nha rá a evo lu ção das es ta tís ti cas e
dos nú me ros ao lon go dos anos.

Em pri me i ro lu gar, é mis ter re i te rar que o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al de um país de pen de
de um sis te ma de trans por tes vi go ro so, que pro pi cie a 
in te gra ção de suas re giões, além da ex pan são e me -
lho ria dos ser vi ços ofer ta dos. Para isso, exi ge-se uma 
vi são am pla do sis te ma de trans por te ro do viá rio co le -
ti vo de pas sa ge i ros, des ti na da ao de sen vol vi men to
de es tra té gi as e pla ne ja men to que pos si bi li tem a to -
ma da de de ci sões no se tor.

Imbu í do des se es pí ri to, ela bo rou-se o Anuá rio,
cujo con te ú do con tem pla da dos so bre a mo vi men ta -
ção de pas sa ge i ros, sua evo lu ção, com po si ção de fro -
ta e ín di ces de aci den tes ocor ri dos nos ser vi ços de
trans por te ro do viá rio in te res ta du al e in ter na ci o nal co le -
ti vo de pas sa ge i ros. Vale re cor dar que a ges tão de
tais ser vi ços de trans por te foi exer ci da pelo DNER até
1990, a par tir de quan do as com pe tên ci as se trans fe ri -
ram para o en tão DNTR, re ba ti za do em 98 de DTR,
De par ta men to de Trans por tes Ro do viá ri os. Fi nal men -
te, des de o ano pas sa do, de le gou-se à Se cre ta ria de
Trans por tes Ter res tres a com pe tên cia de or ga ni zar,
co or de nar, con tro lar e ou tor gar a fis ca li za ção dos ser -
vi ços en qua dra dos no âm bi to do trans por te ro do viá rio
in te res ta du al e in ter na ci o nal de pas sa ge i ros.

No mes mo di a pa são, cabe re gis trar que es ses
ser vi ços de trans por te ti ve ram a pri me i ra re gu la men -
ta ção con sa gra da em 1971, em cuja oca sião se atri -
bu í ram ao DNER as com pe tên ci as ne ces sá ri as para
a exe cu ção dos pro je tos re la ci o na dos ao trans por te.
Atu al men te, os ser vi ços de trans por te ro do viá rio in te -
res ta du al e in ter na ci o nal co le ti vo de pas sa ge i ros são



re gu la men ta dos pelo De cre to nº 2.521, de vin te de
mar ço de 1998.

Dos inú me ros qua dros e ta be las pu bli ca dos no
Anuá rio, al guns in dis cu ti vel men te me re cem co men tá -
ri os à par te. Seja pela ex pres si va con tun dên cia dos
nú me ros, seja pelo de ta lha men to in ves ti ga ti vo dos
da dos, sal tam aos olhos do le i tor de ter mi na das in for -
ma ções con ti das no Anuá rio. Em pri me i ro lu gar, a
quan ti da de de em pre sas que ope ra nes sa ca te go ria
de trans por tes co le ti vos já cor res pon de a qua se du -
zen tas, mo vi men tan do mais de 13 mil ve í cu los, em -
pre gan do qua se 23 mil mo to ris tas. Fo ram mais de 4
mi lhões de vi a gens re a li za das, trans por tan do 126 mil
pas sa ge i ros, per cor ren do qua se 2 bi lhões de qui lô -
me tros.

No caso do dis tri to ro do viá rio que com pre en de
os Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas, fo ram re gis tra -
dos, em 99, 50 mil pas sa ge i ros trans por ta dos den tro 
de um con jun to de qua se 4 mil vi a gens re a li za das,
com uma qui lo me tra gem per cor ri da che gan do a so -
mar qua se 3 mi lhões. No tre cho es pe cí fi co Ma na -
us-Boa Vis ta, fo ram re a li za das três mil e se te cen tas
vi a gens, per cor ren do no to tal qua se 3 mi lhões de
qui lô me tros.

No âm bi to do mo vi men to de pas sa ge i ros em li -
nhas in ter na ci o na is, a Argen ti na fi gu ra en tre os pa í -
ses com quem mais o Bra sil mo vi men tou pas sa ge i -
ros. Du ran te o ano de 99, fo ram mais de 270 mil trans -
por ta dos, de cujo to tal qua se 50% en tre os tre chos do 
Bal neá rio Cam bo riú a Bu e nos Ai res, con su man do
qua se duas mil e tre zen tas vi a gens. Para a Bo lí via, o
Bra sil re a li zou 730 vi a gens, co brin do o tre cho do Rio
de Ja ne i ro a Pu er to Su a rez. Fo ram qua se 25 mil pas -
sa ge i ros trans por ta dos, per cor ren do uma dis tân cia
to tal de um mi lhão e qua tro cen tos qui lô me tros.

Com o Pa ra guai, a mag ni tu de nu mé ri ca rou ba
ine xo ra vel men te a cena ge ral, já que o nú me ro de vi a -
gens re a li za das ul tra pas sa a casa dos 90 mil, al can -
çan do a nada des pre zí vel fa i xa de qua se dois mi lhões 
de pas sa ge i ros trans por ta dos. Na ver da de, o Bra sil
trans por ta pas sa ge i ros de di ver sos pon tos in ter nos
para duas ci da des-cha ve no Pa ra guai: Assun ção e
Ci u dad del Les te. Com o Chi le, o qua dro não foi de
me nor im pac to se le var mos em con ta as dis tân ci as
ge o grá fi cas. Re a li za mos 374 vi a gens en tre o Rio de
Ja ne i ro e San ti a go, trans por tan do qua se 10 mil pas -
sa ge i ros, per fa zen do mais de 800 mil qui lô me tros
per cor ri dos. Mais mo des ta men te, as re la ções bra si le -
i ras de trans por te com o Uru guai e com a Ve ne zu e la,
con jun ta men te, não con fi gu ra ram mais de 12 mil vi a -
gens em 99.

Entre as qui nhen tas lo ca li da des de ma i or mo vi -
men to de pas sa ge i ros em li nhas in te res ta du a is e in -
ter na ci o na is, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro li de ra ram a
lis ta gem de 99, ca ben do à ca pi tal pa u lis ta um to tal de
qua se 13 mi lhões de pas sa ge i ros trans por ta dos, ao
pas so que à ca pi tal flu mi nen se um pou co mais de 7
mi lhões. A Bra sí lia se atri bui, nes se ran king , a ter ce i -
ra po si ção, so man do qua se 4 mi lhões os pas sa ge i ros 
re gis tra dos en tre idas e vin das à ca pi tal do País. Da
re gião Nor te, Ma na us se des ta ca na lis ta gem ocu -
pan do a tri cen té si ma vi gé si ma quin ta po si ção, re gis -
tran do 80 mil pas sa ge i ros en tre idas e vin das.

Por fim, o Anuá rio traz a lis ta gem das em pre sas
de trans por te ro do viá rio in te res ta du al na or dem cres -
cen te de nú me ro de pas sa ge i ros trans por ta dos. Para
sur pre sa de to dos, a Vi a ção Ana po li na se con sa grou
cam peã na ca te go ria, ao ter trans por ta do 20 mi lhões
de pas sa ge i ros em 99, se gui da da Ta gua tur, de Bra sí -
lia, com qua se 10 mi lhões. 

Para con clu ir, e di an te dos pre ci o sos da dos ve i -
cu la dos pela pu bli ca ção do Mi nis té rio do Trans por tes,
res ta-nos ape nas con gra tu lar os edi to res pela com pi -
la ção de um belo tra ba lho, cuja for ma e con te ú do re -
fle tem, com mu i ta fi de li da de, os acer tos in con tes tá ve is 
da po lí ti ca de trans por tes ado ta da pelo atu al go ver no.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO  (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, “o cri me está mais
or ga ni za do do que nós”, afir mou re cen te men te o Mi -
nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Ge ne ral Alber to Men -
des Car do so.

Tra ta-se de afir ma ção gra ve, al ta men te pre o cu -
pan te, prin ci pal men te quan do as sis ti mos a ju ven tu de
bra si le i ra en fren tan do os pro ble mas do  mun do das
dro gas, com to das as suas con se qüên ci as per ver sas
e seus efe i tos de le té ri os, como a de pen dên cia quí mi -
ca, a des tru i ção dos ide a is da ju ven tu de, a vi o lên cia,
a per da da sa ú de, a des tru i ção de vi das, de fa mí li as, o 
aban do no dos es tu dos, a di fi cul da de de con se guir
tra ba lho.

O nar co trá fi co – com seus ten tá cu los in ter na ci o -
na is, seu enor me po der eco nô mi co, sua gran de ca pa -
ci da de cor rup to ra, de cor ren te dos bi lhões de dó la res
que mo vi men ta em qua se to dos os pa í ses do mun do,
o ní vel de sua or ga ni za ção, sua so fis ti ca ção e a tec -
no lo gia que uti li za – con se gue se in fil trar no apa re lho
do Esta do, em mu i tas en ti da des e di ver sos seg men -
tos da so ci e da de.

A luta con tra as dro gas pa re ce mu i tas ve zes
uma luta per di da: o po der cor rup tor dos gran des car -



téis da co ca í na de sa fia as au to ri da des dos pa í ses, as
Na ções Uni das e até mes mo a mais po de ro sa na ção
do uni ver so: os Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

A de pen dên cia quí mi ca de mu i tos jo vens, o
gran de nú me ro de vi ci a dos em todo o mun do, a for ça
do di nhe i ro do nar co trá fi co, a fal ta de de ter mi na ção
de mu i tas au to ri da des para um com ba te efe ti vo a este 
cân cer so ci al, a fal ta dos re cur sos e me i os de com ba -
te com põem um qua dro ater ra dor, que leva ao de ses -
pe ro pes so as, fa mí li as, co mu ni da des, pa í ses, re giões 
e go ver nos de todo o mun do.

A gra ve, po rém re a lis ta, afir ma ção do Ge ne ral
Alber to Car do so nos lem bra que é im pos sí vel ven -
cer a hi dra do nar co trá fi co atu an do em ape nas uma
ou duas fren tes de ação, pois os seus ten tá cu los e
sua ação de le té ria se es pa lha ram por to das as clas -
ses so ci a is, por to dos lu ga res, por to dos os con ti -
nen tes.

O que co mu men te se cha ma de cor tar o mal
pela raiz tor nou-se qua se im pos sí vel no ho ri zon te em
que po de mos en xer gar: di fi cil men te a atu al ge ra ção
con se gui rá li vrar-se da pra ga das dro gas e do nar co -
trá fi co nos pró xi mos anos.

O com ba te ao fla ge lo das dro gas só terá su ces -
so se for fe i to de ma ne i ra sis te má ti ca, e em di ver sas
fren tes, uti li zan do mu i tos ins tru men tos, com a co o pe -
ra ção das fa mí li as, das es co las, das igre jas, dos go -
ver nos, das or ga ni za ções não go ver na men ta is e da
so ci e da de em ge ral.

O Bra sil, mais do que nun ca, pre ci sa re du zir a
ofer ta e a de man da de dro gas ilí ci tas, fa zen do a re -
pres são po li ci al e, ao mes mo tem po, ado tan do po lí ti -
cas so ci a is ca pa zes de re du zir esse pro ble ma, res ga -
tar a dig ni da de dos tó xi co-de pen den tes e pro mo ver
sua re in ser ção so ci al, em es tre i ta co o pe ra ção com a
fa mí lia, a es co la e o tra ba lho.

Uma das for mas mais efe ti vas de com ba te a
esse gra ve mal so ci al é a guer ra eco nô mi ca: a des tru -
i ção ou a re du ção do pa tri mô nio, das ren das, dos lu -
cros, da ca pa ci da de de ge rar re cur sos e das fon tes de 
fi nan ci a men to do nar co trá fi co.

É pre ci so que brar a es pi nha dor sal do nar co trá -
fi co, gol pe an do seus ati vos fi nan ce i ros, seus bens e
suas ren das.

Em boa hora o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ex pe diu a Me di da Pro vi só ria nº 1.780-7, de
11 de mar ço de 1999, con ver ti da na Lei nº 9.804, de
30 de ju nho de 1999, que per mi te a ali e na ção dos
ve í cu los e ou tros bens apre en di dos de tra fi can tes de 
dro gas co lo can do os re cur sos à dis po si ção da
União.

De se jo enal te cer o im por tan te tra ba lho que
vem sen do re a li za do pelo Ga bi ne te de Se gu ran ça
Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca e pela Se -
cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas, prin ci pal men te no pon -
to que nos pa re ce es sen ci al para re du zir o raio de
ma no bra do cri me or ga ni za do: ata car sua es tru tu ra
fi nan ce i ra.

Por isso mes mo, de fen do me di das que dêem
ma i or agi li da de na ali e na ção e na uti li za ção dos
bens e va lo res apre en di dos, pela Po lí cia Fe de ral e
de ma is au to ri da des pú bli cas, em po der dos nar co -
tra fi can tes.

A afir ma ção do Ge ne ral Alber to Men des Car do -
so de que “o cri me está mais or ga ni za do do que nós”
não é um si nal de der ro ta ou de ca pi tu la ção. Ao con -
trá rio, sig ni fi ca que es ta mos pron tos e dis pos tos para
a luta, que a ba ta lha será dura e di fí cil, e que lu ta re -
mos até a der ro ta fi nal do nar co trá fi co.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
A Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Indús tria

nos Esta dos de Go iás e To can tins e no Dis tri to Fe -
de ral, se di a da em nos so Esta do, en ca mi nhou ao
Se cre tá rio da Pro du ção do Go ver no de Mato Gros -
so do Sul, Enge nhe i ro Agrô no mo Mo a cir Kohl, um
elen co de te mas a se rem dis cu ti dos e vo ta dos pelo
gru po de tra ba lho en car re ga do de for mu lar al te ra -
ções das nor mas do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oes te (FCO). 

Subs cri to pelo Con se lhe i ro Luiz Lo pes de Lima, re -
pre sen tan te dos tra ba lha do res, e pelo mem bro su plen te
Lou ri val Fran cis co de Oli ve i ra, o do cu men to re pro duz,
com fi de li da de e con sis tên cia, o pen sa men to ma jo ri tá rio
da clas se pro fis si o nal tra ba lha do ra da que las uni da des
da Fe de ra ção. 

Entre as pro po si ções, de vem ser des ta ca das a
que pre vê au men to do per cen tu al das im por tân ci as re -
pas sa das ao Fun do pelo Te sou ro Na ci o nal; a que pro -
põe di mi nu ir en car gos, como os co bra dos a tí tu lo de
taxa de ad mi nis tra ção, ju ros, etc., para os be ne fi ciá ri os
de gran de, mé dio e pe que no por te, prin ci pal men te dos
mi cro; e o au men to do “re ba te” para os be ne fi ciá ri os de 
mi cro e pe que no por te.

Su ge re-se, tam bém, ma i or am pli tu de do rol de
fi na li da des dos cré di tos, ao lado do amen to dos
seus li mi tes e o dos te tos; a ex ten são dos pra zos de 
ca rên cia e de amor ti za ção; e a am pli a ção dos itens
fi nan ciá ve is. Pre ga-se a des bu ro cra ti za ção das con -
tra ta ções, as sim como a aber tu ra de per cen tu al so -
bre os va lo res do FCO, a fim de que seja ad mi nis -
tra do pe los ban cos de fo men to es ta du a is. 



Quer a Fe de ra ção, igual men te, ma i or aber tu ra ao 
Pro ru ral; ao Pro da gri; ao Pro de pec; ao Pro su mam; ao
Pro mi cro; ao Pro de sin; ao Pro a grin; ao Pro de tur; ao
Pro ge tur e ao Pro ca tec; e que seja pro mo vi do o au -
men to dos be ne fí cio fis ca is para no vos em pre en di men -
tos e ex pan são dos já exis ten tes. 

Para a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Indús -
tria, ór gão sin di cal de grau su pe ri or do Esta do que
aqui re pre sen ta mos, es sas pro pos tas se ri am vin cu la -
das à ga ran tia de au men to do nú me ro de em pre gos,
com pre en den do a ofer ta de ocu pa ções na lo ca li da de
do em pre en di men to. Não ha ven do dis po ni bi li da de de
mão-de-obra lo cal, a ga ran tia se ria trans fe ri da ao
Esta do ou à Re gião. 

Tam bém, à re a li za ção de pro gra mas de apo io e in -
cen ti vo à Cul tu ra, à Edu ca ção e aos Espor tes da re gião,
a car go dos be ne fi ciá ri os do FCO e des ti na dos aos em -
pre ga dos, seus fa mi li a res e à co mu ni da de.

Com igual des ti na ção, se ri am de sen vol vi dos
pro gra mas de re cur sos hu ma nos, de so li da ri e da de e
de ci da da nia. Ain da nes sa área, exis ti ri am pro gra mas 
de qua li fi ca ção, re qua li fi ca ção e for ma ção de
mão-de-obra, para tra ba lha do res e can di da tos a em -
pre go; de apo io ao de sen vol vi men to so ci al, à mo ra -
dia, ao la zer  à as so ci a ção; e pro gra mas so bre nor -
mas co le ti vas de tra ba lho e de par ti ci pa ção nos lu -
cros ou re sul ta dos, de acor do com o dis pos to pe los ór -
gãos sin di ca is la bo ra is. 

Fi nal men te, a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na
Indús tria nos Esta dos de Go iás, To can tins e Dis tri to
Fe de ral su ge riu a des ti na ção de per cen tu al ou quo ta
do fi nan ci a men to do FCO para o be ne fi ciá rio, com a
fi na li da de de cus te ar es ses pro gra mas, sem pre
acom pa nha dos e fis ca li za dos pelo Fun do e pe las en -
ti da des sin di ca is, me di an te cre den ci a men to ou con -
vê nio. 

Con clu í mos, Se nhor Pre si den te, a nos sa bre ve
in ter ven ção, re gis tran do que o do cu men to ci ta do,
pela im por tân cia do seu con te ú do e do seu alto ob je ti -
vo, ape nas con fir ma o acer to da con tí nua atu a ção
dos di ri gen tes da Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na
Indús tria nos Esta dos de Go iás e To can tins, e no Dis -
tri to Fe de ral, por in te i ro de di ca dos à de fe sa dos di re i -
tos e do bem-es tar so ci al da clas se tra ba lha do ra.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PRESIDENTE  (Lind berg Cury) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sras e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 363, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 363, de 2001 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 1.097, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel -
lo Par ga), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la -
ti va ao quar to tri mes tre de 2001.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 469, 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 Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do a apro va ção de ma ni fes ta ção de Lou vor
re la ti va à re con ci li a ção e à re a pro xi ma ção com vis tas
ao pro ces so de re u ni fi ca ção pa cí fi ca en tre a Re pú bli -
ca da Co réia e a Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca da
Co réia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.093, 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 Jef fer son Pe res.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 540, 
de 2001, do Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a con vo -
ca ção do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Pe dro Ma lan,
para, pe ran te o Ple ná rio do Se na do Fe de ral, pres tar in -
for ma ções e es cla re ci men tos ne ces sá ri os so bre os im -
pac tos na eco no mia e nas fi nan ças pú bli cas, em es pe -
ci al so bre as re ce i tas do te sou ro, que ad vi rão da apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de
1999-Com ple men tar, que dis põe so bre os di  re i tos e as
ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 497, DE 1999 – Com ple men tar
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 497, de 1999 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Se bas tião Ro cha, que au to ri za o Po der



Exe cu ti vo a cri ar a Re gião Inte gra da de De sen vol vi -
men to do Ama pá e Pará – RIAPA e ins ti tu ir o Pro gra -
ma Espe ci al de De sen vol vi men to do Del ta do Rio
Ama zo nas e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 922, 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.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 15, de 2001 (nº 3.585/97, na Casa de ori -
gem), que pro í be o em pre go, o de sen vol vi men to, a fa -
bri ca ção, a co mer ci a li za ção, a im por ta ção, a ex por ta -
ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a trans -
fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te, de mi nas ter res tres
an ti pes so a is, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is sob n os 996 e 997, de 2001, 
das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha; e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na -
dor Tião Vi a na.

– 6 –

EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 273, DE 1991

Dis cus são, em tur no úni co, das Emen das da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 273, de 1991
(nº 3.190/92, na que la Casa), de au to ria da Se na do ra
Mar lu ce Pin to, que trans fe re ao do mí nio do Esta do de 
Ro ra i ma ter ras per ten cen tes à União e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nos 606, de 1997, e
1.047, de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia: 

1º pro nun ci a men to, Re la tor: Se na dor José Bi an -
co; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos ter mos do
Re que ri men to nº 279, de 1998), Re la tor: Se na dor
Ger son Ca ma ta.

 – 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal -
da ner, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 a per -
mis são da Fun da ção Cas per Lí be ro para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer sob nº 1.069, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel
com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta.

 –9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 230, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 de For -
mo sa do Rio Pre to, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.070, 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.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 233, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer sob nº 1.071, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, fa vo -
rá vel, com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre -
sen ta.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 35 
mi nu tos.)



Ata da 132ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 10 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, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Ade mir Andra de e Car los Pa tro cí nio

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô -
nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car -
los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer -
ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Melo – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João 
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Co e lho – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – 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 Fre i re –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – 
Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro -
cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi -
a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 401/2001, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma ções re -
fe ren tes ao Re que ri men to nº 421, de 2001, do Se -
na dor Car los Be zer ra. Ao Arqui vo.

Nº 658/2001, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções re fe -
ren tes ao Re que ri men to nº 385, de 2001, do Se na -
dor Mo re i ra Men des. Ao Arqui vo.

Nº 659/2001, de 4 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções re fe -
ren tes ao Re que ri men to nº 449, de 2001, do Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res. Ao Arqui vo.

Nº 660/2001, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções re fe -
ren tes ao Re que ri men to nº 366, de 2001, do Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti. Ao Arqui vo.

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

Os re que ri men tos vão ao ar qui vo.

OFÍCIO

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 449/2001, de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fo do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 2000
(nº 1.910/99, na que la Casa), que al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es -
ta be le ce as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.287, de
20 de se tem bro de 2001.



PARECERES

PARECER Nº 1.101, 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 94, de 1999 (nº 687/98, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba
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 Vo to ran tim, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 1999 (nº 687, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Ca ci que de So ro -
ca ba 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 Vo to ran tim,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.179,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
9 de ou tu bro de 1997, que re no va a con ces são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção 
• José Ru bens Bis ma ra 6.545.200
• Orlan do Bis ma ra                     3.681.720
• Orlan do Anto nio Bis ma ra             3.409.000
To tal de Co tas                       13.635.920

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 Udson Ban de i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 94, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ca ci que de So ro -
ca ba Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos. 

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te  – Ro meu Tuma, Re la tor –
Ge ral do Can di do – (abs ten ção) – Lú cio Alcân ta ra – 
Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Alva ro Dias – Arlin -
do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Antô nio Car los
Ju ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Se bas tião Ro cha –  Emí lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................



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 1.102, 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 225, de
2001 (nº 375/99, 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 Bom Prin -
cí pio do Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Prin cí -
pio do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão

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 225, de 2001 (nº 375, de 1999, 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 Bom
Prin cí pio do Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bom Prin cí pio do Pi a uí,
Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.161,
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 99, de
30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são de Bom Prin cí pio do Pi a uí:
• Pre si den te – Ma ria de Je sus da Sil va Albu quer que
• Vice-Pre si den te – Ânge la Ma ria Bes sa de Car va lho
• Se cre tá rio – Ber nar do Ri be i ro de Car va lho Fi lho
• Te sou re i ra – Cla u di na Ma ria Gal vão de Car va lho 

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Lin coln Por te la.

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 225, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são de Bom Prin cí pio do Pi a uí 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Hugo Na po leão, Re la tor 
– Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon -
tes – Jo nas Pi nhe i ro – Álva ro Dias – Ro meu Tuma
– Arlin do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Antô nio
Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio –
Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ lº 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 1.103, 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 226, de
2001 (nº 536/00, 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 e Cul tu ral Pan -
ta ne i ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Co xim,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 226, de 2001 (nº 536, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Pan ta ne i ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Co xim, Esta do de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.228,
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 124,
de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria e Cul tu ral Pan ta ne i ra:"

• Di re tor-Pre si den te – Adil son Ma la qui as de Sou za

•  Diretor-Vice-Presidente – Cláudio Malaquias de Souza

•  Secretário – Samuel Severino de Oliveira

•  Tesoureiro – Ademar Bispo Cardoso

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 Albé ri co Cor de i ro.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 226, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu -
ral Pan ta ne i ra aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor – Ge ral do Cân di do – Lú cio
Alcân ta ra – Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas -
tião Ro cha – Ro meu Tuma – Arlin do Por to – Antô -
nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio
– Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Lú dio
Co e lho.

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 1.104, 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 228, de
2001 (nº 581/2000, 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 Odi lon Re zen de
Andra de, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Três Co ra ções, Esta do de
Mi nas Ge ra is”.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 377, 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 § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 43, de 17 de fe ve -
re i ro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Odi lon Re zen de Andra de para exe cu tar, pelo pra zo
de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Três Co ra ções, 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 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 José Men don ça Be zer ra, 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 Odi lon Re -
zen de Andra de:

• Diretor Presidente – Valério Antônio Neder Andrade

• Diretor Vice–Presidente – Myrtes Neder Andrade

• Diretor Adm. e Financeiro – Antônio Henrique de Paiva

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo -
ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di -
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins -
ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

II – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 581, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha –
Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva
– Car los Pa tro cí nio – Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil -
do Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Lú dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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



DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta  e mo di fi ca a Lei nº 4.117 (*)
de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có 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 1.105, 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 231, de
2001 (nº 616/2000, 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 Inte gra ção Co mu ni tá ria
No vos Tem 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
Antô nio João, Esta do do Mato Gros so do 
Sul.

Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra
Re la tor Ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 231, de 2001 (nº 616, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria No vos Tem -

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 Antô nio João, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 367, 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 38, de
17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Inte -
gra ção Co mu ni tá ria No vos Tem pos:

• Pre si den te – Ires Ven drus co lo Mar can te
• Vice-Pre si den te – Ail ton Pe re i ra de Mat tos
• Se cre tá rio – José Alta ir Go mes
• Te sou re i ro – Ne reu But ke vi ci us Nan tes

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor,
De pu ta do Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 231, de 2001, evi den cia o



cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria
No vos Tem pos aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Ju vên cio da Fon se ca
Re la tor Ad Hoc – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân -
ta ra – Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião
Ro cha – Ro meu Tuma – Arlin do Por to – Anto nio
Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio –
Ca sil do Mal da ner – Pe dro Ubi ra ja ra – Emí lia Fer -
nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal: 
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são; 
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ lº 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 1.106, 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 234, de
2001 (nº 703/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co -
mu ni da de Mi gue lo po len se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mi gue ló po lis, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 234, de 2001 (nº 703, 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 Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de
Mi gue lo po len se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mi gue ló po lis, Esta do de
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 815, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 151,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Pres ta do -
ra de Ser vi ços à Co mu ni da de Mi gue lo po len se:

 Pre si den te – Luiz Fer nan do Bar bo sa Fre i tas
• Vice-Pre si den te – Ge ral di no Ra ga za ni
• 1º Se cre tá rio – Edson Mo ra es So a res
• 2º Se cre tá rio – Pa u lo Ro ber to Bar bo sa Fre i tas
• 1º Te sou re i ro – Ro san ge la Apa re ci da Bar bo sa
Car va lho Ra ga za ni
• 2º Te sou re i ro – José Adel mo Ra ga za ni



O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li no.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 234, 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 Pres ta do ra de Ser vi -
ços à Co mu ni da de Mi gue lo po len se aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar -se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor  – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha –
Ro meu Tuma – Arlin do Por to – Antô nio Car los Jú -
ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Emi lia Fer nan des – Lu dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.107, 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 235, de
2001 (nº 744/00, 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 
para o De sen vol vi men to So ci al e Cul tu ral 
de Pe dro Ca ná rio 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 dro Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

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 235, de 2001 (nº 744, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o
De sen vol vi men to So ci al e Cul tu ral de Pe dro Ca ná rio



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 dro Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 116, 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 224,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

 A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que apre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são para o De sen vol vi men to So ci al
e Cul tu ral de Pe dro Ca ná rio:

• Di re tor Pre si den te – Ro bis mar Pe re i ra de Aze ve do
• Di re tor Vice-Pre si den te – Adil ma Ca nal Ce zat ti
• Di re tor 1º Se cre tá rio – Ma ria da Pe nha Ri gon
• Di re tor 2º Se cre tá rio – Cel so Eu lá lio de Oli ve i ra
• Di re tor 1º Te sou re i ro – Sid ney Ri be i ro Mo re i ra
• Di re tor 2º Te sou re i ro – Ader bal Ávi la dos San tos
• Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio – Ge ral do
Pe re i ra Ni co me des

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 João Gran dão.

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 235, 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, de Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são para o De sen vol vi men to So ci al e Cul tu ral
de Pe dro Ca ná rio 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Mo -
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ri car do San tos, Re la tor – Ge ral do Cân di -
do – Ca sil do Mal da ner – Luiz Pon tes – Jo nas Pi -
nhe i ro – Álva ro Dias – Car los Pa tro cí nio – Ro meu
Tuma – Arlin do Por to – Ju vên cio da Fon se ca –
José Co e lho – Anto nio Car los Ju ni or – Pe dro Piva
– Lú cio Alcân ta ra – Emí lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.



§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º o can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.108, 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 236, de 2001 (nº
734/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a per mis sao da Rá dio Del 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 Ati ba ia,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo no 236, de 2001 (nº 734, 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 Del ta 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 Ati ba ia, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.194,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 186,
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 Del ta Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção 
• Pa u lo Mas ci de Abreu 22.500
• Luci Rothschild de Abreu 22.500
• Raul Rothschild de Abreu 2.500
• Tais Rothschild de Abreu 2.500
To tal de Co tas 50.000 

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 Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

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 Sis te ma Fer não Dias de Ra di o di fu são
Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis tro da mu dan -
ça de seu nome, por meio de emen da de re da ção
ao art. 1º do PDS em aná li se.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 236, 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 Del ta 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 236, 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 186, de 3 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 21 de fe ve re i ro de 1994, a per -
mis são da Rá dio Del ta Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a -



men te à Sis te ma Fer não Dias de Ra di odf fu são Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ati ba ia, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Álva ro Dias – Arlin -
do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Antô nio Car los
Ju ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Lú dio Co e lho.

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 1.109, 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 248/2001 (nº 771, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Excel 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 Alper ca ta, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 248, de 2001 (nº 771, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Co mu ni tá ria Excel 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 Alper ca ta,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 164,
de 12 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Excel FM:

•  Presidente – Dorfacy de Sá

•  Vice-Pre si den te – Antô nio Ve lo so da Sil va Fi lho

•  Se cre tá rio Ge ral – Antô nio Eus tá quio de Oli ve i ra

•  Tesoureiro – Gilcleber Bento de Souza

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciê nia 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 Eu rí pe des Mi ran da.

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 procs 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 248, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Rá dio Co mu ni tá ria Excel FM 
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes
– Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha – Ro meu
Tuma – an tô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Car -
los Pa tro cí nio – Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do
Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Lú dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA   

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II 
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal  

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:  
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de Con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;  
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Co mu ni ca ção So ci al 

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem. 

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal. 

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res. 

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.110, 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 265, de 2001 (nº
802/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni -
tá ria da Estân cia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Águas de San ta Bár -
ba ra, Esta do de São Pa u lo.  

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

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 265, de 2001 (nº 802, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria da Estân cia a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Águas de San ta Bár ba ra, Esta do de São Pa u lo. 

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 247,
de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral. 

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que apre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria da Estân cia:
• Di re tor Pre si den te – Lá za ro de Oli ve i ra Lima
• Vice-pre si den te – Cel so Fran co
• Se cre tá rio Exe cu ti vo – Dé bo ra Re gi na Ca e ta no
• Te sou re i ro – Ju ve nal Apa re ci do de Oli ve i ra
• Pre si den te do Con se lho Fis cal – Ange lo Pel lá



O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar çal Fi lho. 

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se 

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção. 

III – Voto 

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 265, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria
da Estân cia 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, 2 de ou tu bro de 2001 –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Álva ro Dias, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes
– Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha – Ro meu
Tuma – Arlin do Por to – Anto nio Car los Ju ni or –
Pe dro Piva – Ca sil do Mal da ner – Ju vên cio da Fon -
se ca – Car los Pa tro cí nio Emí lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 582, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o pro -

ces so re la ti vo ao caso Ban pa rá, en ca mi nha do a esta
Casa em res pos ta ao Re que ri men to do Se na do Fe -
de ral nº 53/2001, de au to ria do Se na dor José Edu ar -
do Du tra, seja en ca mi nha do à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, para que esta se
ma ni fes te quan to à ve ra ci da de, le ga li da de e pos sí ve -
is con tra di ções en tre o Re la tó rio Pa tru ni e as con clu -
sões do Ban co Cen tral do Bra sil. 

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001. – Ante ro Paes
de Bar ros.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re fe rên cia ao re que ri men to que aca ba de
ser lido não há pre vi são re gi men tal es pe cí fi ca. A Pre -
si dên cia, en tre tan to, apli can do ao caso o dis pos to no
art. 255, in ci so II, alí nea ”c“, item 12, do Re gi men to
Inter no, de ter mi na que o re que ri men to seja pu bli ca do 
e in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

OF. nº 86/01 – LPSDB

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Em aten di men to ao Ofí cio nº 1.149/2001, te nho
a sa tis fa ção de in di car o Se na dor Te o to nio Vi le la
como ti tu lar e o Se na dor Lú dio Co e lho como su plen -
te, para com po rem a Co mis são Espe ci al de Acom pa -
nha men to e Ava li a ção do 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, cri a da pelo Re que ri men to nº 392, de 2001,
como re pre sen tan tes do Blo co PSDB/PPB.

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. – Ge ral do Melo, Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia, de acor do com a ma ni fes ta ção
da Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB no Se na do Fe de -
ral, de sig na o Sr. Te o tô nio Vi le la Fi lho, como ti tu lar, e
o Sr. Lú dio Co e lho, como su plen te, para com por a Co -
mis são Espe ci al de Acom pa nha men to e Ava li a ção do 
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, cri a da pelo re que ri -
men to n.º 392, de 2001. 

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

OF. Nº 101/01

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

do § 1º do ar ti go 62, do Re gi men to Inter no do Se na do 
Fe de ral, in di car o no bre Se na dor Fre i tas Neto para a
fun ção de Vice-Lí der do Blo co PSDB/PPB, no Se na -
do Fe de ral.

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. – Ge ral do Melo, Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
Bra sil, os Ofí ci os nºs 2.609 e 2.612/1, de 2001, na ori -
gem, en ca mi nhan do as re la ções das ope ra ções de
cré di to de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e de Mu ni cí pi -
os ana li sa das nos me ses de ju lho e agos to de 2001. 

Infor ma ain da que, no mês de ju lho, no âm bi to
da que la Insti tu i ção, foi in de fe ri da uma ope ra ção de
cré di to su je i ta à Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral. Co mu ni ca, tam bém, que fo ram en ca mi -
nha das a esta Casa do Con gres so Na ci o nal duas
ope ra ções de cré di to in ter no. 

No mês de agos to, fo ram en ca mi nha das cin co
ope ra ções de cré di to, sen do duas de dí vi da fun da da
ex ter na e três de dí vi da fun da da in ter na, e que fo ram
au to ri za das por esta Casa Le gis la ti va três ope ra ções
re fe ren tes à di vi da fun da da in ter na.

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do do
Ofí cio nº S/13, de 2001, vão à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
Bra sil, os Ofí ci os nºs 2.612/2 e 2.612/3, de 2001, na
ori gem, en ca mi nhan do os Bo le tins das Fi nan ças
Esta du a is e Mu ni ci pa is, re la ti vos aos me ses de ju nho
e ju lho, de 2001, con ten do a po si ção do en di vi da men -
to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e
de suas res pec ti vas Au tar qui as, Fun da ções e Empre -
sas Esta ta is.

Infor ma, ain da que, com vis tas a aten der aos
ob je ti vos de trans pa rên cia e de am pla di vul ga ção, os
re fe ri dos Bo le tins são en vi a dos, men sal men te, por
e-mail, para os Se na do res e dis po ni bi li za dos, tam -
bém, no site do Ban co Cen tral na in ter net.

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do do
Ofí cio nº S/22, de 2001, vão à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 190, de 2001 (nº 5.532/2001, na
ori gem), de 14 de se tem bro úl ti mo, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 233, de 2001 – TCU (2ª Câ ma ra), 
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, so bre au di to ria re a li za da na Su pe rin ten -
dên cia Esta du al do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci -
al em Go iás – INSS/GO (ex tin ta), com o ob je ti vo de
ve ri fi car os pro ce di men tos ado ta dos na área de con -
ces são de be ne fí ci os (TC – 011.643/99-4).

A ma té ria vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

OF Nº 273/01 – GLPFL

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção do

Se na dor Fre i tas Neto pelo Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
como ti tu lar, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

Aten ci o sa men te, Hugo Na po leão, Lí der do
Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de fe re a so li ci ta ção da Li de ran ça 
do PFL, con for me o dis pos to no §2º do art. 81 do Re -
gi men to Inter no.

Faça-se a subs ti tu i ção so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 120/2001-GLPSB

Bra sí lia, 9 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 Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 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”, fi can do a mes ma as sim cons -
ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, 
Ade mir Andra de, lí der do PSB

OF. Nº 121/2001-GLPSB

Bra sí lia, 9 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 Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da

Pro vi só ria nº 2, 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 a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de, 
Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de, Lí -

der do PSB.

OF. Nº 122/2001-GLPSB

Bra sí lia, 9 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 Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 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”, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tu mi no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, – Ade mir Andra de Lí der do PSB.

OF. Nº 271/01-GLPFL

Bra sí lia, 4 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 ao Se na dor José Agri pi no, 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 2.196-3,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“, fi can do as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res: Jo nas Pi nhe i ro e
Mo re i ra Men des
Su plen tes
Fran ce li no Pe re i ra e
Ro meu  Tuma
Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão Lí -

der do PFL no Se na do Fe de ral.



OF. Nº 464/01

Bra si lia, 10 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 Ju qui nha (PL/GO) para in te grar, na qua li -
da de de su plen te, 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 Oli ve i ra Fi lho (PL/PR)

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

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te: 

OF. GLPMDB Nº 218/2001

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

Se na dor Sér gio Ma cha do, como mem bro su plen te,
na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Co lho o en se jo para re no var a V. Exª 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 acor do com a Li de ran ça do
PFL no Se na do, de sig na o Sr. Se na dor Sér gio Ma -
cha do, como su plen te, para in te grar a Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no, de acor -
do com o Re gi men to Inter no da Casa.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem pa la vra. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha
ins cri ção, na for ma re gi men tal, para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Da
mes ma for ma, Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre -
ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs
te rão ga ran ti do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 583, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as
se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-Se na dor
Ro ber to Cam pos, ocor ri do hoje no Rio de Ja ne i ro.

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

Esta do do Rio de Ja ne i ro e a Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
ber to Sa tur ni no.

REQUERIMENTO Nº 584, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 218, in ci so II, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
ex-Se na dor Ro ber to Cam pos.

Sala das Ses sões, 20 de ou tu bro de 2001. – Wal -
deck Orné las – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy 
– Ma gui to Vi le la – Edi son Lo bão – Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 585, DE 2001

Re que i ro, na for ma re gi men tal, que seja re gis -
tra do nos ana is des ta Casa o voto de pe sar do Se na -
do Fe de ral à po pu la ção do mu ni cí pio de Nos sa Se -
nho ra do Li vra men to, do Esta do de Mato Gros so, do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, to dos por in ter mé dio de
suas Ca sas Le gis la ti vas, e aos fa mi li a res do Dou tor
Ro ber to Cam pos, Eco no mis ta por pro fis são, ex-De -
pu ta do Fe de ral e ex-Se na dor da Re pú bli ca, pelo seu
fa le ci men to, on tem à no i te, no Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

Ro ber to Cam pos, mato-gros sen se por des ti no,
nas ceu em Nos sa Se nho ra do Li vra men to, no es ta do
de Mato Gros so, e, por tan to, ten do o pra zer e a hon ra



de ser um seu con ter râ neo. Nas ceu em 1917, num dia 
17 de abril. Mor re ago ra, ví ti ma de um en far te do co -
ra ção, aos 84 anos de ida de, de po is de vi ver uma vida 
pro fí cua e sá bia. Exer ceu vá ri os car gos pú bli cos, es -
cre veu so bre tudo o que a sua in te li gên cia enor me
eru di ção lhe per mi tiu. Mu i to me ni no ain da, foi se mi na -
ris ta em Gu a xu pé, no sul de Mi nas, de onde saiu pou -
co an tes de or de nar-se pa dre. Essa pas sa gem e dez
anos pelo se mi ná rio mol dou-lhe o ca rá ter, tor nan do-o 
ex tre ma men te dis ci pli na do e com uma ló gi ca de pen -
sa men to in ve já vel.

De ci di do a não ser sa cer do te, pres ta con cur so pra 
o Ita ma ra ti, em 1939, en tão com 22 anos de ida de;
apro va do, é de sig na do para ser vir na Emba i xa da do
Bra sil em Was hing ton. Co me ça aí a sua vida pú bli ca.

Em 1944, in te gra, nos Esta dos Uni dos, a Con fe -
rên cia de Bret ton Wo ods, que cri ou o FMI e o Ban co
Mun di al. Em 1951, como as ses sor eco nô mi co de Ge -
tú lio Var gas, par ti ci pou da ela bo ra ção do an te pro je to
que cri ou a Pe tro bras e o BNDES, onde exer ceu car -
go de Di re tor Eco nô mi co e, de po is, de Pre si den te.
De mi tiu-se do Ban co e vol tou ao Ita ma ra ti, na con di -
ção de Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, car go de car re i ra
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res. Em 1961, jun -
ta men te com o Emba i xa dor Vál ter Mo re i ra Sa les, foi
de sig na do pelo go ver no para ne go ci ar a dí vi da bra si -
le i ra com os Esta dos Uni dos e a Eu ro pa. Em se gui da,
foi no me a do Emba i xa dor nos Esta dos Uni dos, e foi
para Was hing ton, onde fi cou até 1963, quan do se de -
mi tiu por dis cor dar da po lí ti ca de na ci o na li za ção do
Pre si den te João Gou lart. Em 1964, as su me o Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to do Go ver no Cas te lo Bran co.
Par ti ci pou do go ver no du ran te toda aque la dé ca da e,
já em 1972, foi no me a do Emba i xa dor em Lon dres,
car go que exer ceu de ja ne i ro de 1975 a 1981.

Em 1982, já de vol ta ao Bra sil, can di da ta-se a
Se na dor por Mato Gros so, seu es ta do na tal, pelo Par -
ti do De mo crá ti co So ci al (PDS). Em 1990, can di da -
ta-se a De pu ta do Fe de ral pelo Rio de Ja ne i ro, es ta do
mu i to ama do por ele, onde vi veu a ma i or par te de sua
pro fi ci en te vida. Ven ceu as ele i ções e foi re e le i to em
1994, mas já por ou tro par ti do – o PPR.

Em 1999, Ro ber to Cam pos co lhe, mais uma
vez, os lou ros da vi tó ria: é ele i to para a Aca de mia Bra -
si le i ra de Le tras, na vaga de i xa da pelo dra ma tur go
Dias Go mes. Toma pos se na que le mes mo ano e tor -
na-se um imor tal.

Po rém, Ro ber to Cam pos já nas ceu para ser um
imor tal. Inte li gen te, es tu di o so, cu ri o so, in ves ti ga dor,
irô ni co e mor daz, Ro ber to Cam pos acre di ta va nas
po si ções po lí ti cas que ado ta va, mes mo que vá ri as
ve zes fos se mal in ter pre ta do e cri ti ca do por mu i tos

bra si le i ros, os qua is, da mes ma for ma, ele com ba tia e 
cen su ra va com seu hu mor pre ci so e fe ri no.

De i xou uma obra fe cun da, tan to em tra ba lhos
pres ta dos quan to em li vros que es cre veu, nos qua is
dá li ções de eco no mia com to dos os seus me an dros e 
im pli ca ções; com to das as suas fa ce tas e apli ca ções.
Foi um pro fes sor. Tra ba lhou pelo Bra sil se ri a men te;
de fen deu suas cren ças e seus pon tos de vis ta com
fir me za e sem des te mor, e per ma ne ceu in có lu me
mes mo di an te das pe dras que lhe qui se ram ati rar.

Foi um bra si le i ro no tá vel. Ao seu tra ba lho, à sua
obra, à sua vida, esta Casa deve pres tar suas ho me -
na gem.

Na hora de sua mor te, de ve mos in cli nar nos sa
fon te di an te de sua gran de za de ci da dão, e, num pre i -
to de re co nhe ci men to e já de sa u da de, apre sen tar a
Deus as nos sas pre ces em su frá gio da alma des se
gran de bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Jo -
nas Pi nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esses re que ri men tos de pen dem de vo ta ção,
em cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la -
vra os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o fa le ci men to
de Ro ber to Cam pos, o Bra sil per de um dos seus mais 
qua li fi ca dos qua dros. Eco no mis ta, di plo ma ta, es cri tor 
e po lí ti co, Ro ber to Cam pos foi um ho mem de êxi to em 
to das as ati vi da des que exer ceu, e tem uma mar ca
mu i to cla ra, que é ter sido, ao lon go de toda a sua
vida, um exem plo de co e rên cia.

Um eru di to, um ho mem de pro fun da e am pla for -
ma ção cul tu ral, Ro ber to Cam pos par ti ci pou da de le ga -
ção bra si le i ra em Bret ton Wo ods, quan do fo ram cri a dos
o Ban co Mun di al e o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

Foi Emba i xa dor do Bra sil em Was hing ton e em
Lon dres. Este ve li ga do à cri a ção do BNDES e da Pe -
tro bras. Na equi pe de Jus ce li no Ku bits chek, fez par te
da ela bo ra ção do Pla no de Me tas e es te ve vin cu la do
à cri a ção e ao for ta le ci men to das in dús tri as au to mo -
bi lís ti ca, quí mi ca e na val.

Como es cri tor, tor nou-se mem bro da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras. Foi tam bém Mi nis tro do Pla ne ja -
men to e en ri que ceu esta Casa no exer cí cio do man -
da to de Se na dor pelo seu Esta do, Mato Gros so. Pos -
te ri or men te, foi De pu ta do Fe de ral pelo Esta do do Rio
de Ja ne i ro.



Como Mi nis tro, teve uma par ti ci pa ção des ta ca da
na mo der ni za ção das ins ti tu i ções eco nô mi cas e no for -
ta le ci men to do mer ca do bra si le i ro de ca pi ta is, ten do
sido o cri a dor e o ins pi ra dor do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço, do Ban co Na ci o nal de Ha bi ta ção, da
ca der ne ta de pou pan ça, do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha -
bi ta ção, e mu i tas ou tras ini ci a ti vas que lhe po dem ser
re co nhe ci das. Por tan to, é uma per so na li da de das mais
im por tan tes para o nos so País, ten do tam bém sido um
eco no mis ta de des ta que in ter na ci o nal. 

Ro ber to Cam pos sem pre foi co e ren te com as
suas po si ções. Teve uma li ne a ri da de e uma pos tu ra
cons tan tes ao lon go do tem po. Aque les que, no pas -
sa do, ti ve ram po si ção con trá ria à sua, de po is pas sa -
ram a ad mi rá-lo. Os ou tros é que mu da vam de po si -
ção, mas ele nun ca va ri ou a sua ati tu de.

Lem bro-me bem da sua pre sen ça no ple ná rio
do Con gres so, na Cons ti tu in te, len do sem pre os mais
no vos li vros de Eco no mia, de pre fe rên cia as edi ções
em in glês, re cém-lan ça das. Esta va sem pre es tu dan -
do, sem pre se atu a li zan do. De modo que foi sem pre
um ho mem à fren te do seu tem po.

Sr. Pre si den te, cre io que ele mor reu fe liz por ver
a pre va lên cia e a vi tó ria das suas idéi as.

Assim, nes te mo men to em que o Bra sil per de
Ro ber to Cam pos, apre sen to este voto de pe sar. Tra -
ta-se de uma ma ni fes ta ção jus ta que esta Casa pres -
ta e que deve ser co mu ni ca da à sua fa mí lia, à Aca de -
mia Bra si le i ra de Le tras e às ou tras ins ti tu i ções de
que ele par ti ci pou.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)

– Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, do PSB do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, para en ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to e ho -
me na ge ar o ex-Se na dor Ro ber to Cam pos.

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, jun to
com vá ri os Se na do res – acre di to que to dos –, ho me -
na ge ar e la men tar essa gran de, pro fun da e enor me
per da que o Bra sil teve. Per da de um va lor ex tra or di -
ná rio na po lí ti ca, na ciên cia eco nô mi ca, na di plo ma -
cia, na li te ra tu ra, en fim, no pen sa men to bra si le i ro. 

Ine ga vel men te, Ro ber to Cam pos foi uma das
ex pres sões in te lec tu a is e mo ra is mais ele va das en tre
os bra si le i ros dos úl ti mos anos. Foi tal vez o mais des -
ta ca do bra si le i ro de fen sor do li be ra lis mo, da fi lo so fia
li be ral. Mais até do que Eu gê nio Gu din, que ele con si -
de ra va seu mes tre. Eu gê nio Gu din foi tam bém um
gran de bra si le i ro, po rém to das as suas ati vi da des

eram vol ta das para a ciên cia eco nô mi ca, en quan to
Ro ber to Cam pos foi mul ti dis ci pli nar, foi um ho mem de 
per so na li da de ri quís si ma, que abran geu to dos os se -
to res do pen sa men to bra si le i ro. 

Ele foi, sim, um li be ral ver da de i ro, au tên ti co, es pe -
ci al men te nas úl ti mas fa ses. Da sua ma tu ri da de para
fren te, ele foi um li be ral. Po rém, em eta pas an te ri o res,
ele teve um pen sa men to um pou co di fe ren te, o que ab -
so lu ta men te não que bra a sua co e rên cia, pois se tra ta
de uma evo lu ção em di re ção ao pen sa men to li be ral. 

Co nhe ci Ro ber to Cam pos como um in ter ven ci o -
nis ta, um de sen vol vi men tis ta – pro va vel men te, em
ter mos de pen sa men to po lí ti co-eco nô mi co, um dos
ma i o res de sen vol vi men tis tas. Não di ria o ma i or, por -
que Cel so Fur ta do com par ti lhou com ele de toda
essa fi lo so fia e des se cam po de ação. Mas Ro ber to
Cam pos foi pra ti ca men te o fun da dor do BNDES. Ape -
sar de a ins ti tu i ção já exis tir um pou co an tes dele, foi
Ro ber to Cam pos quem lhe deu vida, que a cons tru iu.
O BNDES foi a ma i or agên cia de sen vol vi men tis ta do
Bra sil, e Ro ber to Cam pos foi o seu cri a dor, o pro pul -
sor, o seu gran de lí der. 

Ingres sei no BNDES quan do foi re a li za do o seu
pri me i ro con cur so, em 1956. Ro ber to Cam pos era o
su pe rin ten den te. E há um epi só dio, Sr. Pre si den te,
que não que ro de i xar de re la tar. Inscre vi-me nes se
con cur so, re a li zei as três pro vas e fui apro va do, clas -
si fi ca do den tro do nú me ro de va gas. Por con se guin te, 
pre pa rei-me para as su mir o car go. Para isso, pedi de -
mis são do car go que exer cia an tes, na fá bri ca da Álca -
lis, em Cabo Frio. Che guei ao Rio e tive a no tí cia de que
eu ha via sido re pro va do na pro va de in ves ti ga ção so ci al. 
Está va mos vi ven do o pe río do de mo crá ti co do Go ver no
Jus ce li no Ku bits chek. Entre tan to, um con cur sa do, apro -
va do nas pro vas téc ni cas do BNDES, ti nha que ter a fi -
cha vis to ri a da pelo Dops para ob ter a li be ra ção. E a mi -
nha fi cha fi cou pre sa, sob o ar gu men to de que eu era
co mu nis ta – fa tos es ses que o Bra sil tan to co nhe ceu.
Éra mos três: Ju ve nal Osó rio Go mes, Igná cio Ran gel e
eu. Os três, apro va dos no con cur so do BNDES, fi ca mos 
pre sos na pro va de in ves ti ga ção so ci al. Ro ber to Cam -
pos, Pre si den te do BNDES, foi ao Mi nis tro da Jus ti ça, ao
Dops e dis se: ”Não ace i to isso em hi pó te se al gu ma. Os
mo ços pas sa ram no con cur so, mos tra ram a sua com pe -
tên cia e a sua se ri e da de. Vou no meá-los. Ape sar des sa
re pro va ção, vou as su mir a res pon sa bi li da de e vou no -
meá-los“. Fo mos no me a dos e en tra mos, os três, no
BNDES, com o aval do Ro ber to Cam pos, que mos tra va
a face de mo crá ti ca e li be ral que os ten tou a sua vida toda.

Mas, as sim como foi de sen vol vi men tis ta nes sa
fase, numa ou tra li ge i ra men te an te ri or, ele foi um pou -
co mais à es quer da. Foi um dos fun da do res do Gru po



de Ita ti a ia, jun ta men te com Hé lio Ja gua ri be, Ro land
Cor bou si er e Gu er re i ro Ra mos, que de po is vi e ram a
fun dar o Iseb. Pri me i ro o Ibesp e, de po is, o Iseb. Mas
tudo co me çou com o Gru po de Ita ti a ia, que se re u nia
no Par que Na ci o nal de Ita ti a ia para exa ta men te con -
ver sar so bre po lí ti ca, fi lo so fia e eco no mia. 

Ro ber to Cam pos era um key ne si a no. Ele com -
pa re ceu à Con fe rên cia de Bret ton Wo ods como um
dos re pre sen tan tes do Bra sil e as su miu aque la fi lo so -
fia – por que já era dele –, a fi lo so fia key ne si a na, que,
de po is, veio a ne gar. 

Sr. Pre si den te, cre io que, na sua ju ven tu de mes -
mo, an tes des sa fase, ele che gou até a ser so ci a lis ta.
Por uma ra zão: em cer ta oca sião, ti ve mos um de ba te
na te le vi são, nós dois, face a face. Ele abriu o de ba te
di zen do o se guin te: ”Estão aqui em con fron to um so -
ci a lis ta con vic to – e apon tou para mim – e um so ci a lis -
ta ar re pen di do – e apon tou para ele mes mo“.

Eu não pedi de ta lhes, mas ele quis de i xar en tre -
ver que, na sua ju ven tu de, ele ha via sido so ci a lis ta,
de po is key ne si a no, de po is de sen vol vi men tis ta, e aca -
bou sua vida como um li be ral au tên ti co, ver da de i ro,
ab so lu ta men te co e ren te e lou vá vel, um ho mem de
um bri lhan tis mo, de uma cor re ção na sua con du ta
mo ral que é elo giá vel, e de uma ca pa ci da de de ex -
pres são ex tra or di ná ria. Um ho mem ex tre ma men te
cri a ti vo, que de i xou mar cas. 

A sua mar ca ma i or, a meu ver, foi o BNDE, que,
em bo ra não te nha sido cri a do por ele, foi for ma do por
ele, essa é a ver da de. O BNDE foi for ma do por Ro ber -
to Cam pos. De po is, ele cri ou o FGTS e a ca der ne ta
de pou pan ça, e hou ve tam bém cri a ções suas que não 
de ram mu i to cer to: a cor re ção mo ne tá ria foi uma de -
las e ele mes mo re co nhe ceu que ha via cri a do um me -
ca nis mo al ta men te in fla ci o ná rio.

O fato é que foi uma fi gu ra ex tra or di ná ria da vida
bra si le i ra pela sua in te li gên cia, pela sua cul tu ra re al -
men te fora do co mum, pela sua hon ra dez, pela sua co e -
rên cia, pela fir me za com que de fen dia suas idéi as; en -
fim, é de se la men tar sim, a vida no Bra sil fica mu i to em -
po bre ci da com a per da de Ro ber to Cam pos. To dos te -
mos obri ga ção, para com ele e para com a Na ção bra si -
le i ra, de la men tar a sua per da e de ho me na geá-lo nes te 
mo men to, trans mi tin do nos sas con do lên ci as à fa mí lia,
aos ami gos e à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Sa tur ni no Bra ga, V. Exª po de rá con ce -
der o apar te ao Se na dor Iris Re zen de.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i to pra zer, Sr. Pre si den te. Eu jul ga va que não
pu des se fazê-lo. 

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Embo ra ti -
ves se sido Se na dor pelo Esta do de Mato Gros so, in -
dis cu ti vel men te, as suas li ga ções eram qua se que

per ma nen te men te com o Esta do que tão bem V. Exª
re pre sen ta nes ta Casa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ele foi De pu ta do Fe de ral pelo Esta do do Rio, de po is
de ter sido Se na dor por Mato Gros so.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – De for ma
que, em nome de Go iás – e pos so di zer que falo em
nome dos meus co le gas Ma gui to Vi le la e Ma u ro Mi -
ran da –, que re mos nos as so ci ar às ho me na gens que
a ele são pres ta das nes ta hora, na pes soa de V. Exª,
Se na dor da que le Esta do, e na pes soa do ilus tre au tor
do re que ri men to de pe sar. E o fa ze mos pro cu ran do
res sal tar a vida que, na ver da de, foi exem plar. Mes mo
que, mu i tas ve zes, em cam pos opos tos, ide o lo gi ca -
men te fa lan do, nin guém pode ne gar a com pe tên cia e
o bri lho com que as suas idéi as eram de fen di das. Foi
um ho mem que im pres si o nou o mun do, va mos as sim
di zer, na sua área de atu a ção. Onde se fa zia pre sen -
te, e com opor tu ni da de de ex por as suas po si ções e
as suas idéi as, ele, mu i tas ve zes, mu da va a im pres -
são de gran des fi gu ras so bre o nos so País. De for ma
que é uma ho me na gem jus ta, à qual nos as so ci a mos, 
na cer te za de que a sua vida ser vi rá de exem plo para
a nos sa e para as fu tu ras ge ra ções. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com toda cer te za. Eu agra de ço, Se na dor Iris Re zen de. 

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Pois não, Se na dor Ri car do San tos, com mu i to pra zer.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Eu
tam bém gos ta ria de me as so ci ar ao re que ri men to en -
ca mi nha do por V. Exª, de con do lên ci as pela mor te do
ex-Se na dor Ro ber to Cam pos, e enal te cer, nes ta
opor tu ni da de, a gran de con tri bu i ção que esse ilus tre
in te lec tu al, an tes de tudo, trou xe ao de ba te dos pro -
ble mas bra si le i ros. Li be ral con vic to, ca rac te rís ti ca que 
veio a as su mir de uma for ma qua se que ra di cal, bas -
tan te ra di cal, nos úl ti mos anos de sua vida, ele, tal vez
de for ma pa ra do xal, fez par te, como V. Exª bem en fa ti -
zou, da as ses so ria de Ge tú lio Var gas; no pri me i ro Go -
ver no re vo lu ci o ná rio, foi Mi nis tro do Pla ne ja men to e
Co or de na ção Ge ral e, por tan to, par ti ci pou do pro ces -
so de ra ci o na li za ção do Esta do e da po lí ti ca eco nô mi -
ca no mo men to em que o Esta do bra si le i ro as su miu a
sua fe i ção tal vez mais for te e mais po de ro sa, com o
Paeg, o Pla no de Ação Eco nô mi ca do Go ver no, cri an -
do vá ri as ins ti tu i ções e vá ri os me ca nis mos que aqui
já fo ram lem bra dos, in clu si ve por V. Exª, como é caso
do Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, da cor -
re ção mo ne tá ria, do Ban co Cen tral e do BNH. Gos ta -
ria de, nes te mo men to, mais uma vez, as so ci ar-me ao 
re que ri men to de V. Exª e enal te cer a fi gu ra des se
gran de ho mem pú bli co. Pen so que, nes te mo men to, o 
Bra sil fi cou mais po bre com a sua au sên cia. Mu i to
obri ga do, Se na dor.



O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Cer ta men te, Se na dor Ri car do San tos. Agra de ço o
apar te de V. Exª, que lem brou bem que Ro ber to Cam -
pos foi o in tro du tor, no Bra sil, da ra ci o na li da de eco nô mi -
ca nas de ci sões de in ves ti men to. Não exis tia isso no
Bra sil. Hoje é dis ci pli na dos cur sos de Eco no mia a ela -
bo ra ção e ava li a ção de pro je tos, sob o pon to de vis ta
eco nô mi co, o cus to/be ne fí cio. Nada dis so foi con si de ra -
do por al guém no Bra sil an tes de Ro ber to Cam pos, que
foi o in tro du tor des se tipo de exa me e aná li se da ra ci o -
na li da de eco nô mi ca. Tudo isso den tro do BNDE, que foi
sua gran de obra, na ver da de, a ma i or de to das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela be ne vo lên cia.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Edu ar do Su plicy, por cin co mi nu tos, que fará 
um pro nun ci a men to alu si vo à ho me na gem que está
sen do pres ta da, nes te mo men to, ao Se na dor Ro ber -
to Cam pos.

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, Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
gos ta ria de as so ci ar-me ao re que ri men to dos Se na -
do res Wal deck Orne las e Ro ber to Sa tur ni no Bra ga,
re gis tran do, in clu si ve, a for ma tão com pa nhe i ra, res -
pe i to sa e de mo crá ti ca como o Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no Bra ga, que tem hon ra do o povo do Rio de Ja -
ne i ro, dis pu tou a ca de i ra do Se na do com o ex-Se na -
dor e ex-De pu ta do Ro ber to Oli ve i ra Cam pos.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, eu tam bém
di ver gia mu i tas ve zes do eco no mis ta Ro ber to Cam -
pos, mes mo an tes de es tar na vida po lí ti ca. Mas de
1983 a 1987, quan do eu era De pu ta do Fe de ral, fo ram
inú me ras as ve zes que com pa re ci ao Se na do Fe de ral 
para as sis tir – é di re i to de um De pu ta do Fe de ral es tar
aqui nas ca de i ras dos Se na do res – aos de ba tes dos
qua is Ro ber to Cam pos par ti ci pa va, nor mal men te
com mu i to bri lho. Di a lo gar com ele era sem pre um de -
sa fio, mes mo para aque las pes so as que dele dis cor -
da vam, pelo seu co nhe ci men to, sua cul tu ra, pela for -
ma como ha via es tu da do os gran des eco no mis tas
clás si cos, como ha via con vi vi do com John May nard
Key nes. Ele que, dos eco no mis tas bra si le i ros, foi o
que par ti ci pou da Con fe rên cia de Bret ton Wo ods. 

Vol ta e meia ele dava o seu tes te mu nho da que la 
re u nião, que aca bou sen do a ori gem de or ga nis mos
como o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e o Ban co
Mun di al. De fato, ele foi um dos que for mu la ram a
idéia de cri ar o BNDES. E foi im por tan te o re gis tro fe i -
to por V. Exª da ati tu de de mo crá ti ca dele, de não ad -
mi tir que três eco no mis tas da es tir pe que V. Exª men -
ci o nou não pu des sem en trar para o BNDES, de não
ad mi tir que fos sem bar ra dos, ape sar de ex ce len tes
eco no mis tas que eram, com ex ce len te for ma ção, por
ques tões ide o ló gi cas. 

Qu e ro, por tan to, re gis trar que Ro ber to de Oli ve i ra
Cam pos foi, para to dos nós que es tu da mos Eco no mia,
uma pes soa cu jas opi niões e for mu la ções sem pre va leu 
a pena co nhe cer. Para es tar mos as ser ti va men te di zen -
do aqui lo que pen sá va mos, pre ci sá va mos de ba ter com
Ro ber to Cam pos. Por ve zes ele teve diá lo gos di fí ce is,
rís pi dos, no Con gres so Na ci o nal, com a nos sa que ri da
Ma ria da Con ce i ção Ta va res. Mas de ba ter com ele era
algo im por tan te e não se po dia de i xar qual quer ar gu -
men to dele para trás. Era pre ci so en fren tá-lo. Ele, por
sua vez, apre sen ta va, com bri lhan tis mo e com fun da -
men to, as suas pro po si ções.

Em 1973, eu ha via con clu í do o meu PhD em
Eco no mia e, em 1974, um dos prin ci pa is edi to res de
jor na lis mo do Bra sil, edi tor da re vis ta Vi são – hoje edi -
tor do jor nal O Esta do de S.Pa u lo –, per gun tou-me se
eu po de ria fa zer uma re se nha, a ser pu bli ca da na edi -
ção de de zem bro da que le ano da re vis ta. Ha via aca -
ba do de ser pu bli ca do o li vro A Nova Eco no mia Bra si -
le i ra, de au to ria de Má rio Hen ri que Si mon sen e Ro -
ber to de Oli ve i ra Cam pos.

Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi tir, fa rei aqui o re -
gis tro da re se nha que es cre vi, em 1974, so bre Ro ber -
to de Oli ve i ra Cam pos e Má rio Hen ri que Si mon sen,
dois gran des eco no mis tas que ti nham dado uma con -
tri bu i ção mu i to re le van te. Re gis tro, des de aque la épo -
ca, o res pe i to que ti nha por am bos, ain da que, por ve -
zes, dis cor das se das suas po si ções.

Dois den tre os prin ci pa is ar qui te tos da
es tra té gia eco nô mi ca pós-1964 aqui re a pa re -
cem, des ta vez jun tos, ex-alu no e ex-mes tre,
pri me i ro para ex pli car, à luz dos bons re sul ta -
dos glo ba is nos úl ti mos anos e de di fi cul da -
des que se avi zi nham, as ca rac te rís ti cas mais 
sig ni fi ca ti vas do mo de lo bra si le i ro de de sen -
vol vi men to; se gun do, para ex por qua is os
prin ci pa is pro ble mas en con tra dos e os de sa fi -
os que pre ci sa rão ser en fren ta dos; ter ce i ro,
para apre sen tar uma for mu la ção po lí ti ca que
ga ran ta que o sis te ma eco nô mi co pos sa con ti -
nu ar com as suas ca rac te rís ti cas bá si cas de li -
vre em pre sa, de res pe i to à pro pri e da de pri va -
da e de uma ”eco no mia as so ci a ti va de mer ca -
do, em que se re co nhe ce a im por tân cia da
ação do Go ver no mas não se des co nhe ce a
fun ção di nâ mi ca da ini ci a ti va pri va da“.

..............................................................
Enquan to Má rio Hen ri que Si mon sen

tra ta so bre tu do dos pro ble mas eco nô mi cos
de um pon to de vis ta téc ni co, Ro ber to de
Oli ve i ra Cam pos vol ta sua ma i or aten ção
aos as pec tos po lí ti co-so ci a is e à mol du ra
ins ti tu ci o nal do Bra sil pre sen te. Si mon sen
ana li sa es pe ci fi ca men te as di re tri zes da po -



lí ti ca de cres ci men to apli ca da des de 1964, a 
po lí ti ca an ti in fla ci o ná ria, a ima gi na ção re -
for mis ta, o es for ço edu ca ci o nal e os prin ci -
pa is de sa fi os a en fren tar: a dis tri bu i ção de 
ren da, a ex plo são de mo grá fi ca, o for ta le ci -
men to da pou pan ça e a ma nu ten ção de al -
tas ta xas de cres ci men to das ex por ta ções. 
Cam pos tra ta dos di le mas da mo bi li za ção
de re cur sos, das mo ti va ções po lí ti cas, ide -
o ló gi cas e eco nô mi cas, da ame a ça de co -
lap so po lí ti co mes mo após a ar ran ca da
eco nô mi ca, dos per cal ços da ex pe riên cia
bra si le i ra de pla ne ja men to, da su pe ra ção
de con tro vér si as – que pa re cem ter sido
subs ti tu í das por no vas con tro vér si as – e da
op ção po lí ti ca bra si le i ra.

Extra va sa em am bos os au to res, po -
rém, uma pre o cu pa ção pri mor di al: a pre ser -
va ção dos prin ci pa is ele men tos ins ti tu ci o na -
is do mo de lo atu al. Se gun do am bos, o país
es co lheu de fi ni ti va men te de sen vol ver-se
sob um re gi me ca pi ta lis ta, onde a li vre em -
pre sa de sem pe nha um pa pel sig ni fi ca ti vo e
onde se fir mou uma boa con vi vên cia en tre a 
em pre sa pri va da na ci o nal, a em pre sa es ta -
tal e a em pre sa es tran ge i ra. Gra ças a um
es tá vel re gi me po lí ti co, o cli ma de con fi an ça 
do in ves ti dor atin giu grau sem pre ce den tes
des de o tér mi no da II Gu er ra Mun di al, o que 
se pode ates tar pe los vul to sos pro gra mas
de in ves ti men to das em pre sas na ci o na is e
es tran ge i ras e pelo ex tra or di ná rio aflu xo de
ca pi ta is de em prés ti mo e de ris co. O ob je ti vo 
im por tan te ago ra é ”ins ti tu ci o na li zar essa es ta -
bi li da de“, que, se gun do re co nhe cem, foi
”acom pa nha da de um cer to grau de au to ri ta -
ris mo e co er ção“. Assim, o li vro pro cu ra ana li -
sar ob je ti va men te as pers pec ti vas e obs tá cu -
los, bem como o rit mo e as for mas pos sí ve is
de ins ti tu ci o na li za ção po lí ti ca, de modo a evi tar 
tan to o ”re lap so da anar quia so ci al“ como um
even tu al ”ris co de des com pres são".

..............................................................
Má rio Si mon sen (...) e Ro ber to Cam -

pos de fen dem en fa ti ca men te a fi lo so fia do
”pro du ti vis mo“ em con tra po si ção ao ”re dis -
tri bu ti vis mo“, di le ma que o II PND do Go ver -
no Ge i sel fez ques tão de re je i tar, ao ex pres -
sar que não ace i ta a ”te o ria de es pe rar o
bolo cres cer“ para re sol ver o pro ble ma da
dis tri bu i ção. Os au to res pro cu ram con ven cer 
o le i tor de que é pre ci so ter como pri o ri da de 

bá si ca o cres ci men to ace le ra do do pro du to
real e ace i tar, como ônus de cur to pra zo (o
qual não es cla re cem a quan tos anos ou dé -
ca das cor res pon de), a per ma nên cia de
apre ciá ve is de si gual da des in di vi du a is de
ren da. Ace i tam, com uma dose mu i to leve
de crí ti ca, que a prin ci pal ca u sa das de si -
gual da des de ren da pro vém das di fe ren ças
no ní vel edu ca ci o nal. Para re sol ver o pro ble -
ma, ad vo gam me di das tais como: ”o alar ga -
men to da rede gra tu i ta de en si no e a cri a -
ção de fon tes de ren da in di vi du al, não dis -
po ní ve is para con su mo ime di a to, mas as so -
ci a das a um me ca nis mo de pou pan ça for ça -
da para a acu mu la ção pa tri mo ni al, como o
FGTS e o PIS“, ou ain da ”uma es tra té gia
glo bal de de sen vol vi men to, a am pli a ção da
ofer ta de em pre gos e de opor tu ni da des
edu ca ci o na is e a re o ri en ta ção re gi o nal de
in ves ti men tos“.

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

Tal vez por que te nham aju da do a mol -
dar as leis e a for ma do sis te ma eco nô mi co
exis ten te na úl ti ma dé ca da, cu jos re sul ta dos 
fo ram ex tra or di ná ri os para os 20% ri cos (ex -
cep ci o na is para os 5% mais ri cos) e ape nas 
mo des tos para os 80% mais po bres, Cam -
pos e Si mon sen se mos tram gran des de fen -
so res do atu al sis te ma. 

Sr. Pre si den te, peço seja trans cri ta, na ín te gra, 
esta le i tu ra.

Gos ta ria de di zer que, mes mo quan do aqui
apre sen tei al guns dos pro je tos de lei so bre os qua is
mais me em pe nhei, tive o cu i da do de pro cu rar o Se -
na dor Ro ber to Cam pos, de po is De pu ta do Fe de ral,
para com ele di a lo gar, in clu si ve so bre o Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma. Con ver sa mos lon ga men -
te, al mo ça mos jun tos aqui no Se na do, e ele me fa lou
o quão es ta va de acor do com a pro pos ta, res sal tan do
que Fri e drich von Ha yek, Mil ton Fri ed man e ou tros
eram tam bém fa vo rá ve is. Ele, in clu si ve, veio a es cre -
ver um ar ti go a res pe i to, em 1994, que está pu bli ca do
não ape nas na Fo lha de S.Pa u lo mas tam bém na
Anto lo gia do Bom Sen so.

Sr. Pre si den te, agra de ce ria tam bém se pu des -
se, como par te do meu pro nun ci a men to, mas em ho -
me na gem ao ex-De pu ta do e ex-Se na dor Ro ber to
Cam pos, ser trans cri to o seu ar ti go Ren da Mí ni ma
Ga ran ti da ou os Pe ri gos da Ino cên cia. 

Gos ta ria tam bém de trans mi tir à sua se nho ra, D. 
Ma ria Stel la, e aos seus três fi lhos, San dra Te re za,



Ro ber to e Luiz Fer nan do, o sen ti men to de pe sar, o
que faço tam bém em nome do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, por uma pes soa que, em bo ra dis cor dan do de
nós, con tri bu iu efe ti va men te para a evo lu ção do pen -
sa men to eco nô mi co bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

RENDA MÍNIMA GARANTIDA

ou

OS PERIGOS DA INOCÊNCIA

A idéia da ren da mí ni ma ga ran ti da os ten ta o mais im pe cá vel 

pe di gree li be ral. Ou até, para ser mos mais exa tos, “ne o li be ral”, já

que foi par ti cu lar e bri lhan te men te de sen vol vi da pelo no tá vel eco -

no mis ta – mo ne ta ris ta ra di cal! – Mil ton Fri ed man. Sua con cep ção

bá si ca é, a um só tem po, sim ples e ori gi nal: a cada pes soa, e in de -

pen den te men te do jul ga men to do mé ri to de cada caso por al gum

bu ro cra ta, se ria ga ran ti do um mí ni mo de ren da, des con tan do-se

par ci al men te os ren di men tos adi ci o na is que cada qual pu des se ob -

ter (a tí tu lo de sa lá ri os ou ou tros).

Só que essa ad mi rá vel no ção li be ral se ria como aque la his -

tó ria da mu lher que con sul tou o gi ne co lo gis ta so bre como evi tar fi -

lhos, e ou viu a re ce i ta: um copo de suco de la ran ja. – Antes ou de -

po is, Dr.? – per gun tou, an si o sa. – “Em vez de” – res pon deu o mé di -

co. A ren da mí ni ma ga ran ti da subs ti tu i ria a mul ti pli ci da de do en tia

dos pro gra mas so ci a is, bu ro cra ti za dos, mal ge ri dos e, fre qüen te -

men te, co vis de cor rup ção, que não raro gas tam mais com o seu

pró prio pes so al do que com os su pos tos be ne fi ciá ri os fi na is.

Não se ria nada mau sim pli fi car mos o ema ra nha do ci po al

dos pro gra mas di tos “so ci a is”, no Bra sil, ge ral men te por uma des -

sas nos sas fan ta si o sas for ças de ex pres são ofi ci a is bem ma lan -

dro-tro pi ca lis tas. Se apli ca do cor re ta men te, de acor do com sua

con cep ção teó ri ca, o sis te ma da ren da mí ni ma ga ran ti da não só

au men ta ria a ren da in di vi du al ou fa mi li ar, como tam bém in cen ti va -

ria a fle xi bi li da de e a mo ti va ção da for ça de tra ba lho. A idéia é que o

in di ví duo faça li vre men te as suas es co lhas, sem ter de ser le va do

pela mão por al gu ma babá go ver na men tal, com tudo o que isso

tem de avil tan te e ine fi ci en te. Bom para to dos, em pre ga dos, em pre -

ga do res, o con jun to da so ci e da de.

A ren da mí ni ma ga ran ti da não ex clu i ria ne ces sa ri a men te,

aliás, al gu ma as sis tên cia adi ci o nal em cer tos ti pos de bens ou ser vi -

ços de na tu re za pú bli ca ou co le ti va, re la ti vos à edu ca ção e à sa ú de.

Não é ra zoá vel de i xar ex clu si va men te por con ta do in di ví duo (che fe

de fa mí lia) de ci sões que even tu al men te po dem afe tar ou tros.

Mas ago ra en tra o “pe que no de ta lhe”. O que pa re ce an dar na

ca be ça de al gu mas pes so as é uma es pé cie de con tri bu i ção adi ci o nal, 

por cima de tudo o que já exis te, e sem re du ção real das in ter mi ná ve is 

com pli ca ções do sis te ma ora em vi gor. A si tu a ção atu al já é de ab so -

lu ta lou cu ra. O em pre ga do re ce be me nos da me ta de do que o em pre -

ga dor paga na fo lha de tra ba lho, ge ran do o ter rí vel pa ra do xo: so mos

um país de ba i xos sa lá ri os e alto cus to efe ti vo de mão-de-obra. Será

pre ci so di zer al gu ma co i sa so bre o fa mo so INSS? E as fal ca tru as e

fra u des em to dos os ní ve is, por esse país afo ra? Na Pre vi dên cia ru ral,

são um es pan to. Na sa ú de, idem. E as sim por di an te... Nes te país que

não con se guiu, até ago ra, se quer as se gu rar um mí ni mo de or dem no

FGTS, quem ad mi nis tra ria a ren da mí ni ma? E de onde, afi nal, vi ri am

os rios de di nhe i ro que cus ta ria a co i sa?

Uma fór mu la in ter me diá ria, pré via à ado ção do es que ma de

ren da mí ni ma, po de ria ser a op ção pre vi den ciá ria pri va da. Os in di -

ví du os, em qual quer ní vel de ren da, po de ri am dis pen sar-se de con -

tri bu i ções à Pre vi dên cia Pú bli ca, se com pro vas sem sua ins cri ção

em fun dos pri va dos de pen são e apo sen ta do ria. Estes se ri am ge ri -

dos por en ti da des es pe ci a li za das su je i tas à fis ca li za ção do go ver -

no, o qual po de ria co brar uma taxa de se gu ro, para a hi pó te se de

ter de in ter vir em en ti da des even tu al men te ina dim plen tes, vi san do

a re em bol sar o ca pi tal apli ca do pelo tra ba lha dor. Os fun dos de pen -

são e apo sen ta do ria não se ri am ape nas uma pro vi são para en car -

gos fu tu ros, e sim uma mas sa de re cur sos que ser vi ri am para ala -

van ca gem do de sen vol vi men to co mer ci al e in dus tri al. A fun ção do

go ver no, além da fis ca li za ção do sis te ma, se ria ga ran tir uma ren da

mí ni ma a to dos aque les que, ao fim de sua vida la bo ral, não ob te -

nham no mer ca do ren di men to ca paz de lhes pro por ci o nar um mí ni -

mo vi tal. É uma in ver são com ple ta da atu al fi lo so fia. A pre vi dên cia

bá si ca se ria res pon sa bi li da de do in di ví duo. Ao Esta do ca be ria a

ple na com ple men ta ção da ren da dos mais po bres.

Como li be ral fir me na sela há mais de qua ren ta anos, fico

fe liz em ver que idéi as li be ra is co me çam a pe ne trar onde me nos

se ria de es pe rar. Estas úl ti mas ele i ções mos tra ram ine qui vo ca -

men te que o país — e, o que ain da é mais sig ni fi ca ti vo, o “po vão”,

em mas sa — quer, an tes de tudo mais, or dem e es ta bi li da de. O

Bra sil é, sob mu i tos as pec tos, uma so ci e da de do en te, que tem de

pas sar por uma boa con va les cen ça an tes de se pro por gran des

pla nos.

Se ja mos jus tos com o go ver no ele i to, que só da qui a um

mês es ta rá efe ti va men te em ação. O país não dis põe de es tru tu ra

ad mi nis tra ti va nem se quer para ir tra tan do dos pro ble mas mais sé -

ri os já iden ti fi ca dos. A pró pria equa ção po lí ti ca ain da não está de fi -

ni da no Con gres so. Ini ci a ti vas como a que aqui re fe ri mos só de vem

ser con si de ra das de po is que a eco no mia atin ja equi lí brio mo ne tá -

rio e um ho ri zon te de es ta bi li da de e pre vi si bi li da de de que o Pla no

Real foi ape nas um pre nún cio.

Com pou cos ob je ti vos, cla ra men te for mu la dos, o novo go -

ver no terá re a is chan ces de re co lo car o país no bom ca mi nho. E,

aliás, deve re co nhe cer-se que Fer nan do Hen ri que tem sido só brio

e ra zoá vel, o que vem exer cen do um pa pel su a vi zan te fa vo rá vel so -

bre as ex pec ta ti vas dos agen tes eco nô mi cos. Mas ain da há mu i ta

co i sa a fa zer – digo-o com cer ta pena, mas con vic to – an tes que se

pos sa co gi tar de pôr em prá ti ca al gu mas idéi as li be ra is de ma si a do

re fi na das para as con di ções con cre tas.







Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é in te res san te sa li en tar
que, à ex ce ção do ilus tre au tor do re que ri men to, os
ora do res que se têm su ce di do nes ta ses são, to dos
eles têm pen sa men to con trá rio ao de Ro ber to Cam -
pos, o que não nos im pe de de re co nhe cer mos que
hoje é um dia de luto para todo o Bra sil, por que Ro -
ber to Cam pos é da que les ho mens do qual se po dia
dis cor dar, mas que se ti nha obri ga ção de res pe i tar
pe las suas qua li da des, pela sua com pe tên cia, pela
sua de di ca ção e pelo seu tra ba lho.

Fui com pa nhe i ro de Ro ber to Cam pos aqui, no
Se na do. Eu ti nha um res pe i to mu i to gran de pela pes -
soa de Ro ber to Cam pos. Nos pri me i ros Go ver nos da
Re vo lu ção, prin ci pal men te nos tem pos de Cas tel lo
Bran co, ele foi a gran de fi gu ra, o gran de nome, a gran -
de li de ran ça, o gran de con du tor, e con ti nu ou o sen do
no Go ver no pos te ri or. De po is dele, veio a era de Del -
fin Net to, to tal men te di fe ren te.

Mas eu bus ca va co nhe cer Ro ber to Cam pos,
que, para nós do an ti go PTB, que tí nha mos sido der -
ru ba dos do Go ver no com o Mo vi men to de 1964 e
com a no me a ção pelo Con gres so de Cas tel lo Bran co, 
apre sen ta va-se como al guém que que ria fa zer algo
di fe ren te. Te mos que re co nhe cer que ele ti nha idéia,
pen sa men to, se ri e da de, e que exe cu ta va. Ro ber to
Cam pos não foi como os que vi e ram de po is: uma pes -
soa que fa zia ques tão de de ter mi nar que ele é que
man da va, que ele era o su per mi nis tro e dava as de -
ter mi na ções. Mas, na ver da de, as pro fun das trans for -
ma ções que ocor re ram no Mo vi men to de 1964 e as
pri me i ras me di das no sen ti do de bus car uma ra ci o na -
li da de na eco no mia da cha ma da Re vo lu ção fo ram de
au to ria de Ro ber to Cam pos.

Por isso, quan do che guei aqui, pro cu rei me
acer car para co nhe cer o Sr. Ro ber to Cam pos, uma fi -
gu ra que, diga-se de pas sa gem, ti nha qua se um olhar 
rude, aus te ro, sé rio. Ele dava a im pres são de que es -
ta va sem pre de mal com o mun do. Sen ta va-se na úl ti -
ma fi le i ra. Qu an do co me ça va a ses são do Se na do, às
14h30min, ele es ta va sen ta do ali – nun ca fal tou – e

saía ao fi nal da ses são. Se hou ves se três ou qua tros
Se na do res pre sen tes no ple ná rio, um de les era Ro -
ber to Cam pos.

Ele se pre o cu pa va com to dos os pro je tos, des de 
os mais im por tan tes até os mais sin ge los, e emi tia
opi nião. Pa re ce até que ele ti nha uma ale gria um pou -
co mór bi da de dar a sua opi nião quan do era con trá rio
a al gu ma ma té ria. Gos ta va de de ba ter com par la men -
ta res de pen sa men to mais avan ça do, dos qua is ele
dis cor da va e que dele dis cor da vam.

Nas Co mis sões, acon te cia a mes mís si ma co i sa. 
Em to das as re u niões das Co mis sões, es ta va pre sen -
te Ro ber to Cam pos. Ele co nhe cia pre vi a men te os as -
sun tos. Ele ia às re u niões das Co mis sões ou ao ple -
ná rio do Se na do já ten do, em seu ga bi ne te, to ma do
co nhe ci men to de qual era a Ordem do Dia e de qua is
eram os as sun tos a se rem dis cu ti dos.

Na que la épo ca, não era como ago ra. Hoje, re ce -
be mos a pa u ta e sa be mos o que será dis cu ti do até o fi -
nal do mês. Na que la épo ca, não ha via isso. Essa foi
uma gran de vi tó ria do Se na do. Na que la épo ca, a Mesa 
e o Se cre tá rio fa zi am a pa u ta no iní cio da ses são. Que
se dane o res to! Se o as sun to era im por tan te ou não,
azar! Mas ele es ta va a par de tudo. Ou ele ou al gum as -
ses sor dele se di ri gia à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa e to -
ma va co nhe ci men to das ma té ri as. Por isso, ele dis cu -
tia, de ba tia e ana li sa va qual quer ma té ria.

Isso mos tra como um ho mem pode che gar ao
topo da ca pa ci da de na área a que era de di ca do, ou
seja, na Eco no mia. De ba ter com pes so as como eu,
mu i to in fe ri o res cul tu ral men te, não o in fe ri o ri za vam.
Esse era um gran de mé ri to de Ro ber to Cam pos, e
faço ques tão de sa li en tar isso. Faço ques tão de sa li -
en tar os ti jo la ços que ele pu bli ca va na Impren sa Na ci -
o nal e que eu, mu i tas ve zes, lia com ra i va, por que dis -
cor da va de tudo, mas era obri ga do a re co nhe cer a ra -
ci o na li da de do pen sa men to dele. Ele de ba tia pon to
por pon to, item por item, em sua ex pli ca ção.

O seu ro man ce – Deus me guar de! – era com -
pos to por pá gi nas e mais pá gi nas. Eu o li em gran de
par te. A lu ci dez da que le ho mem, o es ti lo, a per fe i ção
da lin gua gem e a se ri e da de do con te ú do re al men te
fa zi am com que ele ti ves se a nos sa ad mi ra ção e o
nos so res pe i to.

Gos tei mu i to do seu pro nun ci a men to, Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no. Eu o achei mu i to lin do, emo ti vo. V.
Exª dis se que ele foi co e ren te a vida in te i ra, que ele
teve seu pen sa men to, suas idéi as, que ele era um li -
be ral. Tam bém pen so que ele deve ter, nas suas ori -
gens, um pen sa men to di fe ren te. Nun ca o en ten di
bem no Gru po de Ita ti a ia. Nun ca en ten di o que ele es -



ta va fa zen do lá, qual a ra zão de ele es tar ali. Mas al -
gu ma ra zão de via exis tir.

Algo que sem pre me cha mou a aten ção em Ro -
ber to Cam pos é que nun ca o vi mos nos jor na is, nas
épo cas mais bra vas, di zer que ”a Re vo lu ção quer
isso, o Go ver no re vo lu ci o ná rio vai fa zer aqui lo“. As
me di das eco nô mi cas eram sem pre dis cu ti das com os 
eco no mis tas, na base do de ba te da ques tão que es -
ta va em jogo. Nun ca ouvi fa lar que Ro ber to Cam pos
es ti ves se em uma re u nião do Con se lho de Se gu ran -
ça de fen den do que se cas sas se fu la no, que se fi zes -
se isso ou aqui lo com bel tra no, que se to mas se de ter -
mi na da me di da. As suas me di das eram ra ci o na is, to -
ma das ex clu si va men te com base nos es tu dos que fa -
zia da Eco no mia e na aná li se do que de ve ria ser fe i to.

Por isso, Sr. Pre si den te, tra go aqui o meu voto
de pe sar, com mu i to res pe i to e hu mil da de, re co nhe -
cen do que exis tem pes so as que es tão aci ma das pró -
pri as iden ti da des ide o ló gi cas. Afi nal de con tas, o im -
por tan te na so ci e da de bra si le i ra é as pes so as te rem
va lor. Tris te aque le que ima gi na que só têm va lor
aque les que pen sam igual a ele, os que es tão do
mes mo lado que ele, e que ini mi gos, sem con te ú do,
são os que es tão do ou tro lado. Mu i tas ve zes, acon te -
ce o con trá rio. Há pes so as que, es tan do do ou tro
lado, têm con di ções de va lo ri zar mais os que es tão do 
pró prio lado.

Ro ber to Cam pos hon rou esta Casa, hon rou a
Câ ma ra dos De pu ta dos. Foi po lí ti co, di plo ma ta, um
gran de Mi nis tro, um gran de ci da dão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

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, es ta mos as -
sis tin do aqui a ho me na gens a Ro ber to Cam pos.

Ro ber to Cam pos nas ceu no nos so Esta do, o
Mato Gros so, numa ci da de zi nha hu mil de jun to a Cu i -
a bá, Nos sa Se nho ra do Li vra men to. Sin to-me fe liz ao
as sis tir aqui às ho me na gens ge ne ra li za das dos Se -
na do res, prin ci pal men te da que les que ti nham pen sa -
men tos di fe ren tes dos que Ro ber to Cam pos pre ga va, 
apli can do-os para a Na ção bra si le i ra. O Se na dor Wal -
deck Orné las agiu mu i to bem ao pro por es tas ho me -
na gens, das qua is par ti ci po.

Tive opor tu ni da de de des fru tar do re la ci o na -
men to pes so al com o Mi nis tro Ro ber to Cam pos. S.

Exª foi tal vez dos eco no mis tas mais no tá ve is do Bra sil 
nes tes úl ti mos tem pos. Sin to o de sa pa re ci men to de
S. Exª e de se jo ho me na geá-lo em nome do meu Esta -
do e do an ti go Mato Gros so.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome da
Li de ran ça do Go ver no no Se na do e em meu nome –
in clu si ve como eco no mis ta –, gos ta ria de ex ter nar os
meus sen ti men tos, a mi nha ad mi ra ção e o meu re co -
nhe ci men to pelo tra ba lho, pela obra, pela vida, pe los
en si na men tos, pela ex pe riên cia, pela ar gú cia e pela
com ple xi da de de pen sa men tos do Se na dor Ro ber to
Cam pos.

Sem dú vi da, o Se na dor Ro ber to Cam pos, como 
bem dis se o Se na dor Pe dro Si mon, hon rou esta
Casa. Foi um Se na dor bri lhan te. Alguns po di am dis -
cor dar dos re sul ta dos de seus pen sa men tos, mas
não da for ma uti li za da e mu i to me nos de sua in te li -
gên cia ao fa zer com que suas idéi as pre va le ces sem
nos de ba tes. Era um po lí ti co e um eco no mis ta ar gu to,
sin ce ro e, prin ci pal men te, vi si o ná rio.

Di an te dis so, em nome do Go ver no e em meu
nome, que ro ex pres sar nos sas con do lên ci as à sua fa -
mí lia, ao povo do Rio de Ja ne i ro, onde mo ra va, e tam -
bém ao povo de Mato Gros so, onde nas ceu. O Bra sil
per deu um gran de es ta dis ta, uma fi gu ra de proa da
Eco no mia, o qual, com suas idéi as, ge ra va um de ba te 
pro fí cuo para bus car mos o fu tu ro des te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção os Re que ri men tos n.ºs 583, 584 e 585, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, a Mesa as so cia-se às ho me na gens
aqui pro pos tas. Ro ber to Cam pos, sem dú vi da ne nhu -
ma, foi um dos mais ta len to sos eco no mis tas bra si le i -
ros. Seu pres tí gio ul tra pas sa va as fron te i ras do Bra sil
e lan ça va-se aos gran des cen tros mun di a is da eco no -
mia.

Mas ele não foi ape nas eco no mis ta. Foi tam bém 
di plo ma ta de gran de ta len to. Jo vem Se cre tá rio do Ita -



ma raty en vi a do à Orga ni za ção das Na ções Uni das,
im pres si o nou to dos os di plo ma tas e o pró prio Se cre -
tá rio-Ge ral da ONU, que fre qüen te men te o ou via so -
bre as de ci sões mais com ple xas da que la Orga ni za -
ção. Foi bri lhan te jor na lis ta, es cri tor de gran de en ver -
ga du ra e po lí ti co de vi são ex tra or di ná ria.

Lem bro-me per fe i ta men te de Ro ber to Cam pos
na Cons ti tu in te, em es ta do de qua se exas pe ra ção
com as emen das que ali se vo ta vam, con ven ci do de
que não se es co lhia a me lhor so lu ção para os des ti -
nos do Bra sil.

Esse foi o gran de bra si le i ro Ro ber to Cam pos,
hoje ho me na ge a do pelo Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as -
su na, por ces são do Se na dor Bel lo Par ga.

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, an tes de ini ci ar o
meu dis cur so, gos ta ria de di zer que não pres tei mi nha 
ho me na gem a Ro ber to Cam pos an te ri or men te por -
que es ta va ins cri to na lis ta de ora do res. Por tan to,
ago ra que ro dar meu tes te mu nho so bre o ex-Se na dor 
Ro ber to Cam pos, o ex-Mi nis tro Ro ber to Cam pos, o
ex-De pu ta do Fe de ral Ro ber to Cam pos.

Tive a hon ra de tra ba lhar com S. Exª no Mi nis té -
rio Extra or di ná rio do Pla ne ja men to. Com ele, cum pri -
mos mis sões im por tan tes, como, por exem plo, a uni fi -
ca ção dos ins ti tu tos. Como apren día mos com ele na -
que la épo ca! Como nos or gu lhá va mos de per ten cer à 
sua equi pe! Para to dos nós, ele era o mes tre. E vía -
mos o seu sa cri fí cio e o seu pa tri o tis mo! Orgu lho-me
mu i to por essa opor tu ni da de que tive.

Con ti nu ei no Mi nis té rio mes mo de po is da sa í da
de Ro ber to Cam pos, mas, a cada novo Mi nis tro, o Mi -
nis té rio de ca ía, per dia pres tí gio e for ça. Qu an do Ro -
ber to Cam pos era Mi nis tro do Pla ne ja men to, o Mi nis -
té rio era re al men te ex tra or di ná rio, era ou vi do, dava
opi niões  e sem pre opi niões aba li za das.

Uma das co i sas de que me or gu lho em meu cur -
rí cu lo é de ter sido fun ci o ná rio do ex-Mi nis tro Ro ber to
Cam pos. Orgu lho-me de ter par ti ci pa do de suas au -
las. As pa la vras com pli ca das oca si o nal men te usa das
por ele nos obri ga vam a com pa re cer à bi bli o te ca para
lhes pes qui sar o sig ni fi ca do. Lem bro-me como hoje
de uma ex pres são dita por ele cujo exa to sen ti do não
era co nhe ci do por ne nhum de nós. E não éra mos pes -
so as de pou ca cul tu ra – ha via pes so as com bas tan te
cul tu ra –, mas ele era aci ma de qual quer ní vel in te lec -
tu al, como tam bém era avan ça do no tem po. Ele pre -

via acon te ci men tos qua se como se ti ves se uma pre -
mo ni ção.

Este é o de po i men to de quem tra ba lhou com ele 
por anos. Tan to eu quan to Nel son Te i xe i ra con ti nu a -
mos li ga dos a ele, mes mo de po is de sua sa í da do Mi -
nis té rio e de po is que de i xou de ser Se na dor e De pu -
ta do. Con ti nu a mos vi si tan do-o e prin ci pal men te re ve -
ren ci an do o gran de ho mem cuja per da hoje o Bra sil
la men ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há se ma -
nas es ta mos as sis tin do a um ce ná rio de in cer te za em 
nos sa eco no mia e de ca u te la na ex pec ta ti va de evo lu -
ção de nos sos in di ca do res eco nô mi cos. Apa ren te -
men te isso é de vi do a pelo me nos três po de ro sos fa -
to res de in fluên cia: nos sa cri se de ener gia elé tri ca, os
des do bra men tos dos epi só di os ocor ri dos nos Esta -
dos Uni dos em 11 de se tem bro úl ti mo e os re fle xos,
so bre o Bra sil, da cri se ar gen ti na.

A si tu a ção de qua se co lap so da ener gia elé tri ca
já foi su fi ci en te men te ca rac te ri za da como re sul ta do
da im pre vi dên cia no pla ne ja men to se to ri al. Des de
1995 – até an tes da épo ca de Ro ber to Cam pos, já
cons ta tá va mos que a ma triz ener gé ti ca te ria pon tos
de es tran gu la men to, o que de man da va vá ri as me di -
das go ver na men ta is –, com a es ta bi li da de da mo e da,
a de man da por ener gia elé tri ca cres ceu mu i to. O Go -
ver no, é ver da de, pro mo veu re for mas e in ves ti men tos 
no se tor, mas de for ma de sen con tra da, de sor de na da, 
in co e ren te e in su fi ci en te.

O re sul ta do foi o de ple ci o na men to dos re ser va -
tó ri os e a per da das in dis pen sá ve is re ser vas. Isso, so -
ma do a vá ri as anos de chu va aba i xo da mé dia, deu
no que es ta mos ven do: uma qua se ine vi tá vel que da
do cres ci men to do PIB e o au men to do de sem pre go.

Por ou tro lado, essa ex pe riên cia acu mu la da per -
mi te-nos bus car so lu ções efe ti vas e per ma nen tes
para o abas te ci men to da nos sa ener gia elé tri ca. Per -
ce bam, por exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que não ha via sis te mas de si na li za ção das ci -
da des que não fos sem li ga dos à rede cen tral. Se fal -
tas se luz, fal ta va ener gia tam bém no sis te ma. Os hos -
pi ta is se quer ti nham ge ra do res, pois não ha via ne ces -
si da de, já que sem pre hou ve ener gia su fi ci en te.
Então, apren de mos com a fal ta de ener gia. E apren -
de mos até que pre ci sa mos de so lu ções al ter na ti vas.

No que tan ge ao 11 de se tem bro, não dis po mos
ain da do dis tan ci a men to ne ces sá rio a uma cor re ta
aná li se dos pos sí ve is re fle xos so bre a nos sa eco no -
mia, a não ser a cri se das em pre sas de avi a ção, que
já es ta mos ven do. A Va rig de vol veu, se não me en ga -
no, onze aviões, a TAM ou tro tan to; por isso os vôos
es tão to dos che i os, che ga o fe ri a do e nin guém con se -



gue uma vaga. Por quê? Por que es ta mos com me nos
aviões, per de mos em pre gos e per de mos a vi ta li da de
das nos sas em pre sas. 

Já no que se re fe re aos gol pes que es ta mos so -
fren do de vi do a cha ma da cri se da Argen ti na, li da mos
com fa to res me nos tan gí ve is, tais como pers pec ti vas
co mer ci a is e te mo res que in du zem à es pe cu la ção.

A Argen ti na, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, há qua se dois anos, vem pi san do numa pe ri go sa
fa i xa que a apro xi ma de uma ca tas tró fi ca in sol vên cia.
O afun da men to da Argen ti na afe ta ria pro fun da men te
a eco no mia bra si le i ra e o âni mo dos in ves ti do res ex -
ter nos, de cu jos ca pi ta is ne ces si ta mos. Por an te ci pa -
ção ao pe ri go, o real, des de o iní cio do ano, vem so -
fren do des va lo ri za ção con tí nua e exa ge ra da. 

Isso in duz em nos so am bi en te eco nô mi co pres -
são de in fla ção, medo de in ves tir e ame a ças ao nos so 
cres ci men to, que é in dis pen sá vel para pro mo ver mos
as ne ces sá ri as po lí ti cas de com ba te aos de se qui lí bri -
os so ci a is e re gi o na is.

As me di das sal va ci o nis tas pou co or to do xas, de
ini ci a ti va do su per mi nis tro Do min go Ca val lo, vêm in -
tro du zin do ten sões im por tan tes no re la ci o na men to
co mer ci al den tro do Mer co sul. Mais im por tan te ain da: 
a vi são que o Mi nis tro Do min go Ca val lo tem do Mer -
co sul é di ver gen te da po si ção bra si le i ra de re for çá-lo
como blo co adu a ne i ro e mes mo mer ca do co mum. O
ti mo ne i ro da eco no mia ar gen ti na tem se re ve la do um
fa tor de des gas te do Mer co sul e, nes se sen ti do, nos
traz pre o cu pa ções.

O úl ti mo lan ce da cri se ar gen ti na foi o pa co te re -
cém-edi ta do por Ca val lo, o qual in clu iu di ver sas me di -
das para pro mo ver a pro du ti vi da de e o cres ci men to
da eco no mia da que le país, há tan to tem po mer gu lha -
da na es tag na ção.

A fe i ção mais mar can te do pa co te foi uma al te -
ra ção de 8% no va lor da mo e da ar gen ti na para fins de 
co mér cio ex te ri or. Hou ve, no pri me i ro mo men to, uma
im pres são do mer ca do in ves ti dor de que se es ta va na 
ante-sala de um der re ti men to da mo e da ar gen ti na, na 
vés pe ra do aban do no da fa mo sa pa ri da de do peso
com o dó lar.

Como con se qüên cia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de vi do aos re fle xos de pro xi mi da de duas
eco no mi as, o real, sub me ti do ao re gi me de câm bio
flu tu an te, so freu nova des va lo ri za ção. E esse foi um
dos gran des sa cri fí ci os para os em pre sá ri os que ti -
nham dí vi da em dó lar, in clu si ve para o pró prio país.
Fo ram qua se 30% de des va lo ri za ção do real des de o
iní cio do ano: uma ver da de i ra ”maxi“! Hou ve, é ver da -
de, um alí vio nos úl ti mos dias, no ras tro de uma in ter -

ven ção mais efe ti va do Ban co Cen tral, que tem nos
cus ta do di vi sas.

Entre tan to, o Mi nis tro Do min go Ca val lo con se -
guiu con ven cer o em pre sa ri a do ar gen ti no e a opi nião
pú bli ca ar gen ti na de que as me di das do pa co te eram
be né fi cas e que não es ta va de modo al gum ame a ça -
da aque la pa ri da de, ou me lhor, a con ver si bi li da de do
peso, tão cara aos ar gen ti nos e tão im por tan te para
quem, como eles, está en di vi da do em dó la res – pes -
so as fí si cas e em pre sas – não iria au men tar, acir rar a
cri se ar gen ti na.

Acal ma da a opi nião pú bli ca ar gen ti na, era de se
es pe rar que se acal mas sem os mer ca dos e ama i nas -
se o as sal to es pe cu la ti vo con tra a mo e da bra si le i ra.
Mas a des va lo ri za ção do real con ti nu ou, por al guns
dias, inex pli ca vel men te for te. Na ver da de, até pa re cia
que a cri se ar gen ti na não era ar gen ti na, e sim bra si le -
i ra.

A pres são so bre o real dá a im pres são de que o
pe ri go de in sol vên cia e de co lap so eco nô mi co está no 
Bra sil, o que, ape sar dos nos sos pro ble mas, não é
ver da de. O que ex pli ca ria o fato de tan tas pes so as e
em pre sas, no Bra sil, es ta rem cor ren do para o dó lar,
com exa ge ro e sem ló gi ca eco nô mi ca?

Não pode ser só a cri se de ener gia e a cri se ar -
gen ti na. Há aqui algo mais. Cre io que é a soma das
nos sas cri ses po lí ti cas e da cri se de ener gia ten dem a 
in flu ir no mo sa i co que se de se nha para 2002. No ho ri -
zon te es tão as ele i ções de da qui a um ano, com a
pers pec ti va de que no vos gru pos po lí ti cos pos sam al -
can çar o po der. 

Esses gru pos co me ça ram re cen te men te a le var
à opi nião pú bli ca bra si le i ra a men sa gem de que, no
po der, ado ta rão po lí ti cas eco nô mi cas res pon sá ve is.
Mas essa men sa gem é re cen te e ain da não pe ne trou
as cons ciên ci as, prin ci pal men te da que les que for -
mam a opi nião pú bli ca da po pu la ção. Mu i ta gen te pre -
fe re pro te ger-se do fu tu ro com pran do dó lar, num pa -
ta mar que atin ge a ir ra ci o na li da de e nos traz ame a -
ças.

Isso não sig ni fi ca, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, que não con ti nue a ha ver pe ri go do lado
da Argen ti na. Mas não é o pe ri go de gran de de te ri o ra -
ção, de co lap so, e sim dos tran cos e so la van cos que
so fre nos sa eco no mia com as me di das de sal va ção
do lado de lá. 

Por exem plo: a pro pos ta ar gen ti na de re du ção
das ta ri fas de im por ta ção de equi pa men tos de in for -
má ti ca, de te le co mu ni ca ções e ele trô ni cos. Ora, se -
gun do os acor dos do Mer co sul, es sas ta ri fas de ve ri -
am ba i xar gra da ti va men te até 2006. O Mi nis tro Ca val -



lo ple i te ia ao Go ver no bra si le i ro ba i xá-las já. Com
isso, o Bra sil de i xa ria de ex por tar cen te nas de mi -
lhões de dó la res.

Tra ta-se de uma agres são à nos sa eco no mia e
uma ab sur da pro mo ção de ge ra ção de em pre gos em
ter ce i ros pa í ses, con tra ri an do fron tal men te o es pí ri to
da união adu a ne i ra do Mer co sul. O Bra sil já abriu
mão, de modo se me lhan te, de alí quo tas que se apli -
cam a bens de ca pi tal, isto é, má qui nas. 

Ago ra, a Argen ti na pede o mes mo para pro du -
tos ele trô ni cos e de te le co mu ni ca ções. Se de pen des -
se de mim, da ría mos a re cu sa. É um se tor que em pre -
ga no Bra sil 200.000 pes so as! Per der aí di vi sas de ex -
por ta ção e pas sar a gas tar di vi sas em im por ta ção só
pi o ra ria nos sos fun da men tos eco nô mi cos, e com isso 
agra var a cor ri da em cur so con tra o real.

Não é sem mo ti vo que es sas pro pos tas e me di -
das es tão sen do cri ti ca das pelo pre si den te da Fi esp,
Ho rá cio La fer Piva. Ele se pro nun ci ou con tra as exi -
gên ci as ar gen ti nas que equi va lem, como dis se, a pa -
u tar a agen da eco nô mi ca na ci o nal pela agen da do
país vi zi nho, um país que tem me nos de um ter ço da
nos sa eco no mia hoje. Essa vi são do em pre sá rio in -
dus tri al bra si le i ro é per fe i ta men te jus ti fi ca da.

É ver da de que o Bra sil deve, es tra te gi ca men te,
apo i ar a Argen ti na. Não nos in te res sa que a Argen ti na 
que bre, não nos in te res sa que esse par ce i ro que bre,
mas tam bém te mos que ver até que pre ço po de mos
pa gar. É re co men dá vel ca u te la na ma te ri a li za ção
des se apo io, de modo a evi tar a ado ção de po lí ti cas
da no sas ao mer ca do de tra ba lho bra si le i ro e ao se tor
pro du ti vo do més ti co.

Qu an to ao apo io es tra té gi co, ge né ri co, para a
Argen ti na, mu i to bem ex pres sou sua con ve niên cia
nos so mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer,
que vem res sal tan do a im por tân cia de co o pe rar com
os in te res ses da Argen ti na. De fato, até cer to pon to,
eles são tam bém in te res ses do Bra sil, na me di da em
que de se ja mos for ta le cer o Mer co sul.

O Mer co sul deve ser apro fun da do, até mes mo
para que seus pa í ses-mem bros pos sam, por meio
dele, en fren tar com me nor pe ri go o de sa fio das ne go -
ci a ções para o es ta be le ci men to da Alca, Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas – essa sim mu i to mais
pre o cu pan te. E por quê? Por que en fren ta ría mos uma
eco no mia es ta bi li za da, for te, gran de, que po de ria le -
var à que bra prin ci pal men te da nos sa área de ser vi -
ços.

Au men tou, re cen te men te, nos sa es pe ran ça de
re ver ter o en fra que ci men to do Mer co sul. Isso, gra ças
ao pro nun ci a men to do mi nis tro ar gen ti no do ex te ri or,

Adal ber to Ro drí guez Gi a va ri ni, em pa les tra no Insti tu -
to Rio Bran co, em Bra sí lia.

Dis se ele que os pro ble mas de con jun tu ra não
de vem ofus car o ho ri zon te do apro fun da men to da in -
te gra ção em nos so blo co, até mes mo por que está di -
an te do Mer co sul um gran de es for ço de co or de na ção
nas ne go ci a ções da Alca, nas ne go ci a ções com a
União Eu ro péia e na pró xi ma ro da da mul ti la te ral da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC.

Cres ceu igual men te a es pe ran ça no Mer co sul,
com a re cen te re u nião de Assun ção, onde es ti ve ram
se lan do com pro mis sos de har mo ni za ção de po si ções 
sete pre si den tes: os do Bra sil, Argen ti na, Uru guai e
Pa ra guai, mem bros ple nos; e os do Chi le, Bo lí via, Ve -
ne zu e la e Mo çam bi que, este úl ti mo como con vi da do
es pe ci al. E prin ci pal men te, Sr. Pre si den te, com a re u -
nião on tem en tre os Pre si den tes do Bra sil e Argen ti na 
e res pec ti vas equi pes eco nô mi cas e com as de cla ra -
ções con jun tas di vul ga das após o en con tro.

Ouvi ou tro dia uma me di da in te li gen te de um
país pe que no mas que hoje tem uma im por tân cia na
eco no mia mu i to gran de, que é o caso da Lí bia. O Pre -
si den te Ka da fi cri ou um mi nis té rio de re la ções ex te ri -
o res para a Áfri ca. Acre di to que, pela im por tân cia da
Amé ri ca do Sul, o Bra sil de ve ria ter não um de par ta -
men to, não um pe da ço do seu Mi nis té rio de Re la ções 
Exte ri o res, mas um Mi nis té rio só para o re la ci o na -
men to com os pa í ses da Amé ri ca do Sul.

Te mos tudo para ser lí der, para ter mais for ça
nes se sub con ti nen te, mas é pre ci so que te nha mos
von ta de e pa gue mos o pre ço. 

Na vida, meus se nho res, nada é de gra ça. Na
hora em que um Se na dor re sol ve sen tar ao lado de
ou tro Se na dor, de i xou de sen tar ao lado de to dos os
de ma is, ou seja, está pa gan do o pre ço de não es tar
ao lado dos ou tros. Na hora em que um ci da dão, por
exem plo, re sol ve acen der e fu mar um ci gar ro, está fa -
zen do uma op ção, pa gan do um pre ço de três mi nu tos 
a me nos de vida. Tudo na vida tem um pre ço. Se o
Bra sil quer ter essa li de ran ça, tem que pa gar o pre ço.
E o pre ço se ria uma me lhor es tru tu ra ção para que pu -
dés se mos ocu par os es pa ços que es tão va zi os no co -
mér cio e no re la ci o na men to com os nos sos vi zi nhos.

SunT zu, no li vro A Arte da Gu er ra, que ain da
on tem ci tei aqui, diz: o po der não ad mi te es pa ço va -
zio. O Bra sil tem de i xa do es pa ço va zio jun to aos pa í -
ses ára bes, Ta i pé, For mo sa, e pa í ses da Amé ri ca do
Sul. Não po de mos pa gar pelo pre ço de não es tar mos
co lo can do mais pro du tos. Te mos que ocu par o nos so
es pa ço. 



Já dis se e re pi to o que di zia meu ve lho avô: igual 
a nós mu i to pou ca gen te; me lhor do que nós, nin -
guém; pior, qua se todo mun do. O Bra sil tem tudo para
ser um gran de país. Pre ci sa mos, no en tan to, pa gar o
pre ço e ocu par esse es pa ço.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, eu di ria que des ses
avan ços si na li za do res de união, fru tos de ne go ci a -
ções com ple xas e cri a ti vas, ex tra i re mos for ças para
su pe rar mos as cri ses em cur so e as cri ses por vir –
que não sa be mos qua is se rão, mas que sem pre aba -
lam o nos so País, em bo ra te nha a dé ci ma ou oi ta va
eco no mia do mun do, como di zem – e, con cre ta men -
te, aque las de que es ti ve mos aqui tra tan do, a cri se da
Argen ti na e a cri se do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 

a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos para aten der às
Srªs e aos Srs. Se na do res em co mu ni ca ções ina diá -
ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Sar ney, por 
cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. 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, in fe liz men te não
es ta va nes te ple ná rio quan do do en ca mi nha men to do 
voto de pe sar da Casa pelo fa le ci men to de Ro ber to
Cam pos. Mas é meu de ver, meu de se jo e uma obri ga -
ção da mi nha cons ciên cia di zer pou cas pa la vras para
ma ni fes tar o meu pe sar e, ao mes mo tem po, acen tu ar 
o quan to o Bra sil per de, nes se ins tan te, com a mor te
de Ro ber to Cam pos.

Pa dre Vi e i ra di zia que, nes ses ins tan tes – e ele
se re fe ria à mor te de Dom Te o dó sio –, de vía mos ter
pa la vras e flo res. Pa la vras para di zer so bre a fi gu ra
ex tra or di ná ria de ho mem pú bli co e de pen sa dor que
foi Ro ber to Cam pos, e flo res para lou var sua vida be -
ne mé ri ta em fa vor do nos so País.

Ele era um le gen da e foi um ins tan te im por tan te
da in te li gên cia e da cul tu ra bra si le i ra. Foi, tal vez, o
ma i or pen sa dor po lí ti co da sua ge ra ção. Era um ho -
mem de gran de ca rá ter e de gran des con vic ções. Não 
di zia o que pen sa va, mas aqui lo em que acre di ta va.
Mu i tas ve zes dis cor da mos de mu i tas de suas idéi as,
que sem pre fo ram mu i to po lê mi cas. Todo o Bra sil as -
sis tiu sem pre, na fi gu ra de Ro ber to Cam pos, a fi gu ra

de um ho mem de gran des con tro vér si as, mas ele era
fir me na qui lo em que acre di ta va. Sua vida foi de ex tre -
ma co e rên cia com suas idéi as. Mu i tas de las, con si de -
ra das ana crô ni cas no pas sa do, fo ram trans for ma das
em re a li da de e vi to ri o sas no pre sen te.

Por tan to, eu que sou seu com pa nhe i ro na Aca -
de mia Bra si le i ra de Le tras e que pos so di zer que fui
seu ami go ao lon go de toda sua vida, sem mu i tas ve -
zes co mun gar das suas idéi as, que ro acen tu ar pe ran -
te o Se na do Fe de ral que aqui tam bém ele teve uma
pre sen ça bri lhan te. Foi um Se na dor que cum pria com
os de ve res do car go com ab so lu ta fi de li da de ao man -
da to que lhe foi dado pelo povo de Mato Gros so e, de -
po is, pelo Rio de Ja ne i ro. Além de tudo, foi um jor na -
lis ta bri lhan te, de um tex to ex tra or di ná rio, que fu gia ao 
gon gó ri co e se li mi ta va ex clu si va men te ao exer cí cio
da pa la vra no seu sen ti do subs tan ci al.

Era um gran de es cri tor, na me lhor con cep ção
do que seja um es cri tor: aque le ho mem que tem o
gos to pela pa la vra, que a usa com a fi na li da de de fi xar 
para a eter ni da de o seu pen sa men to, os seus ins tan -
tes e as suas emo ções. Ele foi um gran de me mo ri a lis -
ta. O seu li vro Lan ter na na Popa é uma das obras
mais im por tan tes da Li te ra tu ra Bra si le i ra. Pos so con -
si de rar mes mo que, no ter re no da his tó ria, da au to bi -
o gra fia e das me mó ri as, o seu li vro é um mar co ex tre -
ma men te im por tan te. Tal vez eu pu des se di zer que
dois li vros en con trem essa di men são na li te ra tu ra
bra si le i ra: o pri me i ro é o li vro de Jo a quim Na bu co,
quan do es cre veu so bre a vida do seu pai, Um Esta -
dis ta do Impé rio, em que ele não só fixa a vida do
seu pai, mas as idéi as do seu tem po. Atra vés da pró -
pria vida do Con se lhe i ro Na bu co, pode-se acom pa -
nhar a His tó ria do Bra sil du ran te todo o pe río do em
que des cre ve a exis tên cia do seu pai. E, como se
sabe, Na bu co tra ba lhou so bre um ar qui vo mu i to bem
or ga ni za do e mu i to bem pre ser va do.

Ro ber to Cam pos es cre veu um li vro mo nu men -
tal que é o seu li vro de me mó ri as, mas que não é uma
au to bi o gra fia. Ele con ta sua vida, mas ela per pas sa
como um pe da ço da His tó ria do Bra sil, das idéi as e
das me mó ri as do seu tem po, dos fa tos, da his tó ria,
das lu tas. E, sem dú vi da, esse li vro será um li vro per -
ma nen te de con sul ta. Quem qui ser sa ber o que foi a
His tó ria do Bra sil du ran te esse pe río do, o en tre cho -
que de suas idéi as, as suas dú vi das, as dú vi das do
pen sa men to na ci o nal, os acer tos e os er ros, cer ta -
men te en con tra rá nes se li vro de Ro ber to Cam pos um 
re po si tó rio ex tra or di ná rio. Só esse li vro o con sa gra ria
den tro da Li te ra tu ra Bra si le i ra e den tro do pen sa men -
to do País. Mas ele foi mu i to mais. No con jun to de



mais de 20 obras, ele ocu pou um gran de es pa ço, um
es pa ço ex tra or di ná rio na Li te ra tu ra Bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, a mor te tem jus ta men te esse as -
pec to trans cen den tal, de po der mos li ber tar os ho -
mens da sua vida, da que las co i sas que agre gam no
em ba te da pró pria vida, para dar aque la di men são
his tó ri ca. Hoje, de po is da sua mor te, a fi gu ra de Ro -
ber to Cam pos co me ça a ter aque le con tor no que a
His tó ria lhe pre ser va, mu i tas ve zes o con tor no das
es tá tu as, o con tor no de pe dras que não se mo di fi car
e que se tor nam de fi ni ti vos para a eter ni da de.

É com este sen ti men to e com es tas pa la vras e
flo res que, pe ran te o Se na do Fe de ral, que ro pres tar a
mi nha ho me na gem à fi gu ra ex tra or di ná ria de Ro ber to 
Cam pos que on tem fa le ceu.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney, 
o Sr. Edi son Lo bão , 1º 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) – A Mesa
en con tra o seu me lhor mo men to para as so ci ar-se às
ho me na gens pós tu mas a Ro ber to Cam pos logo após 
o pro nun ci a men to de V. Exª, que o co nhe ceu tão bem, 
que com ele con vi veu tão de per to. Esta Pre si dên cia
viu, num dos jor na is de ma i or cir cu la ção des te País
hoje, uma fo to gra fia onde V. Exª abra ça Ro ber to Cam -
pos numa so le ni da de na Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras.

Men ci o no um epi só dio al ta men te sig ni fi ca ti vo
na mi nha vida. Eu ain da não era de ten tor de man da to
po lí ti co quan do V. Exª, Pre si den te José Sar ney, mi li ta -
va na UDN e, de Mato Gros so do Sul, com pró ce res
da União De mo crá ti ca Na ci o nal, en tre os qua is De -
mós te nes Mar tins, o ex-De pu ta do Fe de ral Jú lio de
Cas tro Pin to – não sei ex pli car como eu, um jo vem,
es ta va acom pa nhan do tão im por tan tes fi gu ras da po -
lí ti ca mato-gros sen se – foi a São Pa u lo para for mu lar
o con vi te para que o en tão Emba i xa dor do Bra sil no
Re i no Uni do Ro ber to Cam pos, ace i tas se a ser can di -
da to ao Se na do da Re pú bli ca pelo Esta do de Mato
Gros so do Sul. Cu ri o sa men te ele dis se que – ain da
guar do bem a sua res pos ta – era uma das pou cas ex -
pe riên ci as que ain da não tido na vida, mas que não
era o mo men to, por que o Bra sil pre ci sa va dele no lu -
gar onde ele se en con tra va.

Pos te ri or men te, de cor ri dos mu i to anos, ele ob -
te ve o seu pri me i ro man da to por Mato Gros so do Sul.
Lem bro-me de que, quan do lhe foi fe i to esse pri me i ro
con vi te em nome da União De mo crá ti ca Na ci o nal, ele 
afir mou que, além de não ter vi vên cia po lí ti ca, não ti -
nha tam bém con vi vên cia com o Mato Gros so, em bo ra 

fos se na tu ral da que le Esta do. De po is de mu i tos anos,
foi ele i to Se na dor por Mato Gros so sem tam bém ter
con vi vi do com aque le Esta do. Mas, com toda a cer te -
za, foi ele i to pela ge ne ro si da de do povo de Mato
Gros so, gra ças ao seu ine gá vel ta len to, aos re le van -
tes ser vi ços pres ta dos ao País e ao or gu lho que
aque le Esta do sem pre teve por ter Ro ber to Cam pos
como um de seus mais ilus tres, se não o mais ilus tre,
dos seus fi lhos.

A Mesa do Se na do se as so cia aos Srs. Se na do -
res que aqui se pro nun ci a ram a res pe i to des sa tris te -
za que hoje as so la os bra si le i ros pela per da ir re pa rá -
vel do ho mem que foi em ba i xa dor, ho mem de le tras e
Se na dor Ro ber to Cam pos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre o
as sun to, com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, tra go a mi nha pa la vra e a da
Li de ran ça do Go ver no so bre as ho me na gens pós tu -
mas que já se pres tam aqui à me mó ria, em bo ra viva,
de Ro ber to Cam pos.

Ro ber to Cam pos re pre sen tou algo na mi nha
vida que me re ce ser re fle ti do, não por que a mi nha
vida te nha im por tân cia, mas pelo fato em si, que é o
gran de con fli to que vi ve mos, na vida e na po lí ti ca, en -
tre a dis cor dân cia e a ad mi ra ção. É um dado cu ri o so
da ma tu ri da de ve ri fi car que as dis cor dân ci as de i xam
de ser ca u sa de fal ta de ad mi ra ção. E quan tas ve zes a 
ad mi ra ção se in fil tra gra da ti va men te por den tro das
dis cor dân ci as abrin do a alma, a in te li gên cia e o es pí -
ri to que ten de em todo ser hu ma no a fe char-se den tro
das pró pri as opi niões e das pró pri as con vic ções.

Apren di, numa re la ção li ge i ra, pes so al, com Ro -
ber to Cam pos a vi ver esse exer cí cio. E quan do vejo
que to das as for ças po lí ti cas do País, por oca sião da
sua mor te, não lhe ne gam as qua li da des, em bo ra
pos sam per ma ne cer ne gan do as con cor dân ci as, re -
cor do-me de uma fra se de Aní sio Te i xe i ra, cer ta vez,
quan do se fez um li vro, ain da em vida, em sua ho me -
na gem. Ele me dis se, par ti cu lar men te: ”Só te nho
medo de uma co i sa com esse li vro de ho me na gem:
mor reu, po de mos elo giá-lo“. Não gos ta ria que essa
re fle xão que vem de lon ge na hu ma ni da de, ”mor reu,
po de mos elo giá-lo“, per pas sas se às mi nhas pa la -
vras, e sim que eu pu des se mos trar, que eu ti ves se
con di ções e ta len to su fi ci en te para mos trar o quan to é 
rico esse me ca nis mo de ad mi ra ção que nas ce da dis -
cor dân cia. Aliás, o Par la men to é uma Casa de en si -



na men to des sa mo da li da de de com por ta men to hu -
ma no.

Co me cei pra ti ca men te a mi nha vida po lí ti ca no
ano de 1959, par ti ci pan do de um en ter ro sim bó li co de 
Ro ber to Cam pos, na rua da Assem bléia, no Rio de
Ja ne i ro, na es qui na do BNDES de en tão – rua Sete
de Se tem bro com Qu i tan da, ali via a mi nha me mó ria o 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga. Em 1959, fi ze mos
o en ter ro sim bó li co de Ro ber to Cam pos, a es tu dan ta -
da do Rio de Ja ne i ro. E, hoje, pas sa dos qua ren ta e
dois anos, aqui es tou, de ca be los bran cos – não tan -
tos, in fe liz men te – a elo gi ar-lhe, no dia do seu ver da -
de i ro en ter ro, a re ti dão da vida, a co e rên cia e cer ta
ca pa ci da de para o mar tí rio que per ce bo em vá ri os
da que les que fo ram es tu dan tes em se mi ná rio para a
vida re li gi o sa e que de po is a aban do na ram. Um pou -
co as sim como se uma vo ca ção para o mar tí rio te nha
dado a eles o to que da vida. 

Lem bro-me do pró prio Aní sio Te i xe i ra, que foi
se mi na ris ta e, numa cri se de fé, aban do nou o se mi -
ná rio. A vida de Aní sio é uma vida de sa cer dó cio e de
ofer ta ao mar tí rio pe las suas idéi as. A vida de Ro ber -
to Cam pos é uma ofer ta ao mar tí rio pe las suas idéi as. 
Pou cas pes so as fo ram tão mar ti ri za das por ele. Lem -
bro-me, num ou tro cam po, de Le o nar do Boff, que, de i -
xan do a vida re li gi o sa com gran de mar tí rio – a ri gor
não de i xa o pen sa men to cris tão -, é como que va re ja -
do sim bo li ca men te pe las mes mas fle chas que mar -
cam a fi gu ra de São Se bas tião, en tre cor ta do de fle -
chas, pa dro e i ro da ci da de do Rio de Ja ne i ro. São as
fe chas da in com pre en são, da di fi cul da de hu ma na em
li dar com a dis cor dân cia, em ter mos hu ma ni za dos e
em ter mos ele va dos, da pa i xão ven cen do a ra zão
num ho mem em quem a ra zão ven cia a pa i xão e ven -
cia até o sen ti men to, o que nem sem pre o tor na va
uma pes soa es pe ci al men te sim pá ti ca, mas fiel efe ti -
va men te àqui lo em que acre di ta va após me di tar.

O Se na dor José Sar ney fez uma be lís si ma alo -
cu ção, que tal vez sin te ti ze, de modo ge ne ro so e am -
plo, tudo que de se já va mos fa lar, do que a Casa hoje
fa lou. E isso nos traz a cer te za de que o ca mi nho das
idéi as é re al men te di fí cil, é re al men te tor tu o so. Qu an -
do vejo hoje ata ques tão vi o len tos a cer tas fi gu ras da
Re pú bli ca, par ti cu lar men te ao Pre si den te, quan do
me re cor do do que pas sou Jus ce li no na Pre si dên cia
da Re pú bli ca, quan do me re cor do do que pas sou
Sar ney na Pre si dên cia da Re pú bli ca num mo men to
tão di fí cil da tran si ção bra si le i ra, mais do que nun ca
va lo ri zo esse gran de re la ti vis mo com o qual de ve mos
tra ba lhar quan do es ta mos di an te de se res hu ma nos
que têm o seu ca mi nho, a sua in te gri da de, as suas
idéi as e o res pe i to que me re cem.

Essas são, por tan to, as pa la vras de ho me na -
gem à me mó ria de Ro ber to Cam pos, a quem co me -
cei en ter ran do e, no dia de seu en ter ro, hu mil de men te 
re ve ren cio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dan do
con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa nhei aten -
ta men te a gran de ma i o ria dos pro nun ci a men tos de
ho me na gem pós tu ma fe i tos pe los Se na do res da nos -
sa Re pú bli ca e per ce bi que há um con sen so ge ral: to -
dos são unâ ni mes em di zer que Ro ber to Cam pos foi
uma pes soa da ma i or im por tân cia na his tó ria po lí ti ca
do nos so País.

Acom pa nhei a sua vida e o seu tra ba lho aqui,
em Bra sí lia, como Mi nis tro. Acom pa nhei de per to
tam bém a ado ção de al gu mas me di das im por tan tes
para o País, como o Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço, que se cons ti tui em uma das ma i o res con -
cen tra ções fi nan ce i ras do País. Por di ver sas ve zes,
por tan to, pude cons ta tar que se tra ta va de um ho -
mem se gu ro na sua po si ção po lí ti ca, fir me e de ter mi -
na do.

A exem plo do que foi dito, fri so uma das suas
gran des obras, ci ta da pelo Pre si den te Sar ney, que
me re ce o res pe i to e a re fle xão de to dos nós: o lan ça -
men to, no País, de uma pro pos ta de re for ma tri bu tá -
ria, en vol ven do o im pos to úni co, pe los idos de 1992. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive uma
con vi vên cia mu i to hon ro sa com Ro ber to Cam pos.
Ele, com a sua bri lhan te in te li gên cia, tra ba lhou ati va -
men te, fez di ver sos ar ti gos que va lo ri za ram a pro pos -
ta da re for ma tri bu tá ria. Asso cio-me, de ime di a to, a
es sas ma ni fes ta ções de ho me na gem a Ro ber to
Cam pos. O Bra sil me re ce o tra ba lho que ele exe cu -
tou, que fez com que o Se na do lhe pres tas se uma ho -
me na gem à al tu ra. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, no tem po que res ta da
pror ro ga ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to
Vi le la e, logo a se guir, ao Se na dor Ade mir Andra de.
Peço que am bos di vi dam o tem po, a fim de ini ci ar mos
a Ordem do Dia, pois o tem po foi ul tra pas sa do. 

S. Exª tem a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel por cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)



– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez, ve nho a esta tri bu na para abor dar um as sun to
im por tan tís si mo para Go iás e, na tu ral men te, para o
Bra sil, uma vez que os pro du to res de le i te do nos so
País en con tram-se di an te de uma si tu a ção mu i to gra -
ve, de ex tre ma di fi cul da de. 

Mais uma vez o Go ver no bra si le i ro de mons tra a
sua in sen si bi li da de, quan do per mi te que só nes te ano 
o Bra sil im por te um bi lhão de li tros de le i te, con cor -
ren do com os pe que nos pro du to res do País, fa zen do
com que o le i te ti ves se – como teve – seu pre ço di mi -
nu í do para mais da me ta de. Isso trou xe pro ble mas de
toda or dem aos pro du to res. Mu i tos de les de i xa ram
suas ati vi da des, fo ram para as ci da des, con tri bu in do
com o êxo do ru ral, re du zin do a pro du ção e au men -
tan do a taxa de de sem pre go em nos so País. Mais
uma vez, os gran des car téis, as gran des in dús tri as
es tão per ce ben do os lu cros ex tra va gan tes ad qui ri dos 
às cus tas dos pe que nos pro du to res de le i te.

Ve nho de um Esta do cuja eco no mia tem na pe -
cuá ria um de seus for tes com po nen tes. Vivo a ques -
tão de mu i to per to, na con vi vên cia diá ria com agri cul -
to res, pe cu a ris tas e in dus tri a is. Pos so afir mar que a
si tu a ção é ex tre ma men te gra ve e atin ge os pro du to -
res de todo o Bra sil.

Há cer ca de dois me ses, as in dús tri as de la ti cí -
ni os de cre ta ram ar bi tra ri a men te uma re du ção no pre -
ço do le i te pago ao pro du tor. Uma re du ção bru tal, de
qua se 50%, e inex pli cá vel, já que es ta mos no pe río do 
de en tres sa fra, quan do os pre ços de ve ri am es tar no
seu li mi te má xi mo.

A co ta ção do pre ço do le i te pago ao pro du tor so -
fre al te ra ções con for me a épo ca do ano. Na seca, o
pre ço se ele va, por que os cus tos para pro du zir são
mais al tos. A pas ta gem fra ca exi ge in ves ti men tos em
com ple men ta ção ali men tar para o re ba nho. Ago ra,
está acon te cen do o in ver so: o va lor pago pelo le i te in
na tu ra caiu de R$0,45 para até R$0,22 – e até
R$0,20 no caso dos pe que nos pro du to res –, o que in -
vi a bi li za to tal men te o ne gó cio. Além dis so, mu i tos la ti -
cí ni os es tão rom pen do uni la te ral men te os con tra tos
de for ne ci men to com os pro du to res.

Os pre ços es ta be le ci dos pe las in dús tri as são
ver go nho sos. Re pre sen tam um acin te que in vi a bi li za
a ati vi da de le i te i ra. Se o pro du tor fi zer a con ta bi li da de
dos cus tos da pro pri e da de, in clu in do in ves ti men tos e
va lor da ter ra, verá que está tra ba lhan do por nada.
Des pre zan do es ses com po nen tes, ain da as sim o lu -
cro qua se não exis te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho da -
dos mu i to im por tan tes. Por isso, peço a V. Exª que dê

o res to do meu pro nun ci a men to como lido para co la -
bo rar com a Pre si dên cia e, au to ma ti ca men te, dar
opor tu ni da de para ou tros Co le gas se pro nun ci a rem.

Mu i to obri ga do.

SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN– 
CIAMENTO DO SR. SENADOR MAGUITO
VILELA.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªas. e Srs. Se na do res, con ti nuo meu
pro nun ci a men to.

Por ou tro lado, o go ver no per mi te a im por ta ção
ge ne ra li za da do pro du to. Ape nas nes te ano fo ram im -
por ta dos um bi lhão de li tros de le i te. E é bom fri sar
que a im por ta ção nun ca de sem bo cou em re du ção no
pre ço para o con su mi dor, mas tão-so men te no acha -
ta men to do va lor pago a quem pro duz e no au men to
dos lu cros da in dús tria.

É inad mis sí vel que o go ver no não crie bar re i ras
à im por ta ção de um pro du to que é pro du zi do em lar -
ga es ca la no país com a mais alta qua li da de.

O Bra sil tem con di ções de pro du zir para o con -
su mo in ter no e ain da ex por tar para ou tros pa í ses.
Mas não: as im por ta ções con ti nu am de sen fre a das e
os la ti cí ni os tra ba lhan do sob as re gras de um car tel
po de ro so, im pu ne men te.

Os pro du to res vi vem uma si tu a ção hu mi lhan te,
às ve zes ten do que im plo rar para man ter os con tra tos 
de for ne ci men to, quan do ti nham que es tar sen ta dos
numa mesa de ne go ci a ção dis cu tin do um pre ço jus to
para o pro du to. Infe ri o ri za dos pelo po der do car tel,
aca bam obri ga dos a ven der o le i te pelo pre ço que a
in dús tria de fi ne de for ma ar bi trá ria e in jus ta.

Os des do bra men tos des sa si tu a ção são pre o -
cu pan tes. Nos úl ti mos cin co anos a ren da no cam po
caiu cer ca de 5,8%, le van do o pro du tor ru ral a uma si -
tu a ção de em po bre ci men to. Entre 1998 e 2000, 100
mil pro du to res de i xa ram a ati vi da de e fo ram para as
ci da des. Re sul ta do: fe cha men to de pos tos de tra ba -
lho e au men to no êxo do, com con se qüên ci as que são 
ve lhas co nhe ci das nos sas, mais de sem pre go e vi o -
lên cia.

Numa ou tra aná li se, um es tu do da Uni ver si da de 
de São Pa u lo mos tra que des de o iní cio do Pla no
Real hou ve um au men to subs tan ci al da in for ma li da de 
no se tor. Nes se pe río do, en quan to o mer ca do for mal
cres ceu 12%, o in for mal au men tou 41%, res sus ci tan -
do a fi gu ra do clan des ti no, aque le tira o le i te para ven -
der di re ta men te nas ruas, com ris cos para a sa ú de da 
po pu la ção. Uma sa í da que esse pro du tor não bus ca -



ria caso ti ves se con di ções de ven der para a in dús tria
com um pre ço ace i tá vel. 

Os la ti cí ni os ne gam a exis tên cia de car tel. Mas
não dá, de fi ni ti va men te, para le var a sé rio essa ar gu -
men ta ção, já que não hou ve re du ção no pre ço para o
con su mi dor. A con clu são tor na-se ób via de ma is: não
se jus ti fi ca a re du ção nos pre ços pa gos ao pro du tor a
não ser pela ação pre da do ra do car tel in dus tri al na
ten ta ti va de au men tar os seus lu cros. Ontem, em bri -
lhan te pro nun ci a men to, o Se na dor Osmar Dias anun -
ci ou que en tra rá com re cur so no CADE, o Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca. No ano pas sa -
do, jun ta men te com os se na do res Iris Re zen de e Ma -
u ro Mi ran da, tam bém re cor re mos ao CADE com o
mes mo ob je ti vo. E se hoje é ne ces sá rio que ou tro se -
na dor faça o mes mo é por que o go ver no tra tou o pro -
ble ma com des ca so, sem en ca mi nhar so lu ção.

É bom lem brar que esse des ca so não é co mi go
ou com o se na dor Osmar Dias, ou com o Se na do Fe -
de ral. É com um seg men to fun da men tal para a eco -
no mia, que re ú ne dois mi lhões de pro du to res, res -
pon sá ve is pela ge ra ção de qua se qua tro mi lhões de
em pre gos. Não é atoa, por tan to, que co bra mos uma
ação ri go ro sa do go ver no fe de ral. Uma in ter ven ção
ur gen te.

As ações ofi ci a is de vem ir além. Uma das me di -
das que o go ver no po de ria ado tar se ria a in clu são do
le i te em seus pro gra mas so ci a is e na me ren da es co -
lar. E, é cla ro, cri ar me di das de pro te ção aos pro du to -
res na ci o na is, re gu la men tan do a im por ta ção do le i te.

Os pro du to res não su por tam mais essa si tu a -
ção e o go ver no tem res pon sa bi li da de so bre isso. Na
úl ti ma dé ca da, eles aten de ram ao cha ma men to ofi ci -
al e in ves ti ram no au men to da pro du ti vi da de, mas não 
ti ve ram o re tor no es pe ra do, acu mu lan do per das de
23% na dé ca da de 90.

Da for ma que está, os pro gra mas ofi ci a is de apo io 
aos pe que nos pro du to res aca bam ten do seus ob je ti vos
dis tor ci dos. O di nhe i ro che ga ao pe cu a ris ta, que in ves te 
na com pra de ani ma is de me lhor ge né ti ca e em no vas
tec no lo gi as, mas quem se be ne fi cia dis so são as gran -
des in dús tri as. O go ver no aca ba não cum prin do o ob je -
ti vo de pro mo ver a me lho ria da ren da no cam po. Ao
con trá rio, pe na li za os pro du to res com ju ros que não são 
co ber tos com o re sul ta do pí fio da ati vi da de. 

Se a si tu a ção no país é gra ve, em Go iás tal vez
seja ain da mais pre o cu pan te, já que so mos o se gun do
ma i or pro du tor de le i te do Bra sil, com 11,3% do to tal e
com um in cre men to anu al de 8%. A Assem bléia Le gis -
la ti va de Go iás che gou a ins ta lar uma CPI do Le i te para
apu rar res pon sa bi li da des de in dus tri a is e au to ri da des. 

A per sis tir essa si tu a ção em ní vel na ci o nal, não
vejo ou tro ca mi nho a não ser pro por, tam bém aqui no

Con gres so, uma CPI na ci o nal so bre a ques tão do le i -
te.

Os pro du to res não es tão atrás de es mo las ou
de fa ci li da des, mas de um tra ta men to jus to para to car
a ati vi da de que es co lhe ram para ga ran tir seu sus ten -
to. A in ter ven ção ofi ci al se faz ur gen te e irá be ne fi ci ar
um con ti gen te enor me de bra si le i ros que, com seu
tra ba lho co ti di a no e anô ni mo, tem con tri bu í do de for -
ma de ci si va para que a eco no mia do Bra sil ain da
man te nha ín di ces po si ti vos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

será aten di do.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -

de, a quem peço bre vi da de, por fa vor.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pela se gun da vez,
no exer cí cio do meu man da to de Se na dor nes ta
Casa, ve nho apre sen tar uma emen da cons ti tu ci o nal.
Eu o fiz logo no iní cio da pri me i ra le gis la tu ra, quan do
pas sei a in te grar nes ta Casa, mas a emen da não con -
se guiu ser apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Por tan to, foi ar qui va da. Ago ra, eu 
a apre sen to no va men te.

Tra ta-se de um ab sur do que exis te na Cons ti tu i -
ção bra si le i ra, que é a ques tão do art. 166, § 3º, in ci so
II, que tra ta dos re cur sos no Orça men to da União, que 
po dem ser mo di fi ca dos pelo Con gres so Na ci o nal. 

Se gun do o Inci so II do pa rá gra fo 3º do art. 166, 
a Cons ti tu i ção es ta be le ce que o Con gres so Na ci o -
nal pode mo di fi car o Orça men to, mas não o pode no 
que se re fe re a três ques tões: uma é o pa ga men to
do pes so al, ou seja, não pode ser ti ra do di nhe i ro
des ti na do ao pa ga men to de pes so al; se gun da, não
se pode ti rar di nhe i ro do Orça men to des ti na do ao
ser vi ço da dí vi da e a ter ce i ra é que não se pode ti rar 
di nhe i ro des ti na do aos Esta dos e Mu ni cí pi os. 

Qu e ro lem brar aqui, mais uma vez, que isso foi 
in se ri do na Cons ti tu i ção de uma ma ne i ra ab so lu ta -
men te ir re gu lar. O Se na dor Ro ber to Fre i re e eu fo -
mos Cons ti tu in tes e não nos aper ce be mos des sa
ar ti ma nha que foi mon ta da na épo ca da apro va ção
da Cons ti tu i ção bra si le i ra para sal va guar dar o di nhe -
i ro dos sis te mas fi nan ce i ros na ci o nal e in ter na ci o nal. 
Sabe por que, Se na dor Ro ber to Fre i re? Por que
essa emen da en trou na re da ção fi nal; ela não foi tra -
ta da na pri me i ra, nem na se gun da vo ta ção. Na ter -
ce i ra, no mo men to da que la con fu são em que se en -
con tra va a Cons ti tu i ção bra si le i ra, en fi a ram-nos go e -
la aba i xo o pa rá gra fo que tem essa alí nea. 



Na tu ral men te que, para dis far çar a má in ten ção
de quem fez aqui lo na épo ca, acres cen tou-se que
não se ria per mi ti do ti rar di nhe i ro dos Esta dos e Mu ni -
cí pi os. Ora, isso já não se pode fa zer de for ma al gu ma 
por que a trans fe rên cia cons ti tu ci o nal aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os já está es ta be le ci da na pró pria Cons -
ti tu i ção – 21,5% para os Esta dos e 22,5% para os Mu -
ni cí pi os – e não é pos sí vel ha ver mo di fi ca ção. 

Nós, por tan to, es ta mos mo di fi can do, re ti ran do
isso da Cons ti tu i ção bra si le i ra para que o Con gres so
Na ci o nal te nha po de res de de fi nir so bre os re cur sos
que são des ti na dos aos ser vi ços da nos sa dí vi da.
Esse é um di re i to de qual quer Con gres so Na ci o nal,
em qual quer Par la men to de qual quer país ci vi li za do. 

Espe ro que des ta vez a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia da Casa es tu de de ma ne i ra
mais apro fun da da a emen da que es ta mos apre sen -
tan do nes te mo men to. Ne nhum país do mun do tem
nada igual e, evi den te men te, o Con gres so tem todo o
di re i to de se ma ni fes tar so bre os re cur sos des ti na dos
ao ser vi ço da dí vi da. 

Por tan to, es pe ro que haja uma aten ção es pe ci al 
da Casa com re la ção a essa emen da cons ti tu ci o nal
que re a pre sen to com a as si na tu ra de qua ren ta e dois
Srs. Se na do res. 

Mu i to obri ga do, Sr. 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 pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to. 

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 586, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 49, de 2001, ad vin do
da apro va ção do Ofí cio S nº 28, de 2001, que ”en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral ma ni fes ta ção do Ban co
Cen tral do Bra sil so li ci tan do in ter pre ta ção au tên ti ca
do Se na do Fe de ral so bre o dis pos to no art. 2º § 1º, in -
ci so IV, da Re so lu ção nº 78, de 1998, em face da so li -
ci ta ção do De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas 
– DVOP (MT), au tar quia per ten cen te ao Go ver no do
Esta do do Mato Gros so, para as si nar adi ti vo con tra tu -
al jun to ao Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, 
no ve cen tos e oi ten ta e oito re a is e onze cen ta vos), a
pre ços de 14 de ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 2001".

Sala das Co mis sões, 9 de ou tu bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer ra – Ro me ro Jucá – 

He lo i sa He le na – Ney Su as su na – Bel lo Par ga –
Wal deck Orne las – Ge ral do Melo – Pa u lo Sou to –
Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy – José Agri -
pi no – Ma u ro Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo
Har tung.

REQUERIMENTO Nº 587, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, rque re mos ur gên cia, para o Pro je -
to de Re so lu ção do Se na do nº 50, de 2001, que “dá
nova re da ção ao art. 2º da Re so lu ção nº 20, de 2001,
do Se na do Fe de ral”.

Sala das Co mis sões, 8 de ou tu bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Melo – Wal deck Orne -
las – Jo nas Pi nhe i ro – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva – 
Ro ber to Sa tur ni no – Ma u ro Mi ran da – José Agri pi -
no – Pa u lo Sou to – Ney Su as su na – Bel lo Par ga –
Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esses re -
que ri men tos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia, na
for ma dos dis pos to no art. 340, II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2001

Alte ra a Re so lu ção nº 20, de 1993,
que Insti tui o Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar, para de ter mi nar o de sar qui -
va men to de de nún cia ou re pre sen ta ção
re la ti va a que bra de de co ro par la men tar
no caso que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 20 da Re so luç ção nº 20, de 1993, que 

Insti tui o Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar pas sa a 
vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 20. ...............................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. Se o Se na dor re nun -

ci ar ao man da to an tes da ad mis são do pro -
ces so e vol tar a to mar pos se no car go em
de cor rên cia de nova ele i ção, a de nún cia ou
re pre sen ta ção con tra ele será de sar qui va da 
e o pro ce di men to terá con ti nu i da de, a par tir
da fase de tra mi ta ção em que foi ar qui va da."

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



Jus ti fi ca ção

Por oca sião da Re vi são cons ti tu ci o nal ocor ri da
em 1993/1994, foi apro va da a Emen da Cons ti tu ci o nal 
de Re vi são nº 6/94, que acres cen tou ao art. 55 da Lei
Ma i or, um § 4º, com a re da ção se guin te:

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.

Tal pre cep ti vo (que cons ta do art. 20 da Re so lu -
ção nº 20/93) ti nha o ob je ti vo de evi tar o que ha via
ocor ri do du ran te a as sim cha ma da CPI dos Anões do
Orça men to, oca sião em que di ver sos De pu ta dos acu -
sa dos de que brar o de co ro par la men tar re nun ci a ram
aos man da tos para evi tar a cas sa ção.

Entre tan to, tal re gra não al can çou a efi cá cia que 
se pen sou ori gi nal men te. Isso por que se tem en ten di -
do que o ter mo pro ces so, no con tex to do § 4º do art.
55 da C.F. tem sen ti do es tri to, ou seja, abran ge ape -
nas a fase pro ces su al pro pri a men te dita, não al can -
çan do a cha ma da fase pré-pro ces su al, em que se in -
ves ti ga, me di an te co mis são de in qué ri to, as de nún ci -
as fe i tas con tra o par la men tar.

Des sa for ma, par la men tar acu sa do de que bra
de de co ro per ma ne ce com a pos si bi li da de de re nun -
ci ar ao res pec ti vo man da to até a ad mis são do pro ces -
so pro pri a men te dito.

E uma vez re nun ci an do, o par la men tar per ma -
ne ce com os seus di re i tos po lí ti cos, in clu si ve com a
ele gi bi li da de, po den do ser can di da to em ele i ções, a
qual quer tem po.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, te mos que o pro -
je to de re so lu ção que ora jus ti fi ca mos tem o ob je ti vo
de al te rar a Re so lu ção nº 20, de 1993, que Insti tuí o
Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, para de ter mi -
nar o de sar qui va men to de de nún cia ou re pre sen ta -
ção re la ti va a que bra de de co ro par la men tar, nos ca -
sos em que o Se na dor re nun cia ao man da do an tes da 
ad mis são do pro ces so e vol ta a to mar pos se no car -
go, em de cor rên cia de nova ele i ção.

Isso por que, como vi mos aci ma, de vi do a la cu na 
hoje exis ten te na le gis la ção per ti nen te, um Se na dor
de nun ci a do por que bra do de co ro par la men tar pode
re nun ci ar ao man da to an tes do iní cio do pro ces so e
ser re e le i to em ele i ção sub se qüen te, o que im pli ca
ver da de i ra bur la à éti ca e ao de co ro.

A me di da, como se vê, se in se re no âm bi to da
mo ra li za ção do man da to ele ti vo, mo ra li za ção essa
hoje exi gi da pela so ci e da de bra si le i ra.

Ante o ex pos to, e de vi do a re le vân cia da ma té ria 
tra ta da so li ci ta mos o apo io dos no bres co le gas para a 
apro va ção do pre sen te Pro je to de Re so lu ção.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – La -
u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SUB
SECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 55. Per de rá o man da to o De pu ta do ou Se -

na dor:
I – que in frin gir qual quer das pro i bi ções es ta be -

le ci das no ar ti go an te ri or;
II – cujo pro ce di men to for de cla ra do in com pa tí -

vel com o de co ro par la men tar;
III – que de i xar de com pa re cer, em cada ses são

le gis la ti va, à ter ça par te das ses sões or di ná nas da
Casa a que per ten cer, sal vo li cen ça ou mis são por
esta au to ri za da;

IV – que per der ou ti ver sus pen sos os di re i tos
po lí ti cos;

V – quan do o de cre tar a Jus ti ça Ele i to ral, nos
ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

VI – que so frer con de na ção cri mi nal em sen ten -
ça tran si ta da em jul ga do.

§ 1º É in com pa tí vel com o de co ro par la men tar,
além dos ca sos de fi ni dos no re gi men to in ter no, o abu so
das prer ro ga ti vas as se gu ra das a mem bro do Con gres -
so Na ci o nal ou a per cep ção de van ta gens in de vi das.

§ 2º Nos ca sos dos in ci sos I, II e VI, a per da do
man da to será de ci di da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
ou pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to e ma i o ria
ab so lu ta, me di an te pro vo ca ção da res pec ti va Mesa
ou de par ti do po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na -
ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

§ 3º Nos ca sos pre vis tos nos in ci sos III a V, a
per da será de cla ra da pela Mesa da Casa res pec ti va,
de ofÍ cio ou me di an te pro vo ca ção de qual quer de
seus mem bros ou de par ti do po lí ti co re pre sen ta do no
Con gres so Na ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

§ 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!ibe ra ções fi na is de que tra tam os §§ 2º e 3º.

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



Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar
Art. 20. O Pro ces so dis ci pli nar re gu la men ta do

nes te Có di go não será in ter rom pi do pela re nún cia do
Se na dor ao seu man da to nem se rão, pela mes ma,
eli di das as san ções even tu al men te apli cá ve is ou
seus efe i tos.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200
DE  2001-COMPLEMENTAR

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 Ba cia
do Rio Doce.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,

para efe i tos de ar ti cu la ção da ação ad mi nis tra ti va da
Uniào, a Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen -
vol vi men to da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Doce.

§ 1º A Re gião Admi nis tra ti va de que tra ta este
ar ti go abran ge os Mu ni cí pi os da re gião da ba cia for -
ma da pelo Rio Doce e seus aflu en tes nos Esta dos de
Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to.

§ 2º Os Mu ni cí pi os que vi e rem a ser cons ti tu í -
dos a par tir de des mem bra men to de ter ri tó rio de Mu -
ni cí pio a que se re fe re o § 1º pas sa rão a com por, au -
to ma ti ca men te, a Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de
De sen vol vi men to da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Doce.

Art. 2º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar um 
Con se lho Admi nis tra ti vo para co or de nar as ati vi da -
des a se rem de sen vol vi das na Re gião Admi nis tra ti va
Inte gra da de De sen vol vi men to da Ba cia Hi dro grá fi ca
do Rio Doce.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções e a com po si ção
do Con se lho de que tra ta este ar ti go se rão de fi ni das
em re gu la men to, dele par ti ci pan do re pre sen tan tes da 
União, dos Esta dos e Mu ni cí pi os abran gi dos pela Re -
gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Doce.

Art. 3º E o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to da Re gião
Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to da Ba -
cia Hi dro grá fi ca do Rio Doce.

§ 1º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to,
ou vi dos os ór gãos com pe ten tes, es ta be le ce rá, me di -
an te con vê nio, nor mas e cri té ri os para uni fi ca ção de
pro ce di men tos re la ti vos aos ser vi ços pú bli cos de res -
pon sa bi li da de de ór gãos e en ti da des fe de ra is na Re -
gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to da

Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Doce, es pe ci al men te em
re la ção a:

I  – ta ri fas, fre tes e se gu ros;
II — li nhas de cré di to es pe ci a is, com ju ros fa vo -

re ci dos, para fi nan ci a men to de ati vi da des con si de ra -
das pri o ri tá ri as;

III – isen ções e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter
tem po rá rio, de fo men to às ati vi da des pro du ti vas em
pro gra mas de ge ra ção de em pre go e fi xa ção de
mão-de-obra.

§ 2º A União, por in ter mé dio do Pro gra ma de
que tra ta o ca put, po de rá fir mar con vê ni os com os
Esta dos de Mi nas Ge ra is e do Espí ri to San to e com
os Mu ni cí pi os a que se re fe rem os §§ 1º e 2º do art. lº,
com vis tas a in te grar os res pec ti vos ser vi ços pú bli cos
na uni fi ca ção de que tra ta o § 1º.

Art. 4º Os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os para
a Re gião, com ên fa se es pe ci al para os re la ti vos à in -
fra-es tru tu ra bá si ca, ge ra ção e ma nu ten ção de em -
pre gos di re tos e es tá ve is, nas áre as de agri cul tu ra,
pis ci cul tu ra, tu ris mo, re for ma agrá ria, meio am bi en te,
trans por te, ener gia, sa ne a men to bá si co e obras de
in fra-es tru tu ra eco nô mi ca, se rão fi nan ci a dos com re -
cur sos:

I – or ça men tá ri os, que lhes fo rem des ti na dos
pela União;

II – or ça men tá ri os, que lhes fo rem des ti na dos,
me di an te con vê nio, pe los Esta dos de Mi nas Ge ra is e
Espí ri to San to, e pe los Mu ni cí pi os abran gi dos pela
Re gião Admi nis tra ti va de que tra ta esta Lei Com ple -
men tar;

III – de ope ra ções de cré di to in ter nas e ex ter -
nas;

IV – de do a ções que lhe se jam atri bu í das.
Art. 5º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 

data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As cri ses eco nô mi cas que o Bra sil tem en fren ta -
do nas úl ti mas dé ca das re du zi ram a ca pa ci da de de o
Esta do bra si le i ro en fren tar com su ces so os gra ves
pro ble mas das de si gual da des re gi o na is.

O pro ces so de cres ci men to de sor de na do e a
for ma de in ser ção do Bra sil na eco no mia mun di al cer -
ta men te con tri bu í ram para o agra va men to des se pro -
ble ma.

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui à União um im -
por tan te con jun to de ta re fas com vis tas ao de sen vol -
vi men to eco nô mi co e à re du ção das de si gual da des
re gi o na is. No en tan to, es ses ob je ti vos não se con cre -
ti za ram.



Exis te a ne ces si da de ur gen te de no vas po lí ti -
cas, no vos ins tru men tos e no vas me di das a se rem
ado ta das para so lu ci o nar es ses pro ble mas, sob pena
de a pri o ri da de as se gu ra da pela Cons ti tu i ção Fe de ral 
na bus ca do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al não 
pas sar de uma meta teó ri ca e um ob je ti vo ina tin gí vel.

O pla ne ja men to do pro ces so de de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al com pre en de a ela bo ra ção e exe cu -
ção de pla nos na ci o na is e re gi o na is de de sen vol vi men -
to, o com ba te e pre ven ção de ca la mi da des pú bli cas, a
pro te ção do meio am bi en te, a pre ser va ção das flo res -
tas, da fa u na e da flo ra e o fo men to àpro du ção agro pe -
cuá nia e a ga ran tia do abas te ci men to de ali men tos à
po pu la ção, en tre ou tros as pec tos.

A pre sen te pro pos ta de cri a ção de Re gião
Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to e de
ins ti tu i ção de Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men -
to da Ba cia do Rio Doce se re la ci o na pra ti ca men te
com to das es sas áre as de atu a ção do Go ver no Fe de -
ral, des ta can do-se a uti li za ção ra ci o nal do mais im -
por tan te in su mo do Ter ce i ro Mi lê nio: a água, em que
o pre do mi nan te in te res se re gi o nal re quer um tra ta -
men to es pe ci al e a uti li za ção de ins tru men tos ad mi -
nis tra ti vos ade qua dos e efi ca zes.

É este o caso da re gião ge o grá fi ca da Ba cia do
Rio Doce, que com pre en de mais de 160 Mu ni cí pi os
dos Esta dos de Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to.

O Bra sil ne ces si ta ur gen te men te de uma po lí ti ca
de de sen vol vi men to re gi o nal e de uti li zar no vos ins tru -
men tos que se jam ca pa zes de su pe rar a inér cia que en -
vol ve mu i tas de suas re giões ge o e co nô mi cas, as qua is
não são ca pa zes de sair do cír cu lo vi ci o so da po bre za e
do atra so se não hou ver uma fir me de ci são po lí ti ca que
rom pa as amar ras do sub de sen vol vi men to.

O ar ti go 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ain da não
re gu la men ta do, pre vê a cri a ção de im por tan te ins tru -
men to de ação para en fren tar os pro ble mas de cor ren -
tes do ba i xo ní vel de de sen vol vi men to eco nô mi co re -
gi o nal.

A re gião ge o e co nô mi ca de in fluên cia da ba cia
do Rio Doce vem en fren tan do, du ran te dé ca das, lon -
go de clí nio eco nô mi co, au men to da po lu i ção e de gra -
da ção am bi en tal, es go ta men to de suas fon tes na tu ra -
is de ri que za, de gra da ção de sua in fra-es tru tu ra de
trans por tes, ener gia e co mu ni ca ções e es tag na ção
da pro du ção agro pe cuá ria, que apre sen ta ba i xos ní -
ve is de pro du ti vi da de e efi ciên cia.

Há, ain da, o des ma ta men to, o mau ge ren ci a -
men to dos so los, a ero são ace le ra da, a re du ção das
va zões du ran te o pe río do seco, as re pe ti das che i as, o 
as so re a men to dos le i tos dos rios, a con ta mi na ção

dos rios com mer cú rio em de cor rên cia do ga rim po de
ouro, a po lu i ção tó xi ca, de cor ren te de ati vi da des in -
dus tri a is no Vale do Aço, a pre ca ri e da de do sa ne a -
men to e abas te ci men to de água po tá vel, cu jas fon tes
se tor na ram mu i to vul ne rá ve is à po lu i ção in dus tri al.

Essa re gião pra ti ca men te não con ta com in cen -
ti vos go ver na men ta is para rom per as con di ções que
pro du zem a es tag na ção eco nô mi ca, seja por fal ta de
uma po lí ti ca re gi o nal de de sen vol vi men to, seja pela
fal ta de in cen ti vos, tec no lo gia e re cur sos fi nan ce i ros e 
téc ni cos.

A cri a ção de Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de 
De sen vol vi men to e a ins ti tu i ção do Pro gra ma Espe ci -
al de De sen vol vi men to da Ba cia do Rio Doce po dem
re pre sen tar um im por tan te pas so na so lu ção de to -
dos es ses pro ble mas, me lho ran do as con di ções so ci -
a is e eco nô mi cas das po pu la ções da re gião da ba cia
do Rio Doce e seus aflu en tes.

Estou con ven ci do do ele va do mé ri to so ci al e
eco nô mi co do pre sen te pro je to de Lei Com ple men tar, 
para cuja apro va ção peço o apo io de to dos os mem -
bros do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 43. Para efe i tos ad mi nis tra ti vos, a União po -

de rá ar ti cu lar sua ação em um mes mo com ple xo ge o -
e co nô mi co e so ci al, vi san do a seu de sen vol vi men to e 
à re du ção das de si gual da des re gi o na is.

§ 1º Lei com ple men tar dis po rá so bre:
I – as con di ções para in te gra ção de re giões em

de sen vol vi men to;
II – a com po si ção dos or ga nis mos re gi o na is que

exe cu ta rão, na for ma da lei, os pla nos re gi o na is, in te -
gran tes dos pla nos na ci o na is de de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al, apro va dos jun ta men te com es tes.

§ 2º Os in cen ti vos re gi o na is com pre en de rão,
além de ou tros, na for ma da lei:

I – igual da de de ta ri fas, fre tes, se gu ros e ou tros
itens de cus tos e pre ços de res pon sa bi li da de do po -
der pú bli co;

II – ju ros fa vo re ci dos para fi nan ci a men to de ati -
vi da des pri o ri tá ri as;

III – isen ções, re du ções ou di fe ri men to tem po rá -
rio de tri bu tos fe de ra is de vi dos por pes so as fí si ca ou
ju rí di cas;



IV — pri o ri da de para o apro ve i ta men to eco nô -
mi co e so ci al dos rios e das mas sas de água re pre sa -
das ou re pre sá ve is nas re giões de ba i xa ren da, su je i -
tas a se cas pe rió di cas.

§ 3º Nas áre as a que se re fe re o § 2º, IV, a União
in cen ti va rá a re cu pe ra ção de ter ras ári das e co o pe ra -
rá com os pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os ru ra is
para o es ta be le ci men to, em suas gle bas, de fon tes de 
água e de pe que na ir ri ga ção.
....................................................................................

(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) – Os pro je -
tos vão à pu bli ca ção. O pro je to de Re so lu ção que
aca ba de ser lido 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 (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que se -
rão li das pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do -
ra Mar lu ce Pin to.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2001

Esta be le ce a com pe tên cia do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça para pro ces sar e
jul gar, ori gi na ri a men te, as ações em que
os Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral se jam par te.

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

O in ci so I do art. 105 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea i:

“Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça:

I – pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te:
..............................................................
i) as ações em que se jam par te os Tri bu -

na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral."

Jus ti fi ca ção

Os Tri bu na is de Con tas dos Esta dos exer cem as 
atri bu i ções do con tro le ex ter no da ad mi nis tra ção es -
ta du al, abran gen do os Po de res es ta du a is, in clu si ve o

Po der Ju di ciá rio, cu jas con tas são sub me ti das ao jul -
ga men to da cor te de Con tas cor res pon den te, a quem
com pe te efe tu ar to das as ave ri gua ções com vis tas a
apu rar a exa ti dão dos gas tos pú bli cos efe tu a dos por
aque le Po der.

Do ta dos de au to no mia e de ven do atu ar com in -
de pen dên cia, os Tri bu na is de Con tas se vêem, as sim, 
em si tu a ção, por ve zes, de con fli to e con fron to com o
Po der Ju di ciá rio, na me di da em que se põem em po si -
ção de qua se su bor di na ção, eis que seus atos são,
em não ra ras oca siões, su je i tos a jul ga men to pelo
seus ju ris di ci o na dos.

Por ou tro lado, é cons tran ge dor para o Po der Ju -
di ciá rio es ta du al apre ci ar pro ces sos em que é in te -
res sa do aque le que jul ga suas con tas e con tro la seus
gas tos.

Daí a im pe ri o sa ne ces si da de de se ele ger ou tro
foro para os fe i tos em que tri bu nal de con tas de Esta -
do seja par te. E o foro que nos pa re ce o mais ade qua -
do é o do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, uma vez que
esse Tri bu nal Su pe ri or, além de ser um Tri bu nal Su -
pe ri or Fe de ral, é, tam bém, por as sim di zer, um Tri bu -
nal Su pe ri or Esta du al, à me di da que, por exem plo,
de tém com pe tên cia para pro ces sar e jul gar, ori gi na ri -
a men te, nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os de sem bar ga do res dos Tri bu na is de 
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral (art. 105, I,
a, da CF).

Esse o sen ti do da pre sen te pro pos ta, que aten -
de ao mais alto in te res se pú bli co e para a qual pe di -
mos o apo io dos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na – Wel ling ton Ro ber to – Lin den berg
Cury – Le o mar Qu in ta ni lha – Fer nan do Ma tu sa -
lém – Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio Car los Jú ni or
– Car los Be zer ra – La u ro Cam pos – He lo í sa He le -
na – Ge ral do Althoff – Mo re i ra Men des – Ma gui to
Vi le la – Lú cio Alcân ta ra – Pa u lo Sou to – Amir Lan -
do – Arlin do Por to – José Edu ar do Du tra – Ca sil do 
Mal da ner – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los
Va la da res – Edu ar do Su plicy – Mar lu ce Pin to – Re -
nan Ca lhe i ros – Sér gio Ma cha do – Car los Pa tro cí -
nio – Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 105.(*) Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça:



I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os Go ver na do res dos Tri bu na is de
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem -
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni -
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te tri bu na is;

b) os man da dos de se gu ran ça e os ha be as
data con tra ato de Mi nis tro de Esta do ou do pró prio
Tri bu nal;

c) os ha be as cor pus, quan do o co a tor ou o pa -
ci en te for qua is quer das pes so as men ci o na das na alí -
nea a, ou quan do o co a tor for Mi nis tro de Esta do, res -
sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral;

d) os con fli tos de com pe tên cia en tre qua is quer
tri bu na is, res sal va do o dis pos to no art. 102, I, o, bem
como en tre tri bu nal e ju í zes a ele não vin cu la dos e en -
tre ju í zes vin cu la dos a tri bu na is di ver sos;

e) as re vi sões cri mi na is e as ações res ci só ri as
de seus jul ga dos;

f) a re cla ma ção para a pre ser va ção de sua com -
pe tên cia e ga ran tia da au to ri da de de suas de ci sões:

g) os con fli tos de atri bu i ções en tre au to ri da des
ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as da União, ou en tre au to ri -
da des ju di ciá ri as de um Esta do e ad mi nis tra ti vas de
ou tro ou do Dis tri to Fe de ral ou en tre as des te e da
União;

h) o man da do de in jun ção, quan do a ela bo ra ção 
da nor ma re gu la men ta do ra for atri bu i ção de ór gão,
en ti da de ou au to ri da de fe de ral, da ad mi nis tra ção di -
re ta ou in di re ta, ex ce tu a dos os ca sos de com pe tên cia 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos ór gãos da Jus ti ça
Mi li tar, da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça do Tra ba lho e
da Jus ti ça Fe de ral;

II – jul gar, em re cur so or di ná rio:
a) os ha be as cor pus de ci di dos em úni ca ou úl -

ti ma ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter -
ri tó ri os, quan do a de ci são for de ne ga tó ria;

b) os man da dos de se gu ran ça de ci di dos em
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou 
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter -
ri tó ri os, quan do de ne ga tó ria a de ci são;

c) as ca u sas em que fo rem par tes Esta do es -
tran ge i ro ou or ga nis mo in ter na ci o nal, de um lado, e,
do ou tro, Mu ni cí pio ou pes soa re si den te ou do mi ci li a -
da no País;

III – jul gar, em re cur so es pe ci al, as ca u sas de ci -
di das, em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, pe los Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos,

do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re -
cor ri da:

a) con tra ri ar tra ta do ou lei fe de ral, ou ne gar-lhes 
vi gên cia;

b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con -
tes ta do em face de Lei fe de ral;

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da
que lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Fun ci o na rá jun to ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, ca -
ben do-lhe, na for ma da lei, exer cer a su per vi são ad -
mi nis tra ti va e or ça men tá ria da Jus ti ça Fe de ral de pri -
me i ro e se gun do gra us.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 22, de 1999
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 1999

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 41, 2001

Mo di fi ca o in ci so II, do § 3º do art.
166 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 O in ci so II, do § 3º do art. 166 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 166. ...............................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..............................................................
II – in di quem os re cur sos ne ces sá ri os,

ad mi ti dos ape nas os pro ve ni en tes de anu la -
ção de des pe sas, ex clu í das as que in ci dam
so bre do ta ção para pes so al e seus en car -
gos.

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va tem o ob je ti vo de, ex pres sa -
men te, su pri mir a ve da ção cons ti tu ci o nal de que as
emen das par la men ta res ao pro je to de lei do or ça men to
anu al da União, ou aos pro je tos que o mo di fi quem, não
pos sam anu lar as des pe sas do ser vi ço da dí vi da.

É que o in ci so II, do § 3º do art. 166 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de i xa cla ro que as emen das ao pro je to de 
lei do or ça men to anu al ou aos pro je tos que o mo di fi -
quem so men te po dem ser apro va das nos ca sos ali



pre vis tos. Ora, dito in ci so II per mi te ace i tar so men te
as emen das que in di quem os re cur sos ne ces sá ri os,
ad mi ti dos ex clu si va men te os pro ve ni en tes de anu la -
ção de des pe sas. Esta anu la ção de des pe sa está, en -
tre tan to, pro i bi da para três ti pos de do ta ções es ta be -
le ci das nas alí ne as a, b e c.

Os re cur sos do or ça men to anu al des ti na dos a
es tas três ques tões têm, por tan to, um tra ta men to pri -
vi le gi a do, uma vez que no caso de les não é pos sí vel
fa zer qual quer anu la ção para apli car em algo que se
pu des se con si de rar mais pri o ri tá rio e ur gen te.

Ocor re que, de fato, a exis tên cia da re ser va de
anu la ção de des pe sas con ti das na alí nea a en con tra
má xi mo grau de jus te za e ra zo a bi li da de, na me di da
em que a do ta ção de pes so al e en car gos cor res pon -
dem à re tri bu i ção do tra ba lho pres ta do aos in di ví du os 
que tra ba lham para o Esta do, con fi gu ran do-se, pois,
uma obri ga ção ao Po der Pú bli co não só de or dem ju -
rí di ca, mas tam bém mo ral.

Ocor re que ne nhu ma ra zão as sis te para per ma -
ne cer em vi gên cia as alí ne as b e c. Ora, pri me i ra men te
im por ta lem brar que a alí nea b do in ci so II, do § 3º do
art. 166 da Cons ti tu i ção Fe de ral foi in se ri da na fase de
re da ção fi nal da Cons ti tu i ção de 1988, vez que a ex -
pres são “ser vi ço da dí vi da” nun ca cons tou do men ci o -
na do in ci so II, em qual quer de suas ver sões exa us ti va -
men te dis cu ti das nas vá ri as Co mis sões da Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te, nem nas que tam bém fo ram de
novo dis cu ti das e apro va das pelo Ple ná rio da Assem -
bléia Cons ti tu in te, no 1º e no 2º tur nos.

Por tan to, a in clu são no Tex to Cons ti tu ci o nal
des te “pri vi lé gio” ao ser vi ço da dí vi da deu-se de for ma 
clan des ti na, com ple ta men te ir re gu lar, vis to que não
ob ser vou aos pro ce di men tos re gi men ta is da Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, cujo prin ci pal be ne fi ci a do
foi o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

Ora, a de ci são po lí ti ca de se can ce lar (ou não)
uma do ta ção or ça men tá ria des ti na da ao pa ga men to
do ser vi ço da dí vi da, ne ces sa ri a men te, deve pas sar
pelo cri vo do Con gres so Na ci o nal.

Ade ma is, a li mi ta ção im pos ta na alí nea c do
men ci o na do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, que tra ta das
trans fe rên ci as tri bu tá ri as, foi ali alo ca da com o ma ni -
fes to in tu i to de ma qui ar a ver da de i ra in ten ção de se
pri vi le gi ar o pa ga men to dos ju ros e des pe sas da dí vi -
da, mes mo por que a even tu al pos si bi li da de de se
can ce lar as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is obri ga tó ri -
as é de uma in cons ti tu ci o na li da de cris ta li na, pois
essa obri ga ção já é im pos tas pela pró pria cons ti tu i -
ção na for ma dos arts. 157 a 162, re pre sen tan do a se -
di men ta ção do prin cí pio fe de ra ti vo ins cul pi do nos
arts. 1º e 18 do Tex to Cons ti tu ci o nal.

Com efe i to, a su pres são da alí nea b, do in ci so II,
do § 3º tem con se qüên ci as de di men são as tro nô mi ca
para a eco no mia do nos so País, vis to que não ces sam
de cres cer as dí vi das in ter na e ex ter na, cu jos “ser vi ços”

di tam as re gras da nos sa po lí ti ca eco nô mi ca, mes mo
por que tais dí vi das fo ram in cha das por meio da ca pi ta li -
za ção de ju ros ab sur da men te ele va dos.

Assim, é in com pre en sí vel que em um pro ces so
aber to e de mo crá ti co haja a Cons ti tu i ção Fe de ral, en -
quan to pac to po lí ti co de toda a Na ção, atri bu í do pri o -
ri da de or ça men tá ria ao ser vi ço de dí vi das ques ti o ná -
ve is e, em gran de par te, ir res pon sa vel men te con tra í -
das, em de tri men to das ati vi da des pro du ti vas em fa -
vor do cres ci men to e da me lho ria das con di ções so ci -
a is, tais como os se to res de in fra-es tru tu ra eco nô mi -
ca e os in ves ti men tos pro du ti vos, as ações em sa ne a -
men to bá si co, edu ca ção, pre ven ção de do en ças, cri a -
ção de em pre gos etc.

Por tan to, es ses in ves ti men tos e des pe sas, sem
os qua is se con de na ao de sem pre go e ao so fri men to
a gran de ma i o ria do povo bra si le i ro, es tão cada vez
me nos aten di dos, in clu si ve por que se ale ga es cas sez 
dos re cur sos de que dis põe a União, os Esta dos e
Mu ni cí pi os. Só não se diz que a es cas sez dos re cur -
sos pro vém da de li be ra da po lí ti ca eco nô mi ca que tem 
sido con sis ten te men te pra ti ca da pe las Admi nis tra -
ções Pú bli cas e apo i a das pe las leis que se vem fa bri -
can do no Con gres so.

Por fim, é opor tu no di zer que esta é a se gun da
vez que apre sen to Pro pos ta se me lhan te a esta, com
o di fe ren ci al de que, des ta vez, pro po nho a re vo ga ção 
do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que tra ta das trans fe rên -
ci as cons ti tu ci o na is tem ca rá ter me ra men te de re ti rar
algo inó cuo do Tex to Cons ti tu ci o nal, pois tal li mi ta ção
é in con tes tá vel.

Ante o ex pos to, em ra zão da re le vân cia da pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que ora sub me te -
mos à apre ci a ção dos nos sos ilus tres Pa res, so li ci ta -
mos o ne ces sá rio apo io para a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ade mir Andra de – Edu ar do Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Ro ber to Re quião – Alva ro Dias – Se -
bas tião Ro cha – Edu ar do Su plicy – Pe dro Si mon –
Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Iris Re zen de –
Anto nio Car los Ju ni or – Ro me ro Jucá – Ger son
Ca ma ta – Ri car do San tos – Bel lo Par ga – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – He lo i sa He le na – José Edu ar do
Du tra – Osmar Dias – Fran ce li no Pe re i ra – João
Alber to – Hugo Na po leão – Ber nar do Ca bral – Tião 
Vi a na – Ja der Bar ba lho – Luís Pon tes – Ma ri na Sil -
va – La u ro Cam pos – Val mir Ama ral – Ma gui to Vi -
le la – Luiz Ota vio – Wel ling ton Ro ber to – Ca sil do
Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Cân di do – Ge -
ral do Melo – Ser gio Ma cha do – Arlin do Por to –
Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res
– Ante ro Paes de Bar ros Ro ber to Freire.

(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) – As pro -
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de
ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 219/2001

Bra sí lia, 5 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 que o Se na dor Sér gio Ma cha do, pas sa rá
a in te grar as se guin tes Co mis sões Per ma nen tes:

• Co mis são de cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
— ti tu lar — em vaga an te ri or men te ocu pa da
pelo Se na dor José Fo ga ça;

• co mis são de Re la ções Exte ri o res — ti tu lar —
em Subs ti tu i ção ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros;

• Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos — su plen te
— em vaga an te ri or men te ocu pa da pelo
Se na dor Nova da Cos ta;

•  Co mis são de Edu ca ção — su plen te — em vaga
an te ri or men te ocu pa da pelo Se na dor José
Fo ga ça.
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 (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor Sér gio Ma cha do para in -
te grar as Co mis sões téc ni cas des ta Casa, em con -
for mi da de com as in di ca ções da Li de ran ça do
PMDB, e de ter mi na, ain da, as subs ti tu i ções so li ci ta -
das.

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 Mar lu ce Pin to.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 1422-L-PFL/01

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

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

Lo bão para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -

ca li za çào, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ilde fon ço
Cor de i ro.

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

OFÍ CIO Nº 94/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es tou pro ce -

den do às se guin tes al te ra ções nas in di ca ções dos
mem bros das co mis sões:

•  Na Comissão de Assuntos Econômicos:

• José Fogaça, como titular, em substituição a 
Paulo Hartung, Paulo Hartung,  como suplente,
em substituição a Marina Silva.

•  Na Comissão de Assuntos Sociais:

• Osmar Dias, como suplente, em substituição a
José Eduardo Dutra.

•  Na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania:

• Osmar Dias, como titular, em substituição a
Sebastião Rocha Sebastião Rocha, como
suplente, em substituição a Heloísa Helena,
José Fogaça, como suplente, em substituição a 
Paulo Hartung.

•  Na Comissão de Educação:

• Alvaro Dias, como titular, em substituição a
Roberto Freire. 

•  Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional:
Alva ro Dias, como su plen te, em subs ti tu i ção a 

Pa u lo Har tung.

Aten ci o sa men te, Se na dor José Edu ar do Du -
tra, Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

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 to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 588, DE 2001

Re quer a in ser ção em Ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do Sr. Mar ce lo
Fe i jó, ex-Pre si den te do Inter na ci o nal.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet.



Com fun da men to no dis pos to nos ar ti gos 218 e
221 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que -
i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to, no dia 5 de ou tu bro, do Sr.
Mar ce lo Fe i jó, com apre sen ta ção de con do lên ci as à
sua fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, dia 5 úl ti mo um gran de ami go e im por -
tan te fi gu ra li ga da ao es por te na ci o nal. Du ran te mu i -
tos anos, Mar ce lo Fe i jó es te ve à fren te dos des ti nos
do Inter na ci o nal, nos so clu be do co ra ção. Sob seu co -
man do, o Inter na ci o nal al can çou gran des con quis tas,
in clu si ve a do tri cam pe o na to na ci o nal in vic to.

Mar ce lo Fe i jó vi veu in ten sa men te os des ti nos
do Inter na ci o nal, como di ri gen te ou como sim ples tor -
ce dor apa i xo na do. Em ra zão dis so, re ce beu, no ano
pas sa do, uma ho me na gem es pe ci al de ex-jo ga do res
e di ri gen tes, no Está dio Be i ra Rio.

Ao to mar co nhe ci men to de sua mor te, o Pre si -
den te do Grê mio, José Alber to Gu er re i ro, as sim se
pro nun ci ou, emo ci o na do: “Ele ti nha um gran de amor
pela vida. Foi um gran de di ri gen te. O Grê mio tam bém
está de luto. Todo o es por te ga ú cho está de luto”.

Mar ce lo Fe i jó de i xa es po sa e qua tro fi lhos. Seu
cor po foi ve la do no Ce mi té rio João XXIII e, de po is,
cre ma do.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 363, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 363, de 2001
(apre sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.097, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel -
lo Par ga), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne -
tá ria re la ti va ao quar to tri mes tre de 2001.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das
emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

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. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (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, que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em
exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.111, 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 363, de 2001.

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 363, de 2001, que 
apro va a pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao quar to
tri mes tre de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.111, DE 2001

Apro va a pro gra ma ção mo ne tá ria
re la ti va ao quar to tri mes tre de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re -

la ti va ao quar to tri mes tre de 2001, com as es ti ma ti vas 
das fa i xas de va ri a ção dos prin ci pa is agre ga dos mo -
ne tá ri os e as me tas in di ca ti vas de sua evo lu ção, nos
ter mos da Men sa gem nº 227, de 2001 (nº 1.062, de
2001, na ori gem).

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 469, 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 469, de 2001, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do a apro va ção
de ma ni fes ta ção de Lou vor re la ti va à re con -
ci li a ção e à re a pro xi ma ção com vis tas ao
pro ces so de re u ni fi ca ção pa cí fi ca en tre a
Re pú bli ca da Co réia e a Re pú bli ca Po pu lar
De mo crá ti ca da Co réia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.093, 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 Jef fer -
son Pe res.

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.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Já es ta -
mos em pro ces so de vo ta ção, Exce lên cia.

Apro va do.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 540, de 2001, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a con vo ca ção do Mi nis tro 
de Esta do da Fa zen da, Pe dro Ma lan, para,
pe ran te o Ple ná rio do Se na do Fe de ral, pres -
tar in for ma ções e es cla re ci men tos ne ces sá -
ri os so bre os im pac tos na eco no mia e nas
fi nan ças pú bli cas, em es pe ci al so bre as re -
ce i tas do Te sou ro, que ad vi rão da apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de
1999-Com ple men tar, que dis põe so bre os
di re i tos e as ga ran ti as do con tri bu in te e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da Tá vo la para en -
ca mi nhar.

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, Srªs e Srs. Se na do res, não é pro pri -
a men te um en ca mi nha men to, é mais uma so li ci ta ção
ao no bre Se na dor Pe dro Si mon, a quem pe di ria aten -
ção. 

Não há, da par te do Go ver no, ne nhu ma res tri -
ção a que o Mi nis tro ve nha tra zer sub sí di os so bre
essa ma té ria, que é de gran de im por tân cia, nas ci da
de um pro je to de sig ni fi ca ção do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen. 

Se na dor Pe dro Si mon, gos ta ria de so li ci tar a V.
Exª a trans for ma ção des ta con vo ca ção em um con vi -
te para que o Mi nis tro ve nha dar os es cla re ci men tos
per ti nen tes na Co mis são res pec ti va, ao in vés de
fazê-lo no Ple ná rio, por que sem pre o Ple ná rio traz
uma am pli a ção de de ba tes que po de rá le var a dis cus -
são para um ou tro cam po que não o téc ni co. É da na -
tu re za do Ple ná rio a aber tu ra de uma dis cus são po lí ti -
ca mais am pla, o que se ria, evi den te men te, afas tar -
mo-nos es pe ci fi ca men te do pro je to.

Mais do que pro pri a men te en ca mi nhar, faço um
ape lo ao sem pre aten to e co la bo ra dor Se na dor Pe dro 
Si mon no sen ti do de que trans for más se mos a pro -
pos ta de V. Exª em um con vi te para o Mi nis tro Ma lan
vi es se à Co mis são para a mes ma fi na li da de.

É um ape lo que faço aguar dan do a con cor dân -
cia ou a dis cor dân cia de V. Exª.

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. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, esta é uma ma té ria que, es tra nha men te, tra mi -
tou pe las Co mis sões por um lon go tem po, mas nun ca
foi dis cu ti da. Não ti ve mos ne nhu ma chan ce de dis cu -
ti-la na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, por que ar gu men ta vam que não era ali que se de -
ve ria dis cu ti-la, mas sim na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Qu an do che gou à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, fi ca mos à es pe ra do Sr. Eve rar do
Ma ci el, que trans fe riu a sua pre sen ça por vá ri as ve -
zes. O Sr. Eve rar do Ma ci el man dou uma do cu men ta -
ção, por es cri to, da ma i or gra vi da de. A do cu men ta ção 
en vi a da pelo Sr. Eve rar do Ma ci el diz: ”Ve ri fi ca-se, em
di ver sos pon tos, que os di re i tos que se bus ca ga ran tir 
são mais ne ces sá ri os aos maus con tri bu in tes“. Em
ou tras pa la vras, aos não-con tri bu in tes. Quem diz isso
é o Sr. Eve rar do Ma ci el. No en tan to, a in for ma ção que



te nho. Sr. Pre si den te, é a de que há um en ten di men to
para que S. Sª não ve nha. Há um en ten di men to dele
com os Lí de res do Go ver no para não vir a esta Casa,
por que caso S. Sª ve nha, ele vai di zer o que está es -
cri to aqui. Então, pre fe ri ram que S. Sª não vi es se. E
por um voto do Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro
Jucá, o re que ri men to, de mi nha au to ria, que pe dia
que a ma té ria não fos se vo ta da es pe ran do a sua vin -
da, foi apro va do, fi can do a sua vin da acer ta da para o
Ple ná rio.

Pen so que não é pos sí vel, crí vel ou ló gi co vo tar
uma ma té ria des se sig ni fi ca do e im por tân cia. Quem
deve es tar dis cu tin do mais do que eu, no bre Lí der do
Go ver no, é o Go ver no. O Go ver no tem que di zer ofi ci -
al men te o que pen sa, por que, na ver da de, está aqui o
que pen sa o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral. Ele diz,
com to das as le tras, que o pro je to é ruim, de ven do ser 
re je i ta do.

O pro je to foi apro va do com o voto de mi ner va do
Lí der do Go ver no, à épo ca. Não po de mos con vo car o
Sr. Ma ci el, mas, na mi nha opi nião, quem de ve ría mos
ou vir, o ho mem que se ria im por tan te de por é o Sr. Eve -
rar do Ma ci el. La men ta vel men te, o Se na do não tem
con di ções de con vo car um Se cre tá rio e sim um Mi nis -
tro. Então, va mos con vi dar o Mi nis tro da Fa zen da.

Eu, de cer ta for ma, con cor da ria com a au diên -
cia na Co mis são se o Mi nis tro da Fa zen da se com pro -
me tes se em tra zer o Sr. Eve rar do Ma ci el com S. Exª.
Se V. Exª con se guir que o Mi nis tro da Fa zen da ve nha
acom pa nha do do Sr. Eve rar do Ma ci el, va mos ouvi-lo
na Co mis são.

Com re la ção ao ter mo ”con vo ca ção“ ou ”con vi -
te“, não te nho ne nhu ma pre o cu pa ção nes se sen ti do.
Se V. Exª as su mir o com pro mis so de que S. Exªs vi -
rão, va le rá a pa la vra de V. Exª. Inclu si ve vale a pa la vra 
do Mi nis tro, por quem te nho o ma i or res pe i to. Te nho a
con vic ção de que S. Exª virá. Entre tan to, se é para
não ouvi-lo em Ple ná rio e sim na Co mis são, va mos
re sol ver o pro ble ma de for ma com ple ta. Va mos sa nar
esse equí vo co, qual seja, a não-vin da do Sr. Eve rar do
Ma ci el. Assim, su gi ro que ve nham o Mi nis tro da Fa -
zen da e o Sr. Eve rar do Ma ci el à Co mis são.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se na dor Pe dro Si mon, agra de ço a com pre en são de 
V. Exª .

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para en ca -

mi nhar. Em se gui da, a con ce de rei ao Se na dor Ro ber -
to Fre i re.

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, há uma ques tão pre li mi nar. O
Se na dor Pe dro Si mon dis se que con cor da com a pro -
pos ta, com de ter mi na das con di ções. É pre ci so que o
Lí der do Go ver no tam bém diga se con cor da ou não
com as con di ções ex pos tas pelo Se na dor Pe dro Si -
mon.

Para mim, é ir re le van te se a au diên cia será re a -
li za da nes te Ple ná rio ou na Co mis são. Tal vez, na Co -
mis são o tra ba lho seja mais pro du ti vo. 

Qual é a ques tão fun da men tal? O Se cre tá rio
Eve rar do Ma ci el não veio por que ape nas foi con vi da -
do, já que o Se na do Fe de ral não tem po de res para
con vo cá-lo. Aliás, eu não sei por que isso acon te ceu,
uma vez que S. Sª sem pre aten deu aos con vi tes para
tra tar de ou tros as sun tos. O Se cre tá rio Eve rar do Ma -
ci el sem pre gos tou de vir ao Se na do Fe de ral. Mas,
sur pre en den te men te, nes te caso S. Sª nun ca veio,
por que sem pre hou ve pro ble ma de agen da e o Se na -
do não pode con vo cá-lo. 

O Se na do pode con vo car Mi nis tro. Inclu si ve sur -
pre en de-me que to das as ve zes em que pro po mos
um re que ri men to de con vo ca ção de Mi nis tro seja no
Ple ná rio, seja na Co mis são, a Li de ran ça pro põe a tro -
ca de ex pres são e as su me o com pro mis so de tra zer a 
au to ri da de, mas tro ca a ex pres são ”con vo car“ por
”con vi dar“. Não en ten do o mo ti vo para tal tro ca. Pa re -
ce ser uma ofen sa ao Mi nis tro apro var um re que ri -
men to de con vo ca ção, quan do isso é uma atri bu i ção
do Po der Le gis la ti vo.

Qu e ro re for çar o que foi co lo ca do pelo Se na dor
Pe dro Si mon até para sa ber se va mos ace i tar ou não
a re ti ra da do re que ri men to. O Go ver no não res pon -
deu a isso. Por di ver sas ve zes, quan do es ta mos tra -
tan do ques tões eco nô mi cas e mo ne tá ri as, es ti ve ram
no Se na do o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si den te do
Ban co Cen tral, que é seu su bal ter no, para tra tar de
ques tões mo ne tá ri as da que le Ban co. Em sen do as -
sim, pen so que de vem vir o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o
Se cre tá rio Eve rar do Ma ci el. Então, se hou ver o com -
pro mis so de que am bos ve nham à Co mis são, em bo ra 
não seja au tor do re que ri men to, e a sua re ti ra da cabe
ao au tor, não te nho pro ble ma al gum em ouvi-los, até
por que exis te uma data, ten do em vis ta es tar este
pro je to pa u ta do para o dia 31 de ou tu bro. Ou S. Exªs
vêm an tes des ta data, ou já sa í mos da qui com um
acor do de que o pro je to vai sair da pa u ta do dia 31.
Então, o acor do pode ser cos tu ra do nes se sen ti do. É
um com pro mis so. Os Srs. Pe dro Ma lan e Eve rar do



Ma ci el vi rão par ti ci par da re u nião da Co mis são, an tes 
da vo ta ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra ta-se de algo es tra nho. A vin da do
Mi nis tro Pe dro Ma lan e do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe -
de ral deve-se a um úni co fato: o pro je to é com ple xo,
para di zer o mí ni mo, e pre o cu pan te, para di zer o que
to dos cons ta ta mos quan do fa ze mos uma sim ples le i -
tu ra. Não es ta mos ven do di re i tos do con tri bu in te, mas 
mu dan ças no sis te ma do Pro ces so Ci vil Bra si le i ro,
mu dan ças de ex tre ma gra vi da de.

Fala-se dos maus con tri bu in tes como se fos sem 
não-con tri bu in tes, mas são co i sas dis tin tas. O mau
con tri bu in te, por exem plo, é o so ne ga dor, o ina dim -
plen te. O não-con tri bu in te é aque le que não con tri bui
por que é isen to, por que não é con tri bu in te para qual -
quer efe i to, re fi ro-me a cri an ças e a ido sos, de po is de
al gum tem po, ou seja, é um ci da dão bra si le i ro imu ne,
que já não so fre a in ci dên cia de im pos tos.

To dos so mos con tri bu in tes; e o mau con tri bu in te 
é o so ne ga dor. O medo que se tem é o de que esse
pro je to ve nha a be ne fi ci ar o ina dim plen te, o so ne ga -
dor. Por isso, es ta mos pe din do ao Go ver no que diga,
por meio da Re ce i ta Fe de ral, o que pen sa a res pe i to
do pro je to. Assim, o acor do po de rá sair. Se to dos es -
ta mos que ren do es cla re ci men tos, que o Lí der do Go -
ver no as su ma o com pro mis so de tra zer, por con vi te,
não ape nas o Mi nis tro da Fa zen da, mas tam bém o
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral. Enquan to es tes não
se fi ze rem pre sen tes, o pro je to não in te gra rá a Ordem 
do Dia.

Sr. Pre si den te, faço uma pro pos ta: não vo ta re -
mos esse re que ri men to se o Lí der do Go ver no, aqui
no Se na do, se com pro me ter a tra zer, por meio de
con vi te, o Mi nis tro da Fa zen da e o Se cre tá rio da Re -
ce i ta Fe de ral a uma co mis são e que, en quan to não vi -
e rem, o pro je to não en tra rá na Ordem do Dia.

Esse as sun to me pa re ce im por tan te, por que
não é um pro ble ma de Go ver no e Opo si ção, é um pro -
ble ma im por tan te para o Se na do que, para vo tar, pre -
ci sa ter to tal co nhe ci men to de ca u sa des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, 
gos ta ria de re ve ren ci ar o Se na dor Ro ber to Cam pos,
que faz fal ta a esta Casa e mais ain da ao País, pelo

dis cer ni men to, pela in te li gên cia, pela co ra gem e pela
an te vi são dos fa tos na ci o na is e in ter na ci o na is.

Ouvi hoje um dos mais be los dis cur sos nes te
ple ná rio do Se na do, dis cur so fe i to pelo Se na dor e
ex-Pre si den te José Sar ney e que en gran de ce a Casa. 
Sei que Ro ber to Cam pos lu ta va pelo ci da dão, era um
de fen sor da ci da da nia, era um ho mem pre o cu pa do
em que o ci da dão não fos se sú di to do Esta do, mas
que fos se li vre e que pu des se fa zer va ler os seus di re -
i tos. É isso que es ta mos pro cu ran do, na rota da in te li -
gên cia, da de fe sa da li ber da de de Ro ber to Cam pos,
acres cen tar na ci da da nia. Acres cen tar ao con tri bu in -
te a con di ção de ci da dão con tri bu in te, e não de sú di to
con tri bu in te, ti ran do as co a ções, es ta be le cen do o
equi lí brio, fa zen do com que re al men te o Fis co des ça
da sua ma jes ta de e pos sa se equi li brar àque les que
cons tróem a Na ção, que tra ba lham, que ge ram em -
pre gos, que re co lhem im pos tos e que, com dig ni da -
de, cum prem o seu de ver com a Pá tria.

Há os que con cor dam e os que não con cor dam.
Digo mais: há os que le ram e os que não le ram o pro -
je to. A ma i o ria, tal vez, não te nha lido, pre o cu pou-se
mais com os e-ma ils, com a no ção cor po ra ti va do
que com a re a li da de que te mos que en fren tar, ou
seja, re gu lar a Cons ti tu i ção no seu Ca pí tu lo ”Das Li -
mi ta ções do Po der de Tri bu tar“.

Qu e ro lem brar que tive su fi ci en te pa ciên cia, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para re sis tir às
pro te la ções e às au sên ci as do Se cre tá rio da Re ce i ta,
to das jus ti fi ca das. Por que eram jus ti fi ca das? Por que
S. Exª es ta va di an te de uma gre ve re a li za da por que
um dos ar ti gos do pro je to pas sou a ser cum pri do: o do 
man da to, aque le que exi ge que o fis cal apre sen te ao
con tri bu in te sua in di ca ção para fa zer a fis ca li za ção.
Isso fez com que o Se cre tá rio Eve rar do Ma ci el não
pu des se aco lher o con vi te, mas jus ti fi cou por es cri to.
Ago ra, pro cu ra-se tra zer o Mi nis tro da Fa zen da sob
con vo ca ção. É uma ca pi tis de mi nu tio.

Esse pro je to é de ori gem do Po der Le gis la ti vo,
ja ma is po de ría mos pen sar que o Po der Exe cu ti vo
des ces se da sua con di ção su pe ri or e vi es se a le gis lar 
algo que trou xes se o equi lí brio, uma vez que é mu i to
mais fá cil o Po der Exe cu ti vo es tar aci ma do ci da dão
con tri bu in te.

Quer-se tra zer o Mi nis tro da Fa zen da para ten tar
um con fron to, que não exis ti rá, en tre o Pre si den te de
um Par ti do que apóia o Go ver no e res pe i ta o Mi nis tro
da Fa zen da, ao con trá rio de mu i tos, e o con si de ra um
dos ho mens pú bli cos mais no tá ve is des te País, que,
com re sis tên cia, con se guiu a es ta bi li da de da mo e da,
numa fun ção di fí cil, exer ci da com dig ni da de e, so bre tu -
do, com hon ra dez. Não que ro, não de se jo con fron to.



Se a ma i o ria do Ple ná rio apro var, es ta rei pre sen te com 
o mes mo res pe i to que te nho ao Mi nis tro da Fa zen da,
Pe dro Ma lan. Evi den te men te, o Se na do es ta rá ab di -
can do da sua con di ção de le gis la dor, pro cu ran do fu gir
a esta con di ção para co lo car nas mãos do Exe cu ti vo
algo so bre o qual ele não le gis la rá.

Mas, evi den te men te, quan do se pe diu o adi a -
men to aqui da vo ta ção do pro je to que apre sen tei e
que foi or ga ni za do por tri bu ta ris tas e pro fes so res de
Di re i to Cons ti tu ci o nal, eu dis se nes te ple ná rio, re fe -
rin do-me, so bre tu do, ao emi nen te Se na dor Pe dro Si -
mon, a quem te nho o ma i or res pe i to e a ma i or ami za -
de, que eu não de i xa ria de ter o en ten di men to com o
Se cre ta rio da Re ce i ta Fe de ral para po der ve ri fi car
com S. Exª as di fi cul da des, para ver como po de ría -
mos su pe rá-las e en con trar mos um tex to que pu des -
se aten der re al men te ao ci da dão e não tra zer pre ju í zo 
qual quer di re ta men te ao Fis co.

Sou um ho mem pú bli co ci o so das mi nhas res -
pon sa bi li da des. Fui Go ver na dor do Esta do e sei o
quan to é im por tan te a ar re ca da ção, mas não de se jo
ja ma is des res pe i tar o ci da dão.

Pro cu rei o Se cre tá rio da Re ce i ta, man ti ve mos
um pri me i ro en con tro; va mos re a li zar o se gun do no
dia 23 com os seus téc ni cos, com os tri bu ta ris tas, em
uma nova ten ta ti va de apri mo ra men to do tex to. Evi -
den te men te, faço isso na cons ciên cia do exer cí cio do
meu man da to, não de se jan do con fron tos, mas, re al -
men te, as me lho ri as de con di ções na Jus ti ça Fis cal e
Tri bu tá ria.

Se me co lo co con trá rio à vin da do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan, não é por que re ce io qual quer con fron to, e,
sim, por que en ten do que va mos ab di car de uma prer -
ro ga ti va le gis la ti va de que não de ve mos abrir mão.

De se jo di zer que con ti nu a rei es ses en ten di men -
tos; que tam bém não con cor do com o adi a men to da
ma té ria para o dia 31 de ou tu bro, por que já cons ta da
pa u ta e foi apro va da no ple ná rio do Se na do. Mas, se
no dia 23 es ti ver mos pro gre din do e se en con trar mos
con di ções con vin cen tes de apri mo rar o tex to com res -
pon sa bi li da de, não te rei dú vi da de vir aqui para pe dir
um novo adi a men to. Po rém, nes te mo men to e di an te
das ob ser va ções que faço, ma ni fes to-me con tra ri a -
men te ao re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon e a
qual quer adi a men to da dis cus são e vo ta ção do pro je -
to que en ca mi nhei a esta Casa.

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) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, essa é
a for ma que te nho para fa lar, por que ouvi com o ma i or 
res pe i to a ma ni fes ta ção de meu pre za do ami go, o no -
bre Pre si den te do PFL, Se na dor Jor ge Bor nha u sen.
S. Exª diz que tem mar ca da, para o dia 23, uma re u -

nião com o Se cre tá rio Eve rar do Ma ci el e os téc ni cos,
e que se o Sr. Eve rar do Ma ci el con ven cê-lo S. Exª
muda. Com todo o res pe i to a S. Exª, o Sr. Eve rar do
Ma ci el tem de vir à Co mis são e fa lar com to dos os Se -
na do res, con ven cer a nós to dos, e não a S. Exª. Eu
acho, com todo o res pe i to, que o Sr. Eve rar do Ma ci el
pode se re u nir com os téc ni cos e o Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, mas isso não é o su fi ci en te. Já está mar -
ca da a re u nião para o dia 23 en tre o Sr. Ma ci el, os téc -
ni cos da Fa zen da, o Se na dor e os téc ni cos que es tão
do seu lado. E como fica o Se na do Fe de ral? Por isso
acho im por tan te e fun da men tal. Por que S. Exª diz: Se
o Sr. Ma ci el me con ven cer, eu mudo. E nós, como fi -
ca mos? Com toda a sin ce ri da de, en tão cada um vai
que rer uma au diên cia. Eu tam bém que ro uma au diên -
cia com o Sr. Ma ci el e le var meus téc ni cos para con -
ver sar com ele. O cer to é mar car a re u nião, vin do o
Mi nis tro da Fa zen da, vin do o Sr. Ma ci el para o ple ná -
rio, por que ago ra está cla ro: se o Sr. Eve rar do Ma ci el
vai fa lar com o Se na dor Bor nha u sen, por que ele não
fala com a Co mis são?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá -
vo la, pela or dem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, re la ti va men te à vin da do Mi -
nis tro Pe dro Ma lan e do Dr. Eve rar do Ma ci el, que ro
as se gu rar à Casa que eles vi rão à Co mis são. Mas
faço uma pon de ra ção: te nho a im pres são de que o
Se na dor Pe dro Si mon não com pre en deu em ple ni tu -
de as pa la vras do Se na dor Bor nha u sen. S. Exª não
es ta va a bus car uma de fi ni ção par ti cu lar so bre a ma -
té ria, nem me pa re ceu que S. Exª é con tra a vin da de
Eve rar do Ma ci el e Pe dro Ma lan ao Se na do. O Se na -
dor Bor nha u sen dis se que é con tra o adi a men to do
dia 31. Eu acho que po de mos con tor nar tudo isso per -
fe i ta men te con vi dan do o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Dr.
Eve rar do Ma ci el para uma data an te ri or ao dia 31.
Assim, a Co mis são terá opor tu ni da de de ou vir o Mi -
nis tro, o res pon sá vel, e, ao mes mo tem po, o Se na dor
Bor nha u sen não se verá pre ju di ca do no seu le gí ti mo
di re i to de ver o pro je to vo ta do no pra zo de ter mi na do
na pa u ta das vo ta ções da Casa. Nes se sen ti do, com -
pro me to-me que eles vi rão an tes do dia 31 e acre di to
que isso pos sa con ci li ar as po si ções da Casa, até
por que, pela nos sa ex pe riên cia par la men tar, sa be -
mos que as leis mais di fí ce is pas sam por es ses pro -
ble mas até en con trar mos um pon to co mum. A Opo si -
ção tem bus ca do um pon to co mum nes ta ma té ria, e o
Se na dor Jor ge Bor nha u sen tam bém está aber to ao
diá lo go, bus can do um pon to co mum. 



Por essa ra zão, acre di to que, vin do an tes do dia
31, será pos sí vel con tem plar mos to das as po si ções.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Se não vier, fica adi a do para o dia 31.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se não vier, não pos so me com pro me ter a adi ar,
mas ...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não, não, aí se ria um com pro mis so de to dos nós. Terá 
que re ti rar da Ordem do Dia essa pa u ta.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Eu con ver sei com o Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
mas essa pro pos ta é nova, não pos so res pon der pe -
los ou tros.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não, eu a fiz aqui.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas as se gu ro que vi rão. Se não vi e rem...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Nós adi a re mos para ou vir.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– ... nós re a bri re mos a dis cus são e eu tra rei com toda
fran que za a ma té ria a este ple ná rio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, o re que ri men to é para o com pa re ci -
men to em ple ná rio. O Ple ná rio não pode de ci dir que
seja para as Co mis sões. Va mos vo tar o re que ri men to
tal qual ele se en con tra, sal vo for mu la ção de um ou tro 
re que ri men to que ve nha subs ti tu ir este.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– 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 ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
tal vez o me lhor, re gi men tal men te, seja adi ar a vo ta -
ção des te re que ri men to. Se há um en ten di men to que
não re je i te nem apro ve o re que ri men to, este vai à Co -
mis são, e isso fica sus pen so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Até o
dia 31.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Até o dia 31, se vi e rem à Co mis são como con vi da dos. 
Esse é um gran de acer to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra está pro pon do o adi a men to da
vo ta ção do re que ri men to. Nes se sen ti do – e pa re ce
que há con cor dân cia –, aguar da mos que seja subs -
cri to o re que ri men to de adi a men to. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Adi a men to
para quan do? Na ver da de, esse adi a men to é ape nas
uma es pé cie de ga ran tia; é o adi a men to do re que ri -
men to para o dia 30. Se até lá o Mi nis tro vier, no dia 30
será re ti ra do o re que ri men to e vo ta do o pro je to dia 31.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, ape nas para um es cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois,
não, Se na dor.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para um
es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – O pe di do é
de adi a men to do re que ri men to de con vo ca ção?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para o
dia 30.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – De con -
vo ca ção e não da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim. A
ma té ria está adi a da para o dia 31. Já es ta va.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o 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.) – Por uma ques -
tão de jus ti ça, ten do o Se na dor Jor ge Bor nha u sen in -
vo ca do a me mó ria do ex-Se na dor, ex-De pu ta do e
ex-Mi nis tro Ro ber to de Oli ve i ra Cam pos e con so an te
com o que foi ex pres so, in clu si ve por mim hoje, na
ses são de ho me na gem em me mó ria de Ro ber to de
Oli ve i ra Cam pos, eu gos ta ria de res sal tar que, por ve -
zes, quan do De pu ta do, eu vim ao ple ná rio do Se na do
Fe de ral para as sis tir aos de ba tes pro por ci o na dos
pela pre sen ça de Ro ber to de Oli ve i ra Cam pos en tão
Se na dor. Te nho a con vic ção de que, se for para in vo -
car a sua me mó ria, cer ta men te S. Exª se ria ple na -
men te fa vo rá vel que ti vés se mos aqui o de ba te com o
Mi nis tro Pe dro Ma lan para que to dos os Se na do res
com ele pu dés se mos di a lo gar a res pe i to do Có di go
de De fe sa do Con tri bu in te. 

Era isso, Sr. 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 Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 589, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do como in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re qüe i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 540, de 2001.



Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
ber to Fre i re – Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to está va za do nos se guin tes ter mos: com base
no art. 315, com bi na do com o in ci so III do art. 279 do
Re gi men to Inter no, far-se-á o adi a men to da vo ta ção
do Re que ri men to n.º 540, de 2001, para a ses são de
30 de ou tu bro do cor ren te ano.

Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 497
DE 1999 – COM PLE MEN TAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 497, de 1999 – Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do
Ama pá e Pará – RIAPA e ins ti tu ir o Pro gra ma
Espe ci al de De sen vol vi men to do Del ta do Rio
Ama zo nas e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 922, 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.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
pe ran te a Mesa, não fo ram apre sen ta das emen das
à pro po si ção.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no
úni co.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao au tor do pro je to, Se na dor Se bas tião Ro -
cha, para dis cu tir.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esta ma té ria é ins pi ra da
num pro je to de lei já apro va do no Se na do que cri ou a
Re gião Inte gra da do Entor no do Dis tri to Fe de ral, in -
clu in do áre as do Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os de Mi -
nas Ge ra is e Go iás que têm como área de in fluên cia o 
Dis tri to Fe de ral. Nes te caso es pe ci al, es ta mos atri bu -
in do essa ca rac te ri za ção de re gião in te gra da Ama -
pá-Pará aos Mu ni cí pi os que têm como área de fluên -
cia Be lém e Ma ca pá, haja vis ta que es tão pró xi mos

ao del ta do rio Ma ta pi, que é de gran de am pli tu de. É
bom lem brar que a Ilha do Ma ra jó tem uma ex ten são
de apro xi ma da men te 300 a 400 qui lô me tros em li nha
reta, in ter fe rin do em to dos os Mu ni cí pi os des ta re -
gião. As pes so as aca bam fa zen do uma in te gra ção e
uma in te ra ção tan to com o Ama pá, quan to com o
Pará na uti li za ção dos ser vi ços pú bli cos.

O pro je to pre vê a pos si bi li da de de o Go ver no
Fe de ral, a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os in ves ti -
rem num pro gra ma es pe ci al de de sen vol vi men to dos
Mu ni cí pi os que in te gram essa re gião, prin ci pal men te
em áre as es sen ci a is como sa ú de, edu ca ção, trans -
por te, in fra-es tru tu ra, pro gra mas de ge ra ção de em -
pre gos. Esses re cur sos po dem ser vi a bi li za dos por
meio de con vê ni os e de con sór ci os. 

Cito al guns Mu ni cí pi os des sa re gião in clu í dos
no pro je to: La ran jal do Jari, Vi tó ria do Jari, San ta na,
Ma za gão e Ma ca pá. Há pou co o Se na dor José Sar -
ney lem bra va-me de que pelo me nos mais três Mu ni -
cí pi os po de ri am es tar in te gra dos nes sa re gião: Cu tia
do Ara gua ri, Ita u bal do Pi ri ri e Fer re i ra Go mes. De ve -
mos es tu dar uma pos si bi li da de de, quan do o pro je to
for à Câ ma ra dos De pu ta dos, in cluí-los, por que tam -
bém es tão na área de in fluên cia do rio Ama zo nas.

No Ama pá, exis te a bela re gião do Ba i li que, um
ar qui pé la go com mais de ses sen ta co mu ni da des, dis -
tan te do Ama pá apro xi ma da men te dez ho ras de des -
lo ca men to de bar co. É uma re gião que ne ces si ta ser
tra ta da de modo di fe ren te, con for me o prin cí pio da
Cons ti tu i ção, que re co men da tra tar di fe ren te men te os 
de si gua is, com o ob je ti vo de igua lar as pes so as ou as
re giões de si gua is. Essa é a fi na li da de do pro je to.

Pelo Pará, po de mos ci tar os Mu ni cí pi os de Afuá, 
Alme i rim, Ana jás, Be lém, Bre ves, Cha ves, Gu ru pá,
Pra i nha e Mon te Ale gre, lem bran do, prin ci pal men te,
que na re gião do La ran jal do Jari e de Vi tó ria do Jari
há uma fron te i ra aber ta com o Esta do do Pará, onde
se si tua o Pro je to Jari, que pro duz ce lu lo se, e o Pro je -
to da Ca dam – Empre sa Ca u lim da Ama zô nia –, que
ex plo ra o ca u lim. Esses com ple xos in dus tri a is tam -
bém cri a ram uma si tu a ção pe cu li ar de gran des di fi -
cul da des e des van ta gens para o Esta do do Ama pá e
uma si tu a ção de ris co per ma nen te, tan to em vir tu de
da vi o lên cia quan to da pros ti tu i ção in fan til e de ou tros
ti pos de ma le fí ci os, que o Esta do do Ama pá aca bou
acu mu lan do por ter her da do ape nas as des van ta -
gens do Pro je to Jari.

É pre ci so, por tan to, de sen vol ver pro je tos in te -
gra dos de in fra-es tru tu ra en tre Pará e Ama pá, com o
apo io da União, mas tam bém nas áre as so ci a is e,
subs tan ci al men te, na área de se gu ran ça pú bli ca. O
ob je ti vo des se pro je to é mu i to cla ro: vi a bi li zar me lho -
res con di ções de vida para a po pu la ção ri be i ri nha,
que ha bi ta os Mu ni cí pi os nes sa área de con fluên cia
en tre o Ama pá e o Pará, onde es tão lo ca li za dos a Ilha



de Ma ra jó e tam bém o ca nal nor te do rio Ama zo nas,.
tan to na sua mar gem es quer da quan to na di re i ta.

Sr. Pre si den te, agra de ço ao Se na dor Jef fer son
Pé res, Re la tor do pro je to, o apo io. Por ser tam bém um 
ho mem da Ama zô nia, S. Exª é sen sí vel a essa ca u sa. 

Por isso, peço o apo io dos Se na do res para que
pos sa mos apro var esse pro je to. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Sar ney para dis -
cu tir a ma té ria.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es sas pou cas pa la vras são me nos
para jus ti fi car meu voto e mais para lou var a ini ci a ti va
do Se na dor Se bas tião Ro cha de apre sen tar esse pro -
je to. To dos sa be mos que S. Exª tem mar ca do sua pre -
sen ça nes ta Casa pela pro fun di da de com que de ba te
os pro ble mas, pelo seu es pí ri to pú bli co e so bre tu do
pela sua de di ca ção e in te res se nas ques tões do Esta -
do do Ama pá. 

O pro je to que o Se na dor Se bas tião Ro cha apre -
sen ta é ex tre ma men te im por tan te não só para aque la 
re gião como tam bém para o Bra sil. Hoje a água é um
dos mais cru ci a is re cur sos, e sa be mos que na que la
área está con cen tra da cer ca de 12% da água doce da 
face da ter ra, sen do que 90% des se vo lu me sai na
”boca“ do Ama zo nas, des de o rio Ara gua ri até o rio
Gu ru pá, abran gen do apro xi ma da men te 400 qui lô me -
tros de uma área fas ci nan te, bela e, por pa ra do xal
que pos sa pa re cer, to tal men te des co nhe ci da. Pin zón, 
ao avis tar aque le rio fan tás ti co e ao pro var a água que 
se alon ga va cer ca de 300 qui lô me tos do mar, de no mi -
nou-o San ta Ma ria de la Mar Dul ce, quer di zer, San ta
Ma ria do Mar Doce, e é jus ta men te essa re gião que o
Se na dor Se bas tião Ro cha, me di an te esse pro je to,
pro cu ra in te grar, por meio de um pla ne ja men to que
pos sa co or de nar re cur sos e obras da in fra-es tru tu ra e 
tam bém tra tar das po pu la ções ri be i ri nhas que vi vem
até hoje na que la re gião, e vi vem tal vez na que la mes -
ma si tu a ção em que o pa dre Ga bri el Ma la gri da en -
con trou os ha bi tan tes da que la área, há cer ca de 400
anos, quan do di zia que eram os ma ra ca tins gen te
mais cri a da e bem-nas ci da na água. Esse pro je to visa 
jus ta men te a dar um tra ta men to es pe ci al àque la re -
gião e só de ve mos lou var a ini ci a ti va do Se na dor Se -
bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são. 

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 228, in ci so II, le tra a, do

Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co. 

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do n.º 497,
de 1999-Com ple men tar, em tur no úni co.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, é mi nha opi nião que a Ban ca da deve vo tar fa -
vo ra vel men te, até por que um pro je to se me lhan te de
cri a ção da re gião me tro po li ta na da Gran de Te re si na,
de mi nha au to ria, foi apro va do nes ta Casa. De modo
que o PFL vota ”sim“. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
en ca mi nha a vo ta ção em sen ti do afir ma ti vo, voto
”sim“.

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra,
logo a se guir o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
de Opo si ção tam bém re co men da o voto ”sim“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota ”sim“. Como re pre sen -
tan te do Pará, elo gio a ini ci a ti va do Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia so li ci ta às Srªs e aos Srs. Se na do res que se
en con tram fora das de pen dên ci as do ple ná rio que
com pa re çam ao mes mo, a fim de exer ci ta rem o di re i -
to de voto. 

Com a pa la vra o Lí der do PMDB, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re co men da o voto ”sim“, pela
apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
re co men da o voto ”sim“.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, para o Go ver no a ma té ria é aber ta
ao ar bí trio de cada Lí der de Ban ca da e de cada um
dos seus mem bros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do PSDB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, tra ta-se de ma té ria me ra men te au to ri -
za ti va que não cria ne nhu ma obri ga ção ou ônus para
o Po der Exe cu ti vo caso ele não de ci da fazê-lo. 

O PSDB re co men da o voto ”sim“ na ex pec ta ti va
e es pe ran ça de que a au to ri za ção seja efe ti va men te
usa da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
re co men da o voto ”sim“.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 58 Srs. Se na do res.
Não hou ve voto con trá rio.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 58 vo tos.
O pro je to está 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 DO SENADO
Nº 497, DE 1999-COMPLEMENTAR

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do 
Ama pá e Pará – RIAPA e ins ti tu ir o Pro -
gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do
Del ta do Rio Ama zo nas e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

para efe i tos de ar ti cu la ção de ação ad mi nis tra ti va da
União e dos Esta dos do Pará e Ama pá, de acor do
com o que es ta be le cem os arts. 21, in ci so IX, 43, § 1º,
in ci so I e 48, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral a Re -
gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Ama pá e Pará
– RIAPA.

§ 1º A Re gião Inte gra da de que tra ta este ar ti go
será cons ti tu í da pe los Mu ni cí pi os de La ran jal do Jari,
Ma ca pá, Ma za gão, San ta na e Vi tó ria do Jari, no Esta -
do do Ama pá e de Afuá, Alme i rim, Ana jás, Be lém,
Bre ves, Cha ves, Gu ru pá, Pra i nha e Mon te Ale gre, no
Esta do do Pará.

§ 2º Os mu ni cí pi os que vi e rem a ser cons ti tu í -
dos a par tir de des mem bra men to de ter ri tó rio de mu -
ni cí pio ci ta do no § 1º des te ar ti go pas sa rão a com por,
au to ma ti ca men te, a Ri a pa.

Art. 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar
um con se lho ad mi nis tra ti vo para co or de nar as ati vi -
da des a se rem de sen vol vi das na Ri a pa ma.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções e a com po si ção
do con se lho de que tra ta este ar ti go será de fi ni das
em re gu la men to, dele par ti ci pan do re pre sen tan tes
dos es ta dos e mu ni cí pi os abran gi dos pela Ri a pa.

Art. 3º Con si de ram-se de in te res se da Ri a pa os
ser vi ços pú bli cos co muns e uti li za dos pe los mu ni cí pi -
os que a in te gram, es pe ci al men te aque les re la ci o na -
dos às áre as de in fra-es tru tu ra e de ge ra ção de em -
pre gos, sa ú de e edu ca ção.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti -
tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do Del -
ta do rio Ama zo nas.

§ 1º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
do Del ta do rio Ama zo nas, ou vi dos os ór gãos com pe -
ten tes, es ta be le ce rá, me di an te con vê nio, nor mas e
cri té ri os para uni fi ca ção de pro ce di men tos re la ti vos
aos ser vi ços pú bli cos, abran gi dos tan to os fe de ra is e
os de res pon sa bi li da de de en tes fe de ra is, como
aque les de res pon sa bi li da de dos en tes fe de ra dos re -
fe ri dos no art. 1º, es pe ci al men te em re la ção a:

I – ta ri fas, fre tes e se gu ros, ou vi do o Mi nis té rio
da Fa zen da;

II – li nhas de cré di to es pe ci a is para ati vi da des
con si de ra das pri o ri tá ri as;

III – isen ções e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter
tem po rá rio, de fo men to a ati vi da des pro du ti vas em
pro gra mas de ge ra ção de em pre go e fi xa ção de
mão-de-obra;

§ 2º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do 
Del ta do Rio Ama zo nas es ta be le ce rá for mas de es tí mu -
lo à ação con sor ci a da en tre as en ti da des fe de ra is, es ta -
du a is e mu ni ci pa is atu an tes na área da Ri a pa.

§ 3º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
do Del ta do Rio Ama zo nas será co or de na do pelo con -
se lho ad mi nis tra ti vo re fe ri do no art. 2º.

Art. 5º Os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os para
a re gião abran gi da pela Ri pa ma, com es pe ci al ên fa se 
para os re la ti vos à in fra-es tru tu ra bá si ca e ge ra ção de 
em pre gos, se rão fi nan ci a dos com re cur sos:

I – de na tu re za or ça men tá ria que lhe fo rem des -
ti na dos pela União, na for ma de lei;

II – de na tu re za or ça men tá ria que lhe fo rem des -
ti na dos pe los Esta dos do Pará e do Ama pá e pe los
mu ni cí pi os abran gi dos pela Ri a pa de que tra ta esta
Lei Com ple men tar;

III – de ope ra ções de cré di to ex ter nas e in ter -
nas.

Art. 6º A União po de rá fir mar con vê ni os com os
Esta dos do Pará e do Ama pá e os mu ni cí pi os re fe ri -
dos no § 1º, com a fi na li da de de aten der ao dis pos to
nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 15, de 2001 (nº
3.585/97, na Casa de ori gem), que pro í be o
em pre go, o de sen vol vi men to, a fa bri ca ção, a 
co mer ci a li za ção, a im por ta ção, a ex por ta -
ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção
ou a trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te,
de mi nas ter res tres an ti pes so a is, ten do



Pa re ce res fa vo rá ve is sob nºs 996 e
997, de 2001, das Co mis sões de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Se bas tião Ro cha; e de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

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 que i ra dis cu tir, 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2001
(Nº 3.585/97, na Casa de ori gem)

Pro í be o em pre go, o de sem pre go, o
de sen vol vi men to, a fa bri ca ção, a co mer -
ci a li za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a
aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a
trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te, de 
mi nas ter res tres an ti pes so a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da do o em pre go, o de sen vol vi men to,

a fa bri ca ção, a co mer ci a li za ção, a im por ta ção, a ex -
por ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a
trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te, de mi nas ter -
res tres an ti pes so a is no ter ri tó rio na ci o nal.

§ 1º Fi cam res sal va dos do dis pos to nes te ar ti go
a re ten ção e o ma nu se io, pe las For ças Arma das, de
uma quan ti da de de mi nas an ti pes so al a ser fi xa da
pelo Po der Exe cu ti vo, com a fi na li da de de per mi tir o
de sen vol vi men to de téc ni cas de sua de tec ção, des -
mi na gem e des tru i ção.

§ 2º Para os efe i tos de apli ca ção des ta lei, en -
ten de-se mina ter res tre an ti pes so al como o ar te fa to
ex plo si vo de em pre go dis si mu la do para ser aci o na do
pela pre sen ça, pro xi mi da de ou con tra to de uma pes -
soa, des ti na do a in ca pa ci tar, fe rir ou ma tar uma ou
mais pes so as.

Art. 2º É cri me o em pre go, o de sen vol vi men to, a
fa bri ca ção, a co mer ci a li za ção, a im por ta ção, a ex por -
ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a

trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te, de mi nas ter -
res tres an ti pes so a is no ter ri tó rio na ci o nal.

Pena: re clu são, de qua tro a seis anos e mul ta.
§ 1º A pena é acres ci da de um ter ço se o agen te

for fun ci o ná rio pú bli co ci vil ou mi li tar.
§ 2º A pena é acres ci da de me ta de em caso de

re in ci dên cia.
§ 3º Não cons ti tui cri me a re ten ção de mi nas an -

ti pes so al pe las For ças Arma das, em quan ti da de a ser 
fi xa da pelo Po der Exe cu ti vo, e o seu ma nu se io e
trans fe rên cia den tro do ter ri tó rio na ci o nal, para fins
do de sen vol vi men to de téc ni cas de de ten ção, des ti -
na gem ou des tru i ção de mi nas pe los mi li ta res.

Art. 3º O cum pri men to des ta lei dar-se-á de
acor do com o cro no gra ma in ser to na Con ven ção so -
bre a Pro i bi ção do uso, Arma ze na men to, Pro du ção e
Trans fe rên cia de Mi nas Anti pes so al e So bre sua Des -
tru i ção.

Art. 4º A des tru i ção das mi nas an ti pes so al exis -
ten tes no País, exe cu tan do-se o pre vis to no § 1º do
art. 1º, será im ple men ta da pe las For ças Arma das no
pra zo pre vis to na Con ven ção so bre a Pro i bi ção do
Uso, Arma ze na men to, Pro du ção e Trans fe rên cia de
Mi nas Anti pes so al e So bre sua Des tru i ção e obe de -
cen do a um pro gra ma a ser es ta be le ci do pelo Po der
Exe cu ti vo.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, das Emen -
das da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 273, de 1991 (nº 3.190/92, na que la 
Casa), de au to ria da Se na do ra Mar lu ce Pin -
to, que trans fe re ao do mí nio do Esta do de
Ro ra i ma ter ras per ten cen tes à União e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 606, de
1997, e 1.047, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia: 

1º pro nun ci a men to, Re la tor: Se na dor
José Bi an co; 2º pro nun ci a men to (em re e xa -
me, nos ter mos do Re que ri men to nº 279, de 
1998), Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta.

Dis cus são, em con jun to, das emen das da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em tur no úni co.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra para dis cu tir.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar o
meu apo io ao pro je to da Se na do ra Mar lu ce Pin to e di -
zer que, para o nos so Esta do de Ro ra i ma, é fun da -
men tal a so lu ção da ques tão fun diá ria e a de fi ni ção
da pro pri e da de das ter ras. Faço um ape lo para que,
quan do a União re pas se as ter ras da zona ru ral ao
Esta do, re pas se tam bém, para os Mu ni cí pi os, a sua
base ur ba na, a sede, que hoje, in fe liz men te, na sua
gran de ma i o ria, ain da per ten ce à União e, por tan to, é
ad mi nis tra da pelo pró prio Incra.

Tra ta-se de um pro je to im por tan te e me ri tó rio.
Eu o apóio, mas faço esse re gis tro a fim de que os
Mu ni cí pi os tam bém se jam aten di dos.

Enca mi nho fa vo ra vel men te, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Vo ta ção, em glo bo, das emen das da Câ ma ra,

nos ter mos do art. 286 do Re gi men to Inter no.
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.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São as se guin tes as emen das da Câ -
ma ra apro va das:

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 273, DE 1991

(Nº 3.190/92, na que la Casa)

“Trans fe re ao do mí nio do Esta do de 
Ro ra i ma ter ras per ten cen tes à União e dá 
ou tras pro vi dên ci as.” 

EMENDAS Nº 1

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 2º Fi cam ex clu í das da trans fe rên -
cia de que tra ta esta Lei as áre as re la ci o na -
das nos in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art.
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, as ter ras in dí ge -
nas per ten cen tes à União e as des ti na das
pela União a ou tros fins de ne ces si da de ou
uti li da de pú bli ca.”

EMENDA Nº 2

Acres cen te-se ao art. 3º do pro je to o se guin te
§ 2º, re nu me ran do-se como § 1º o atu al pa rá gra fo
úni co:

Art. 3º.... ................................................
... ...........................................................
§ 2º Res sal vam-se da des ti na ção de

que tra ta o ca put des te ar ti go as ter ras às
qua is o Esta do atri bu ir fim pú bli co es pe cí -
fi co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner, 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 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 70, DE 1998 

(Nº 534/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de fe ri da à Ra 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.

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 no vem bro de 1994, que re no va
por dez anos, a par tir de 25 de ju nho de 1992, a con -
ces são de fe ri da à Rá dio Ali an ça 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 Con cór dia, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

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



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 a per mis são da
Fun da ção Cas per Lí be ro para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de São Pa u lo, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 1.069, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, fa vo rá vel com a Emen da nº
1-CE, de re da ção, que apre sen ta.

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
222, de 2001 (nº 97, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí -
cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.112, 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 222, de 2001 (nº 97, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 222, de
2001 (nº 97, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são da Fun da -
ção Cas per Lí be ro para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo, con so li dan do a
Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mar lu ce
Pin to – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.112, 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 per mis -
são da ”Fun da ção Cas per Lí be ro“ para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
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 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 1º de maio de 1994, a per mis são
da ”Fun da ção Cas per Lí be ro“, ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à ”Rá dio Ga ze ta Ltda.,“ para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 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 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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
de For mo sa do Rio Pre to, Esta do da Ba hia,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.070, 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.
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 230, DE 2001

(Nº 600/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria 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.

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 79, de 21 de mar ço de 2000, 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, 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 For mo sa 
do Rio Pre to, 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 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer sob nº 1.071, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel, com Emen da
nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta.

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
233, de 2001 (nº 668, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí -
cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.113, 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 233, de 2001 (nº 668, 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 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 ser vi ço de ra di od -
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, con so li dan do a
Emen da nº 1, da Có mis são de Edu ca ção, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de ou tu bro
de 2001. – Ra mer Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 1.113, 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 per mis -
são de “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.

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

ria nº 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 de
“Rá dio Antár ti da FM Ltda.,”, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te a “Rá dio Fi fom de Ita bi ra Ltda.,” para ex plo rar, sem



di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 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.

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. GILVAM BORGES (PMDB – PA. Pela or -

dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – PA.) – Sr.

Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar meu voto ”sim“ re -
fe ren te ao Item 4 da pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
586, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Re so lu ção nº 49/2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, nos ter mos
do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 587, de 2001, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so -
lu ção nº 50, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, nos ter mos
do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer ofe re cen do a re da ção fi nal que, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 320 do Re gi men to
Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido

pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu -
ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.114, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 497, de 1999 – Com ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 497, de 1999 – Com -
ple men tar, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Ama pá e
Pará – Ri a pa e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De -
sen vol vi men to do Del ta do Rio Ama zo nas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to

ANEXO AO PARECER Nº 1114, DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do 
Ama pá e do Pará – Ri a pa e ins ti u ir o Pro -
gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do
Del ta do Rio Ama zo nas e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta,
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,

para efe i tos de ar ti cu la ção de ação ad mi nis tra ti va da
União e dos Esta dos do Ama pá e do Pará, de acor do
com o que es ta be le cem os arts. 21, in ci so IX; 43 § 1º,
in ci so I; e 48, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Re -
gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Ama pá e do
Pará — Ri a pa.

§ 1º A Re gião Inte gra da de que tra ta este ar ti go
será cons ti tu í da pe los Mu ni cí pi os de La ran jal do Jari,
Ma ca pá, Ma za gão, San ta na e Vi tó ria do Jari, no Esta -
do do Ama pá, e pe los Mu ni cí pi os de Afuá, Alme i rim,
Ana jás, Be lém, Bre ves, Cha ves, Gu ru pá, Pra i nha e
Mon te Ale gre, no Esta do do Pará.

§ 2º Os Mu ni cí pi os que vi e rem a ser cons ti tu í -
dos a par tir de des mem bra men to de ter ri tó rio de Mu -
ni cí pio ci ta do no § 1º des te ar ti go pas sa rão a com por,
au to ma ti ca men te, a Ri a pa.

Art. 2º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar um 
con se lho ad mi nis tra ti vo para, co or de nar as ati vi da -
des a se rem de sen vol vi das na Ri a pa.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções e a com po si ção
do Con se lho de que tra ta este ar ti go se rão de fi ni das



em re gu la men to, dele par ti ci pan do re pre sen tan tes
dos Esta dos e Mu ni cí pi os abran gi dos pela Ri a pa.

Art. 3º Con si de ram-se de in te res se da Ri a pa os
ser vi ços pú bli cos co muns e uti li za dos pe los Mu ni cí pi -
os que a in te gram, es pe ci al men te aque les re la ci o na -
dos às áre as de in fra-es tru tu ra e de ge ra ção de em -
pre gos, sa ú de e edu ca ção.

Art. 4º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do Del ta do 
Rio Ama zo nas.

§ 1º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
do Del ta do Rio Ama zo nas. ou vi dos os ór gãos com -
pe ten tes, es ta be le ce rá, me di an te con vê nio, nor mas e 
cri té ri os para uni fi ca ção de pro ce di men tos re la ti vos
aos ser vi ços pú bli cos, abran gi dos tan to os fe de ra is e
os de res pon sa bi li da de de en tes fe de ra is, como
aque les de res pon sa bi li da de dos en tes fe de ra dos re -
fe ri dos no art. 1º, es pe ci al men te em re la ção a:

I — ta ri fas, fre tes e se gu ros, ou vi do o Mi nis té rio
da Fa zen da;

II — li nhas de cré di to es pe ci a is para ati vi da des
con si de ra das pri o ri tá ri as;

III — isen ções e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter
tem po rá rio, de fo men to a ati vi da des pro du ti vas em
pro gra mas de ge ra ção de em pre go e fi xa ção de
mão-de-obra.

§ 2º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do 
Del ta do Rio Ama zo nas es ta be le ce rá for mas de es tí mu -
lo à ação con sor ci a da en tre as en ti da des fe de ra is, es -
ta du a is e mu ni ci pa is atu an tes na área da Ri a pa.

§ 3º O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
do Del ta do Rio Ama zo nas será co or de na do pelo
Con se lho Admi nis tra ti vo re fe ri do no art. 2º.

Art. 5º Os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os para
a re gião abran gi da pela Ri a pa, com es pe ci al ên fa se
para os re la ti vos à in fra-es tru tu ra bá si ca e ge ra ção de 
em pre gos, se rão fi nan ci a dos com re cur sos:

I — de na tu re za or ça men tá ria que lhe fo rem
des ti na dos pela União, na for ma da lei;

II — de na tu re za or ça men tá ria que lhe fo rem
des ti na dos pe los Esta dos do Ama pá e do Pará e pe -
los Mu ni cí pi os abran gi dos pela Ri a pa de que tra ta
esta Lei Com ple men tar;

III — de ope ra ções de cré di to ex ter nas e in ter -
nas.

Art. 6º A União po de rá fir mar con vê ni os com os
Esta dos do Ama pá e do Pará e os Mu ni cí pi os re fe ri -
dos no art. 1º, com a fi na li da de de aten der ao dis pos to 
nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 7º Esta Lei Com ple men tar 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 pela Srª. 1º Se cre -
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 590, DE 2001

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

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 de re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 497, de 1999-Com ple men tar, 
de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha, que au to ri za 
o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Re gião Inte gra da de De -
sen vol vi men to do Ama pá e Pará — RIAPA e ins ti tu ir o
Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do Del ta do
Rio Ama zo nas e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 12 de ou tu bro de 2001. –
José Sar ney.

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.
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 (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer ofe re cen do a re da ção fi nal que, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 320 do Re gi men to
Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido
pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu -
ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.115, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 273, de 1991 (nº 3.190, de 1992, 
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 Lei do Se na do nº 273, de 1991 (nº
3.190, de 1992, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
trans fe re ao do mí nio do Esta do de Ro ra i ma ter ras
per ten cen tes à União e dá ou tras pro vi dên ci as, con -
so li dan do as Emen das nºs 1 e 2, da Câ ma ra dos De -



pu ta dos, apro va das pelo Ple ná rio, e pro mo ven do a
su pres são do art. 6º do Pro je to (cláu su la re vo ga tó ria
ge né ri ca), 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, 10 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.115, DE 2001

Trans fe re ao do mí nio do Esta do de
Ro ra i ma ter ras per ten cen tes à União e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As ter ras per ten cen tes à União, com pre -

en di das no Esta do de Ro ra i ma, pas sam ao do mí nio
des se Esta do, man ti dos os seus atu a is li mi tes e con -
fron ta ções, nos ter mos do art. 14 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 2º São ex clu í das da trans fe rên cia de que
tra ta esta lei as áre as re la ci o na das nos in ci sos II, III,
IV, VIII, IX e X do art. 20 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as
ter ras in dí ge nas per ten cen tes à União e as des ti na -
das pela União a ou tros fins de ne ces si da de ou uti li -
da de pú bli ca.

Art. 3º As ter ras trans fe ri das ao do mí nio do
Esta do de Ro ra i ma de ve rão ser uti li za das em ati vi da -
des de as sen ta men to e de co lo ni za ção, po den do ser
ado ta do o re gi me de con ces são de uso, pre vis to pelo
De cre to-Lei nº 271, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

§ 1º A aqui si ção ou o ar ren da men to de lo tes por
es tran ge i ros obe de ce rá os li mi tes, con di ções e res tri -
ções es ta be le ci dos na le gis la ção fe de ral.

§ 2º Res sal vam-se da des ti na ção de que tra ta o
ca put des te ar ti go as ter ras às qua is o Esta do atri bu ir
fim pú bli co es pe cí fi co.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias.

Art. 5º 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 pela Srª. 1º Se cre -
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2001

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 273, de 1991 (nº 3.190/92, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria da Se na do ra
Mar lu ce Pin to, que trans fe re ao do mí nio do Esta do de 
Ro ra i ma ter ras per ten cen tes à União e dá ou tras pro -
vi dên cia. 

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Mar lu ce Pin to.

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.
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 san ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na, como Lí der,
por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in te res se par ti -
dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea ”b“, do
Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. Usa rei a pa la vra
para fa zer uma co mu ni ca ção que jul go de in te res se
para o ple ná rio do Se na do Fe de ral e para a po pu la -
ção que pos sa nos ver e nos ou vir.

Tra ta-se de um en con tro que te re mos, ama nhã,
no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, pa tro ci na do pelo Insti -
tu to do Co ra ção, pela So ci e da de Bra si le i ra de Car di o -
lo gia, pela Fe de ra ção Inte ra me ri ca na de Car di o lo gia
e pela Asso ci a ção Ame ri ca na de Car di o lo gia. O tema
do en con tro, re u nin do es pe ci a lis tas do Bra sil, re pre -
sen tan tes da so ci e da de bra si le i ra e do Con gres so
bra si le i ro, diz res pe i to à con si de ra ção da obe si da de
como um dos mais gra ves pro ble mas de sa ú de pú bli -
ca que te mos no Ter ri tó rio Na ci o nal. A obe si da de,
hoje, in di re ta men te con tri bui para a pri me i ra ca u sa de 
mor tes em nos so País. São 200 mil mor tes in du zi das
por do en ças car di o vas cu la res, que são in ter me diá ri -
as de uma ma triz de pro ble mas me ta bó li cos que
cons ti tu em, exa ta men te, a obe si da de. 

Esta re mos re u ni dos no Au di tó rio Pe trô nio Por -
tel la a par tir das 9 ho ras. Te re mos a hon ra de ter, para
abrir o en con tro, o Se na dor Ra mez Te bet. Esta rá pre -



sen te, tam bém, o Se na dor Ro meu Tuma, Pre si den te
da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Acre di to que o Par la men to bra si le i ro deve es tar
pre sen te, pois tra ta-se de um as sun to de in te res se
ge ral. Hoje, as do en ças car di o vas cu la res re pre sen -
tam mais de 35% das ca u sas de mor te em nos so
País. Elas ma tam mais do que as do en ças in fec ci o sas 
e pa ra si tá ri as, mais do que o cân cer e do que as cha -
ma das ca u sas ex ter nas, que en vol vem aci den tes e
atos de vi o lên cia. Não é pos sí vel que o Par la men to
não con si ga ana li sar e vo tar, ime di a ta men te, uma le -
gis la ção so bre a ma té ria. A in ten ção da So ci e da de
Bra si le i ra de Car di o lo gia, da Fe de ra ção Inte ra me ri ca -
na de Car di o lo gia e do Insti tu to do Co ra ção é sen si bi -
li zar as duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal para que
seus Par la men ta res pos sam le gis lar efe ti va men te so -
bre essa ma té ria.

Exis tem ma té ri as pen den tes há vá ri os anos no
Con gres so e que cu i dam des de o tra ta men to da mor -
te sú bi ta até o tra ta men to da obe si da de, que hoje é
uma gra ve do en ça de sa ú de pú bli ca; e esse as sun to
será de ba ti do exa us ti va men te tan to na sua con cep -
ção ci en tí fi ca pura, como na sua com pre en são como
um gra ve, e tal vez o mais gra ve, pro ble ma de sa ú de
pú bli ca que es te ja mos en fren tan do hoje.

O ape lo que faço é que os Srs. Se na do res de di -
quem al guns mi nu tos do seu tem po ama nhã e pres ti -
gi em esse ato, que terá como re sul ta do uma car ta
aber ta que in clui uma re co men da ção ao Bra sil em re -
la ção à gra ve epi de mia que nos as so la hoje que é a
obe si da de. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como Lí -
der, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como re pre sen tan te do Esta do de
Mi nas Ge ra is, não po de ria de i xar de re gis trar nos
Ana is des ta Casa uma data sig ni fi ca ti va para a cul tu -
ra mi ne i ra e na ci o nal. No úl ti mo dia 28 de se tem bro,
te ria com ple ta do 90 anos de vida o ines que cí vel Pre -
si den te da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, o de fato
imor tal aca dê mi co Vi val di Mo re i ra.

Vi val di Mo re i ra foi um dos es pé ci mes ra ros da
raça hu ma na, que fun diu a cul tu ra en ci clo pé di ca, o
cul to às le tras, o amor a Mi nas e ao Bra sil, a de di ca -
ção à sua gen te, a in te gri da de in te lec tu al e mo ral. A
tudo isso se soma ain da a le al da de aos ami gos e a
co ra gem cí vi ca com que, na qua li da de de Pre si den te
da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, abriu suas por tas a

per so na li da des per se gui das nos ár du os tem pos da
cen su ra e do obs cu ran tis mo po lí ti co.

Na tu ral de Tom bos do Ca ran go la, ci da de da
Zona da Mata mi ne i ra, vi veu in ten sa men te até o fi nal
de ja ne i ro pas sa do, quan do fa le ceu, em Belo Ho ri -
zon te. Com sua sa í da de cena, fica mais po bre nos so
ce ná rio cul tu ral. Pelo me nos nos úl ti mos 60 anos, não 
de i xou de va lo ri zar a vida, o jor na lis mo que hon rou, a
po lí ti ca que vi veu com dig ni da de e sa be do ria, a li te ra -
tu ra com que en can tou seus le i to res.

Va lo ri zou não só as le tras como a to dos que fi -
ze ram ou se in te res sa ram pela li te ra tu ra em Mi nas,
na úl ti ma me ta de do séc. XX, a par tir de sua atu a ção
na Aca de mia da his tó ri ca Rua da Ba hia, ins ta la da no
no bre e im po nen te ”So lar dos Bor ges da Cos ta“, des -
de que Vi val di o tor nou sede das Le tras de Mi nas Ge -
ra is. Com esse re gis tro, nada mais pre ten do que re co -
nhe cer a sa be do ria e as vir tu des pes so a is des se aca -
dê mi co que fez his tó ria e é par te da vida mi ne i ra dos
úl ti mos 60 anos.

Ain da no ca lor da Se gun da Gu er ra Mun di al, o
pa ci fis ta e hu ma nis ta Vi val di Mo re i ra ba cha re lou-se
pela Fa cul da de Na ci o nal de Di re i to, no Rio de Ja ne i -
ro, e se ini ci ou no jor na lis mo, no jor nal A No tí cia. Vol -
tan do à sua ter ra, foi em Belo Ho ri zon te que cons tru iu
sua car re i ra jor na lís ti ca, fun dan do a Re vis ta da Asso -
ci a ção Co mer ci al de Mi nas e tra ba lhan do no ex tin to
jor nal Fo lha de Mi nas, um mar co da im pren sa mi ne i -
ra na épo ca. Pou co de po is, aos 35 anos, foi che fe de
ga bi ne te do en tão Se cre tá rio de Fi nan ças José de
Ma ga lhães Pin to, mais tar de De pu ta do Fe de ral, Se -
na dor, Go ver na dor do Esta do e Se na dor que hon rou
e pre si diu esta Casa. Indi ca do para mem bro do Tri bu -
nal de Con tas de Mi nas, ali apo sen tou-se, em 1980,
após bri lhan te e mar can te tra ba lho.

Ele i to Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de Le -
tras, exer ceu o car go com tal efi ciên cia, di na mis mo,
ou sa dia e cri a ti vi da de que sua ges tão con fun diu-se
com a pró pria ins ti tu i ção, que hoje vive a sua ma i o ri -
da de e é res pe i ta da no mun do da in te lec tu a li da de
como a mais au tên ti ca casa de cul tu ra de Mi nas Ge -
ra is. E o fato mais mar can te da sua co ra gem e des te -
mor foi quan do in di cou o nome do ex-Pre si den te Jus -
ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, du ran te o re gi me mi li tar 
– por tan to, en quan to es ta va cas sa do e era odi a do pe -
los co man dos do mi nan tes -, para ocu par uma ca de i ra 
na Aca de mia. Foi a res pos ta mi ne i ra ao veto im pos to
ao gran de es ta dis ta, vi si o ná rio e cons tru tor de Bra sí -
lia, logo que este se viu in jus ta men te der ro ta do na
ele i ção para a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Sua exis tên cia com pro vou que, re al men te, Vi -
val di Mo re i ra foi um ser hu ma no ini gua lá vel, imor tal



para as le tras, a po lí ti ca e o jor na lis mo mi ne i ros, ra -
zão por que to dos de ve mos ho me na geá-lo nes ta data 
de au sên cia que se ria a co me mo ra ção dos seus 90
anos, le van do essa lem bran ça aos seus fa mi li a res,
ami gos e ad mi ra do res. Esta é uma sin ge la lem bran -
ça, uma ho me na gem ao per so na gem que in cor po rou
seu nome, de fi ni ti va men te, en tre os gran des lu mi na -
res de nos sa ge ra ção.

Mi nas não de i xa de re ve ren ci ar a me mó ria de
seus gran des fi lhos. É isso que fa ze mos, nes te ins tan -
te, em um tri bu to de jus ti ça e re co nhe ci men to ao en -
sa ís ta, me mo ri a lis ta, his to ri a dor e jor na lis ta que por
25 anos di ri giu a Aca de mia Mi ne i ra e em mu i to in flu -
en ci ou a in te lec tu a li da de e as le tras na ci o na is pe los
va lo res hu ma nis tas que sem pre de fen deu.

Nos vin te li vros que pu bli cou, Vi val di Mo re i ra
res ga tou o que há de mais ex pres si vo do sen ti men to
das mon ta nhas de Mi nas, do es pí ri to de seu povo.
Deu exem plo de vida e de ação. É por isso que de i xo
aqui re gis tra da nos sa ho me na gem, a ho me na gem de 
Mi nas e do Bra sil, a Vi val di Mo re i ra.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Arlin do Por to, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
mu i to pra zer, ouço o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Arlin do Por to, nes te mo men to em que V. Exª enal -
te ce Vi val di Mo re i ra, eu gos ta ria de di zer que é bem
me re ci da a ho me na gem que Mi nas pres ta a ele, não
so men te pe los 20 li vros, mas tam bém pe las lu tas que
em pre en deu em Mi nas Ge ra is. Ele foi da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras e me re ce a ho me na gem que Mi -
nas pres ta a seus pró ce res, seus ilus tres. Como ca ta -
ri nen se, eu gos ta ria de as so ci ar-me a V. Exª, pois Mi -
nas tem aber to gran des ca mi nhos para o País. Com
Ti ra den tes, nas lu tas para a nos sa in de pen dên cia,
nos pri me i ros ca mi nhos de re sis tên cia, te mos apren -
di do com Mi nas e com nos sos an te pas sa dos mi ne i -
ros, e isso está cra va do em to dos nós bra si le i ros.
Nes sa ho me na gem que V. Exª e Mi nas pres tam a Vi -
val di Mo re i ra, eu di ria que os bra si le i ros tam bém que -
rem as so ci ar-se a Mi nas e a V. Exª nes te mo men to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de -
ço a ma ni fes ta ção de so li da ri e da de de V. Exª, que re -
pre sen ta o Esta do de San ta Ca ta ri na. Nós sen ti mos
or gu lho dos mi ne i ros que con tri bu í ram com Bra sí lia.
Nós re co nhe ce mos e re co nhe cem ou tros bra si le i ros
que Mi nas é a sín te se do Bra sil. É um Esta do cen tral,
um Esta do que con vi ve com gran des di ver gên ci as e
com gran des dis tor ções eco nô mi cas, so ci a is e po lí ti -
cas. Com esse sen ti men to, eu aco lho e in cor po ro o

apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to en fa ti zan do
o gran de tra ba lho de Vi val di Mo re i ra e, ao lado de Vi -
val di Mo re i ra, mu i tos po lí ti cos, mu i tos ho mens da cul -
tu ra, da ciên cia, do tra ba lho, do sin di ca lis mo e da eco -
no mia mi ne i ra que ele acom pa nhou de per to. Não há
dú vi da de que este mo men to é para nós um mo men to 
de re fle xão. Agra de ço o apar te de V. Exª.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, o Sr. 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. Ade mir Andra de.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto ”sim“ no
item 4.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -
dor Wal deck Orne las, a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a gre ve dos pro -
fes so res e ser vi do res ad mi nis tra ti vos das ins ti tu i ções
fe de ra is de edu ca ção com ple ta hoje exa ta men te 48
dias. Enten do que esse mo vi men to tem o pro pó si to
ma i or de de fen der o en si no pú bli co, gra tu i to e de qua -
li da de. Os gre vis tas fa zem a de fe sa ve e men te da uni -
ver si da de bra si le i ra como ins tru men to para ven cer a
de pen dên cia e cri ar ca na is efe ti vos que ga ran tam a
mo der ni za ção e o de sen vol vi men to auto-sus ten ta do
do Bra sil. 

Qu e ro di zer que con si de ro le gí ti ma a gre ve dos
pro fes so res e ser vi do res das uni ver si da des fe de ra is.
Eles têm o am plo res pal do da so ci e da de e es tão fun -
da men ta dos em re i vin di ca ções ina diá ve is e jus tas.
Não é uma gre ve po lí ti ca ou par ti dá ria. Não foi de fla -
gra da para ata car o Go ver no Fe de ral, mas sim para
cor ri gir inú me ras dis tor ções que fra gi li zam e cor ro em
a base do en si no su pe ri or no País, tra zen do pre ju í zos
ao con jun to da co mu ni da de uni ver si tá ria. 

É fun da men tal, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que nes te mo men to te nha mos uma
com pre en são pro fun da so bre os ob je ti vos des te mo -
vi men to gre vis ta, que pode ser tra du zi do como a au -
tên ti ca ex pres são da de fe sa ir res tri ta do pre sen te e
do fu tu ro de nos sa uni ver si da de. Além dis so, a con ti -
nu a ção do im pas se gre vis ta vem pro vo can do si tu a -
ções ab sur das, como o imi nen te fe cha men to do Hos -
pi tal das Clí ni cas, em Go iâ nia, cu jos ser vi do res tam -
bém ti ve ram seus sa lá ri os cor ta dos e anun ci am para



a pró xi ma se gun da-fe i ra a sus pen são das suas ati vi -
da des, de i xan do a po pu la ção não só de Go iás, mas
de todo o Cen tro-Oes te sem um dos seus mais efi ca -
zes ins tru men tos de aten di men to de sa ú de.

Aqui, pu bli ca men te, ma ni fes to o meu apo io fir -
me e con vic to à gre ve, ava li an do a mo bi li za ção como
o úl ti mo re cur so a que pro fes so res e ser vi do res fo ram 
obri ga dos a uti li zar para bus car os seus in ques ti o ná -
ve is di re i tos.

Sou tes te mu nha, Sr. Pre si den te, de que esta
gre ve nada tem de ra di ca li za ção ou sec ta ris mo. Ao
con trá rio, sin to que os pro fes so res e fun ci o ná ri os en -
vol vi dos apos tam no diá lo go para a so lu ção do im -
pas se e para a cons tru ção de al ter na ti vas que le vem
em con ta o in te res se co mum.

Nes sa úl ti ma se gun da-fe i ra, pela ma nhã, em
Go iâ nia, es ti ve re u ni do com os re pre sen tan tes da
Uni ver si da de Fe de ral de Go iás e do Cen tro Fe de ral
de Edu ca ção Tec no ló gi ca – Ce fet, an ti ga Esco la Téc -
ni ca Fe de ral de Go iás. 

Re gis tro que a pa u ta de re i vin di ca ções es ta be -
le ci da pelo mo vi men to gre vis ta con tem pla ques tões
emer gen ci a is e pro vi dên ci as es tra té gi cas im pres cin -
dí ve is à im plan ta ção de uma nova con du ta para o en -
si no su pe ri or no País. Foi co lo ca da como pre mis sa
fun da men tal a va lo ri za ção do pro fis si o nal, o com ba te
a in jus ti ças e o en ca mi nha men to de de ci sões que
pos sam mi ni mi zar os cus tos fi nan ce i ros do aten di -
men to às re i vin di ca ções.

Pro fes so res e ser vi do res não têm mais con di -
ções de exer cer as ati vi da des com os ní ve is sa la ri a is
em vi gor. Há sete anos, os fun ci o ná ri os pú bli cos da
União não re ce bem um cen ta vo se quer de re a jus te. A
ca te go ria vem sen do for te men te pe na li za da em face
da po lí ti ca im ple men ta da pela Equi pe Eco nô mi ca,
sub mis sa às exi gên ci as do Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal.

A glo ba li za ção atin ge em che io o se tor so ci al no
Bra sil, ca u san do pre ju í zos in cal cu lá ve is, so bre tu do à
edu ca ção. Para al can çar o su pe rá vit fis cal de 3,5% do 
pro du to in ter no bru to, aten den do ao acor do com o
FMI, não po de mos ace i tar que ve nham a ser cor ta -
dos, exa ta men te, os gas tos e in ves ti men tos na edu -
ca ção, prin ci pal men te no en si no Su pe ri or.

Sr. Pre si den te, sa be mos que de 1995 para cá,
os in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral nas uni ver si da -
des pú bli cas ca í ram em 76,3%. Sem re cur sos, as uni -
ver si da des fe de ra is cor rem o ris co de su ca te a men to,
de per da de cé re bros e de ofe re cer aos jo vens bra si -
le i ros um en si no de ba i xa qua li da de.

Hoje, as per das sa la ri a is dos pro fes so res e dos
ser vi do res uni ver si tá ri os já che gam a mais de 75%.
Enquan to isso, a con ces são que o Go ver no Fe de ral
ad mi tiu fa zer aos gre vis tas está em tor no de ir ri só ri os
3,5% de re a jus te sa la ri al. Me lhor se ria não ter fe i to tal
pro pos ta, por que acen deu o pa vio da re vol ta.

De po is de sete anos, Sr. Pre si den tes, Srªs e Srs.
Se na do res, por tan to, nada mais jus to que o Go ver no
faça os ne ces sá ri os re pa ros, aten den do ao pe di do de 
re po si ção sa la ri al de 75,48% ou, ao me nos, apro xi -
man do-se des se per cen tu al. Entre tan to, há ou tras re i -
vin di ca ções. A pa u ta in clui a in cor po ra ção de gra ti fi -
ca ções, aber tu ra de con cur so pú bli co, a de fe sa dos
apo sen ta dos. E mais: a luta pe los di re i tos ad qui ri dos,
o fi nan ci a men to e ex pan são das va gas do en si no Su -
pe ri or. Mais de mo cra cia e mais au to no mia uni ver si tá -
ria tam bém são ob je ti vos do mo vi men to gre vis ta da
ca te go ria.

Sr. Pre si den te, é im pres cin dí vel que as au to ri da -
des bra si le i ras com pre en dam que o fun ci o na lis mo
pú bli co fe de ral che gou ao li mi te, de po is de sete anos
sem re a jus tes. Espe ci fi ca men te no caso das uni ver si -
da des fe de ra is, há o ris co real de uma pe ri go sa de sin -
te gra ção, por que não há como man ter pro fis si o na is
ca pa ci ta dos com os ní ve is sa la ri a is em cur so.

Re ce be mos, na que la re u nião do co man do de
gre ve dos pro fes so res uni ver si tá ri os, uma có pia da ta -
be la de ven ci men tos da Uni ver si da de Fe de ral de Go -
iás e fi ca mos, sem dú vi da, es can da li za dos. To me -
mos, por base, a car ga ho rá ria de 20 ho ras. Um pro -
fes sor au xi li ar ga nha men sal men te R$529,00. Um
pro fes sor as sis ten te re ce be R$643,00; um pro fes sor
ad jun to, R$956,00; e um pro fes sor ti tu lar R$1.272.

Tra ta-se re al men te de ven ci men tos avil tan tes
que de ni grem a pro fis são e afas tam as me lho res ca -
be ças des se no bre exer cí cio que é di fun dir o sa ber
edu ca ci o nal.

Sr. Pre si den te, é ina ce i tá vel que nos sas uni ver -
si da des con ti nu em apri si o na das a va lo res sa la ri a is
inex pres si vos, com pro me ten do pro fun da men te a
qua li da de de en si no e des tru in do um dos mais va li o -
sos bens da so ci e da de, que é a edu ca ção.

Vale ain da des ta car que as uni ver si da des fe de -
ra is abri gam ape nas 33% dos alu nos ma tri cu la dos no 
en si no Su pe ri or do País. É ou tro dado ex plo si vo, por -
que re ve la o avan ça do es tá gio de ex pan são do en si -
no pago. Para se ter uma idéia, bas ta com pa rar com
al gu mas das na ções mais evo lu í das do mun do. Nos
Esta dos Uni dos, o per cen tu al de alu nos ma tri cu la dos
em uni ver si da des pú bli cas é de 72,4%; na Fran ça,
sobe para 92,08%; e, no Re i no Uni do, che ga a 99,9%. 
No Bra sil, re pi to, são ape nas 33%. 



Além da su pre ma cia do en si no pago, a ju ven tu de 
ma tri cu la da nas ins ti tu i ções pú bli cas con vi ve com pro -
fes so res e fun ci o ná ri os em cri se por ca u sa do acha ta -
men to sa la ri al. Em sete anos eles não ti ve ram – re pi to
– ne nhum re a jus te. Mas, con for me as es ta tís ti cas apu -
ra das pela Asso ci a ção dos Do cen tes da UFG, a mim
en tre gues, as con tas de água su bi ram, nes se pe río do,
222%; a ener gia elé tri ca, cer ca de 300%; o gás de co -
zi nha, 201%; a pas sa gem de ôni bus, 280%; o ál co ol e
a ga so li na, 200%; e a car ne, 140%.

São dis pa ri da des que de vem le var as au to ri da -
des res pon sá ve is ime di a ta men te à re fle xão a fim de
pro mo ver os ina diá ve is re pa ra dos, de vol ven do o mí ni -
mo de es pe ran ça aos nos sos pro fes so res uni ver si tá -
ri os e ser vi do res. Nes sa ba ta lha por jus ti ça tam bém
es tão in clu í dos os fun ci o ná ri os dos cen tros fe de ra is
de edu ca ção tec no ló gi ca – as ex-es co las téc ni cas fe -
de ra is –, que cum prem o pa pel de for mar
mão-de-obra es pe ci a li za da de ní vel mé dio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o meu ob -
je ti vo cen tral nes ta tri bu na é fa zer um ve e men te e sin -
ce ro ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e ao Mi nis tro Pa u lo Re na to. Con cla mo es ses dois
ilus tres ho mens pú bli cos, am bos pro fes so res uni ver -
si tá ri os – o Mi nis tro Pa u lo Re na to foi, in clu si ve, Re i tor
de uni ver si da de fe de ral –, para que, ime di a ta men te,
abram as ne go ci a ções com pro fes so res e ser vi do res
com o ob je ti vo de en con trar um de no mi na dor co mum
que pos sa de vol ver a nor ma li da de às nos sas ins ti tu i -
ções de en si no Su pe ri or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço esse
ape lo em ra zão de co nhe cer bem o Se nhor Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so e o Sr. Mi nis tro da
Edu ca ção. São dois de mo cra tas, ho mens pú bli cos
exem pla res e sen sí ve is aos cla mo res so ci a is, mas la -
men ta vel men te têm per mi ti do que o po si ci o na men to
im pla cá vel da Área Eco nô mi ca fale mais alto do que
os seus pró pri os sen ti men tos.

O Pre si den te da Re pú bli ca – falo sem medo de
er rar, pois es tou à von ta de para fazê-lo – é um es ta -
dis ta de pri me i ra gran de za e, como tal, é um ho mem
hu mil de, por que esse é um pre di ca do dos es ta dis tas.
Jus ta men te por isso, ve nho a esta tri bu na, co nhe cen -
do a sen si bi li da de do Se nhor Pre si den te, para fa -
zer-lhe um ape lo: des ta vez, en cos te à sua di re i ta ou à 
sua es quer da a Equi pe Eco nô mi ca e aten da a esse
seg men to im por tan te da vida na ci o nal, que é o dos
pro fes so res das uni ver si da des e dos cen tros de en si -
no tec no ló gi co.

Qu an do es sas ques tões gra ves sur gem na Área 
Eco nô mi ca, os eco no mis tas en con tram um meio, ten -
do re sol vi do pro ble mas de ban cos e de fi nan ce i ras.

Mas são in sen sí ve is quan do os as sun tos es tão afe tos 
à edu ca ção e à sa ú de, e os Mi nis tros des sas Pas tas
so frem e pas sam por hu mi lha ções jus ta men te sob
aque le pre tex to de que con ces são nes sa hora jo ga ria
por ter ra o Pro gra ma de Esta bi li za ção Eco nô mi ca, tão 
exi to so em nos so País. 

Faço um ape lo para que o Se nhor Pre si den te se 
sen si bi li ze, como sen sí vel Sua Exce lên cia tem sido
ao lon go de sua vida, em re la ção a pro ble mas tão im -
por tan tes.

O Se na do Fe de ral, Sr. Pre si den te, já está mo bi -
li za do para co la bo rar com o en ten di men to en tre o Go -
ver no e os gre vis tas, atra vés da co mis são com pos ta
pelo ilus tre Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção, e pe los Se na do res Anto nio
Car los Jú ni or, Ma u ro Mi ran da, Emi lia Fer nan des e
Mar lu ce Pin to. De po si to to das as es pe ran ças no su -
ces so do tra ba lho de me di a ção des se gru po de ho -
mens pú bli cos, que já es tão mo bi li za dos para con ver -
sar com o co man do de gre ve e com o Exmo Sr. Mi nis tro
da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za.

É pre ci so pen sar no pre sen te e no fu tu ro do Bra -
sil. É pre ci so pen sar, so bre tu do, nos mi lha res de jo -
vens que se en con tram há tan to tem po sem au las, à
es pe ra da com pre en são do Mi nis té rio da Edu ca ção. É 
pre ci so pen sar tam bém nas cen te nas de mi lha res de
jo vens que se pre pa ram para o pró xi mo ves ti bu lar,
ame a ça do de não se re a li zar por ca u sa da fal ta de
diá lo go en tre au to ri da des e gre vis tas.

Não te nho a me nor dú vi da de que o mo vi men to
dos pro fes so res e ser vi do res das uni ver si da des fe de -
ra is é jus to e le gí ti mo.

A Sr.ª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce -
do, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te à ilus tre Se na do ra
Mar lu ce Pin to.

A Sr.ª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre Se -
na dor Iris Re zen de, eu es ta va aten ta ao pro nun ci a -
men to de V. Exª e que ro di zer que, as sim como em
Go iás, onde es tu dan tes da Uni ver si da de Fe de ral e da 
ex-Esco la Téc ni ca Fe de ral es tão en fren tan do di fi cul -
da des e par ti ci pan do da gre ve, no meu Esta do não é
di fe ren te. Na se ma na pas sa da, fui con vi da da pelo Di -
re tor da Esco la Téc ni ca para con ver sar com seus di ri -
gen tes e di re to res de ou tras es co las. A si tu a ção é
caó ti ca. Com a pa ra li sa ção do pa ga men to não só dos
pro fes so res como dos ser vi do res pú bli cos, está-se
cri an do um pro ble ma mu i to sé rio e sa be mos que,
além de os jo vens po de rem per der a opor tu ni da de de
pres tar exa me ves ti bu lar, há uma frus tra ção mu i to



gran de. Qu an do con ver sa mos com os jo vens, não
sen ti mos mais aque la se gu ran ça que sen tía mos em
tem pos pró xi mos pas sa dos, quan do o jo vem en tra va
em uma fa cul da de para fa zer um cur so su pe ri or já se
sen tin do ci da dão, com seu fu tu ro ga ran ti do. Hoje, la -
men tam a fal ta de em pre go após se for ma rem e, no
mo men to, es tão la men tan do mais ain da as gre ves,
por que mu i tos per de rão o ano e ou tros tal vez nem
con si gam fa zer o ves ti bu lar. As Esco las Téc ni cas es -
tão em si tu a ção mu i to di fí cil. V. Exª abor dou a de ci são, 
to ma da on tem em nos sa Co mis são de Edu ca ção, de
se cri ar uma sub co mis são para con ver sar com o Mi -
nis tro da Edu ca ção. Com bi na mos, na Co mis são, que, 
se o Sr. Mi nis tro não nos der uma res pos ta bas tan te
con tun den te para a con clu são dos pro ble mas, ire mos 
até o Pre si den te da Re pú bli ca. Sua Exce lên cia é um
gran de de mo cra ta, as sim como o Mi nis tro Pa u lo Re -
na to. O nos so Pre si den te da Re pú bli ca foi pro fes sor e
sabe da im por tân cia de um pro fes sor na sala de aula
e, ain da mais, da ne ces si da de de ele ser bem re mu -
ne ra do, para po der trans mi tir com tran qüi li da de os
en si na men tos. Digo tam bém a V. Exª que nós, mem -
bros da Co mis são de Orça men to, vo ta mos e foi ins ta -
la da uma sub co mis são para que pos sa mos ana li sar,
com mu i ta se ri e da de, de onde se pode re ma ne jar re -
cur sos para o au men to dos ser vi do res pú bli cos. Se ria
pre fe rí vel não ter di vul ga do aque le per cen tu al de
3,5%, que cri ou uma re vol ta. Esta mos aten tos, na -
que la sub co mis são, com os téc ni cos da Casa, do Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to, para ver se le va mos à so ci -
e da de bra si le i ra os ser vi do res pú bli cos, ho mens e
mu lhe res que con tri bu em há mu i tos e mu i tos anos
para a or ga ni za ção e de sen vol vi men to da nos sa Pá -
tria. Não é jus to que eles fi quem na si tu a ção em que
es tão. Qu an do che ga mos em um mi nis té rio, ve mos a
ma ne i ra como mu i tos che fes de se to res es tão de ses -
ti mu la dos ao tra ba lho. Isso não é pos sí vel! São sete
anos sem au men to, ga nhan do um sa lá rio mu i to re du -
zi do, como é o caso dos pro fes so res uni ver si tá ri os, de 
en si no mé dio, de en si no fun da men tal... en fim, todo
pro fes sor, em nos so País, é mal re mu ne ra do. Isso é
algo que nós, Con gres sis tas, pre ci sa mos le var mu i to
a sé rio, além de ou tras si tu a ções, por que sa be mos
que um país que não tem o seu povo edu ca do não
pode ter um bom de sen vol vi men to. Era o apar te que
eu gos ta ria de fa zer ao pro nun ci a men to de V. Exª. Va -
mos to dos, não só essa sub co mis são, so mar es for -
ços. De ci di mos que qual quer Se na dor, da Co mis são
ou não, que que i ra se in te grar ao nos so gru po para
nos acom pa nhar será mu i to bem vin do, por que,
quan to ma i or o nú me ro de Se na do res a so li ci tar do

mi nis tro uma so lu ção rá pi da, mais sa tis fa tó rio será o
re sul ta do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sou eu
quem agra de ce, ilus tre Se na do ra Mar lu ce Pin to, o
apar te de V. Exª, que, in dis cu ti vel men te, veio va lo ri zar 
o ape lo que, nes ta tar de, pro cu ra mos fa zer ao Pre si -
den te da Re pú bli ca e ao Mi nis tro da Edu ca ção.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – O apar te
de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la, hon ra-me mu i to, e 
é com pra zer que o ouço.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª abor dou com mu i ta se re ni -
da de este as sun to dra má ti co da ques tão da gre ve das 
uni ver si da des bra si le i ras. Gos ta ria de tra zer uma pa -
la vra aqui para ten tar es ten der um pou co os con ce i -
tos que V. Exª de sen vol ve, para to car no úni co pon to
do qual dis cor do do se re no e lú ci do dis cur so de V.
Exª. Não se pode pen sar em pro ble ma bra si le i ro al -
gum sem se con si de rar que o Bra sil cres ceu 80 mi -
lhões de pes so as em 30 anos. Em 1970, quan do fo -
mos cam peões do mun do, o País ou via a can ção de
Mi guel Gus ta vo: ”No ven ta mi lhões em ação, pra fren -
te Bra sil do meu co ra ção“. Em 2001, so mos 170 mi -
lhões de ha bi tan tes. Por tan to, cres ce mos 80 mi lhões
de ha bi tan tes, mais do que uma Fran ça, mais do que
três Argen ti nas, mais do que uma Espa nha e meia,
em 30 anos. Sem a com pre en são do efe i to des sa ex -
plo são de mo grá fi ca, que en con trou o Po der Pú bli co
bra si le i ro numa si tu a ção fa li men tar, ou seja, gas tan do 
mu i to mais do que ar re ca da, acu mu lan do dí vi da e
sem con di ção de in ves tir, não é pos sí vel con si de -
rar-se ne nhum as sun to. A Opo si ção, não é o caso de
V. Exª, cos tu ma jo gar so bre o Pre si den te da Re pú bli -
ca uma aná li se crí ti ca da so ci e da de bra si le i ra, que
cabe à so ci e da de bra si le i ra, sem a con si de ra ção do
que é pos sí vel fa zer com o Po der Pú bli co exa u ri do em 
sua ca pa ci da de de in ves ti men to. Te nho a cer te za de
que V. Exª não crê que o Mi nis tro Pa u lo Re na to não
re sol ve a ques tão por que não quer; que o Pre si den te
da Re pú bli ca não re sol ve por que pen sou que não de -
ve ria re sol ver. Suas Exce lên ci as es tão tão ou mais in -
te res sa dos do que qual quer um de nós. E este é o
pon to no qual as sen ta mi nha dis cor dân cia de V. Exª: o 
de não ha ver ana li sa do com a mes ma lu ci dez as ra -
zões pe las qua is essa é uma si tu a ção mu i to di fí cil de
re sol ver. O Mi nis tro, no iní cio das ne go ci a ções, de i -
xou com cla re za a pos si bi li da de de ar car com um cus -
to nes se au men to que não ul tra pas sas se os R$350
mi lhões. Tudo no Bra sil é em ta ma nho gran de. Até
esse pon to ele te ria con di ções de ne go ci ar; não en -



con trou com pre en são al gu ma do ou tro lado. Ago ra,
deu-se um fe nô me no cu ri o so: a ne go ci a ção, a par tir
do úl ti mo en con tro do Mi nis tro com os gre vis tas, es ta -
va a de pen der de uma pa la vra de les que não veio, e
an tes de vir foi de cre ta da essa gre ve nos hos pi ta is, o
que ra di ca li za de tal for ma o mo vi men to, cri an do um
pro ble ma de tal na tu re za não para o Go ver no – é cla -
ro que o Go ver no é tam bém vi ti ma do por esse pro -
ces so – mas para as pes so as con cre ta men te, com o
adi a men to de ci rur gi as e tudo mais, ina u gu ran do uma 
prá ti ca até en tão não exis ten te na vida bra si le i ra: a de
in ter rom per ser vi ços de emer gên cia. Ne nhu ma gre ve
até hoje no Bra sil que ti ves se a ver com a clas se mé -
di ca in ter rom peu os ser vi ços de emer gên cia e os ser -
vi ços re gu la res. Não só os de emer gên cia, os de ur -
gên cia, tam bém. Este, an tes de uma pa la vra dos gre -
vis tas ao Mi nis tro, trou xe essa no vi da de à vida bra si -
le i ra, de cer ta ma ne i ra fa zen do coro com um cli ma de
exal ta ção que hoje cor re o mun do, para o seu de ses -
pe ro, para a sua ago nia e para a sua dor. Então, é
nes se pon to que está as sen ta da a ques tão. Está aí a
im por tân cia da Co mis são, pre si di da pelo ilus tre Se -
na dor Ri car do San tos e com a pre sen ça de vá ri os ou -
tros com pa nhe i ros nos sos, a im por tân cia da ten ta ti va
de en ten di men to. Nós so mos a Casa do en ten di men -
to, até o fi nal, mas eu não gos ta ria que fi cas se do dis -
cur so de V. Exª, com uma car ga de in ten ções tão sa u -
dá vel, a idéia de que não se faz por que não se quer.
Tal vez não se faça por não ser pos sí vel. Dis se V. Exª:
Qu an do se tra ta da ques tão da eco nô mi ca ou do sis -
te ma ban cá rio, ar ran ja-se di nhe i ro. V. Exª usou a se -
guin te fra se, que, aten to aqui e ad mi ra dor seu, ano tei:

”Os Go ver nos são in sen sí ve is quan do
os as sun tos es tão na área da sa ú de e na
área da edu ca ção“.

Aliás, V. Exª deve sa ber, como ex-mi nis tro que é, 
que as áre as da sa ú de e da edu ca ção nun ca, na His -
tó ria bra si le i ra, ti ve ram os ín di ces de re cur sos alo ca -
dos como os dos úl ti mos cin co, seis anos no Bra sil.
So ma dos es ses re cur sos vão a mais de R$60 bi lhões
por ano. O pró prio en si no su pe ri or é um en si no em ex -
pan são. V. Exª ci tou tam bém um ou tro fato mu i to in te -
res san te, para nos sa aná li se, não é nem para dar opi -
nião al gu ma. Dis se V. Exª: – No Bra sil, ape nas 33%
dos alu nos de ní vel su pe ri or es tão nas uni ver si da des
fe de ra is. É ver da de. Mas é ver da de tam bém que o
cres ci men to ace le ra do, es pan to so das uni ver si da des
pri va das, nos úl ti mos 15 anos, é de cor rên cia di re ta,
pri me i ro, des sa ex pan são po pu la ci o nal de que lhe fa -
lei, o fato de o País ha ver cres ci do em oi ten ta mi lhões
de pes so as em tri na anos; se gun do, o Go ver no hoje

paga, cu ri o sa e pa ra do xal men te, por algo que fez de
po si ti vo. Não sei se V. Exª tem co nhe ci men to – não te -
nho os nú me ros com cla re za na ca be ça –, mas, de po -
is da cri a ção do Fun def pelo Con gres so Na ci o nal, por
men sa gem go ver na men tal, nes te Go ver no, este fun -
do já de ter mi nou um alar ga men to de cer ca de 56%,
se não es tou en ga na do, não afir mo esse nú me ro, de
au men to de ma trí cu las no 2º grau. Por tan to, o 2º grau, 
há pelo me nos cin co anos, pas sou a ter uma pre sen -
ça mu i to ma i or de alu nos, que, por sua vez, che ga ram 
à uni ver si da de. E esse pro ces so, no bre Se na dor, será 
cres cen te na so ci e da de bra si le i ra, por que, den tro de
cin co a dez anos – até por que se alar gou o en si no na
base -, des ses oi ten ta mi lhões, cer ca de trin ta mi -
lhões de bra si le i ros in gres sa rão no en si no su pe ri or.
Qu an do esse fe nô me no ocor reu, en con trou o Esta do, 
o po der pú bli co, fa li do, as uni ver si da des in te i ra men te
fa li das, sem a con di ção de abar car esse pro ces so, ra -
zão pela qual a ini ci a ti va pri va da, tan to a da me lhor
qua li da de quan to a da pior, in ves tiu for te no en si no de 
ní vel su pe ri or. Ain da vai in ves tir mu i to, por que pas sa a 
ser um dos me lho res ne gó ci os – es tou fa lan do de ne -
gó ci os não no sen ti do pe jo ra ti vo –, um dos se to res
mais lu cra ti vos da ati vi da de, por que a so ci e da de
pres si o na na di re ção do co nhe ci men to. Este é um fe -
nô me no de tal mag ni tu de que não é fá cil para qual -
quer go ver no, den tro de um qua dro em que há fa to res 
que es tão além das pos si bi li da des de ser ad mi nis tra -
do. Ape nas faço esse re pa ro, e des cul pe se o in ter -
rom pi, por que na lú ci da, se re na e tão bem in ten ci o na -
da ex po si ção de V. Exª, a meu ju í zo fal tou a com pre -
en são para esse ou tro lado. Como V. Exª é um ho mem 
ca rac te ri za do exa ta men te por uma gran de ca pa ci da -
de de com pre en são, é que me aven tu ro a dar essa
con tri bu i ção ao seu in te res san te dis cur so. Mu i to obri -
ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Artur da Tá vo la. Qu an do con ce -
di-lhe o apar te, já an te via que V. Exª va lo ri za ria, e mu i -
to, este de ba te.

Gos ta ria ape nas de fa zer uma pe que na cor re -
ção. Tal vez te nha sido um erro da mi nha par te ter dito
área eco nô mi ca e V. Exª ter en ten di do Go ver no. Se
pro fe ri Go ver no, na ver da de de se ja va re fe rir-me à
área eco nô mi ca, que nem sem pre de mons tra a boa
von ta de ne ces sá ria quan do as ques tões se re fe rem à 
edu ca ção e à sa ú de.

Digo isso di an te das re a ções dos pró pri os Mi nis -
tros. Re cen te men te, es te ve o Mi nis té rio da Sa ú de a
dis cu tir em ter mos de R$1 bi lhão e tan tos mi lhões que 
tan to o Mi nis té rio da Fa zen da quan to o Mi nis té rio do



Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão re lu tam em pas -
sar à área da sa ú de.

Devo re co nhe cer que o pro ble ma é re al men te
com ple xo. Mas re a fir mo a mi nha con vic ção de que,
quan do o pro ble ma se si tua na área eco nô mi ca, o Mi -
nis té rio da Fa zen da não pes ta ne ja um mi nu to em au -
men tar 1 ou 2% dos ju ros, que, do dia para a no i te,
sig ni fi cam para o País, para o povo bi lhões de re a is.
No en tan to, numa ques tão tão sen sí vel quan to à edu -
ca ção, en ten do que a in sen si bi li da de da área eco nô -
mi ca é pa ten te.

Lem bro-me, ilus tre Se na dor, de que, quan do Mi -
nis tro da Agri cul tu ra, eu de sen vol via, mes mo com o
apo io do Pre si den te da Re pú bli ca à épo ca, José Sar -
ney, uma luta her cú lea na bus ca de re cur sos, para in -
ves ti men tos e cus te i os na área da agri cul tu ra. Esse
pro ces so de re ne go ci a ção das dí vi das ini ci ou-se, en -
quan to eu era Mi nis tro da Agri cul tu ra. Em cer ta oca -
sião, em uma dis cus são com a área eco nô mi ca –
nun ca me es que ço des sa pas sa gem -, ins ta ram-me
di zen do: ”Nin guém re cla mou ain da e o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra já se an te ci pa“. Dis se-lhes que es ta vam
acos tu ma dos a to mar de ci sões após pres sões. Qu an -
do as de ci sões são to ma das, o Go ver no já está des -
mo ra li za do pe ran te es ses seg men tos. Os que pro tes -
ta ram são po li ti ca men te os gran des vi to ri o sos. Jus ta -
men te por co nhe cer a for ma ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca e, re pi to, do Mi nis tro da Edu ca ção, por ter con -
vi vi do com S. Exªs, por ter sido Mi nis tro, por en ten der a 
pu re za de prin cí pi os do Pre si den te, ve nho fa zer este
ape lo para que, ao fi nal, o Pre si den te não fi que em
maus len çóis e os que pro tes ta ram se jam os gran des
he róis. V. Exª sabe que, du ran te meus 6 anos no Se na -
do, não te nho fe i to opo si ção. Te nho to ma do ati tu des
que sem pre têm como ob je ti vo ser vir ao País e, con se -
qüen te men te, ao Go ver no que, por sua vez, tem como
ob je ti vo me lho rar a vida de nos so povo. Essas di fi cul -
da des exis tem. Mu i tos aqui já exer ce ram che fia no Po -
der Exe cu ti vo, e sa be mos que isso nem sem pre é fá cil.
Mas quan to a essa ques tão, vol to a re pe tir, a área eco -
nô mi ca tem sido in sen sí vel. Sei que, lá no fun do da
alma, o Pre si den te quer re sol ver esse pro ble ma, por -
que sabe que as re i vin di ca ções são jus tas.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Iris Re zen de, V. Exª dis cor re com mu i ta pro -
pri e da de so bre esse mo vi men to gre vis ta, que já vem
se ar ras tan do há 60 dias sem que haja uma so lu ção

fe liz para a uni ver si da de, para os es tu dan tes e para
so ci e da de de um modo ge ral. Nin guém em sã cons -
ciên cia de se ja um con fli to, uma di ver gên cia que vem
pre ju di can do sen si vel men te o en si no uni ver si tá rio, in -
clu si ve com a pos si bi li da de ou ame a ça de não ser re -
a li za do o ves ti bu lar pela fal ta de um en ten di men to,
cuja ini ci a ti va de ve ria ser do Go ver no. Sa be mos que
todo Go ver no tem um pla no es tra té gi co com re la ção
aos se to res e seg men tos da sua ad mi nis tra ção. Ou
seja, cada Go ver no tem a sua po lí ti ca de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, de de sen vol vi men to so ci al, aí re la -
ci o na das edu ca ção, sa ú de, ha bi ta ção. Entre tan to, en -
tre os seg men tos que es tão in te i ra men te aban do na -
dos pelo Go ver no, a exem plo da ha bi ta ção, está o
fun ci o na lis mo pú bli co. O Go ver no não tem po lí ti ca
cer ta e de ter mi na da para re sol ver os pro ble mas ati -
nen tes à clas se dos fun ci o ná ri os pú bli cos, em que es -
tão in clu í dos os pro fes so res. Veja V. Exª que, ape sar
das per das con si de rá ve is da re mu ne ra ção dos ser vi -
do res – de qua se 60% nes ses úl ti mos sete anos –,
des de 1995 esta clas se não re ce be um tos tão de au -
men to para re com por as suas per das, pelo me nos.
Não fa la mos nem em ma jo ra ção dos ven ci men tos,
mas em re com po si ção do sa lá rio para co brir aqui lo
que os fun ci o ná ri os per de ram com a in fla ção. É só fa -
zer uma ”vis to ria“, uma aná li se dos au men tos pro por -
ci o na dos pelo pró prio Go ver no, das ta xas que ele
pró prio ad mi nis tra, como ta ri fas de ener gia elé tri ca,
de te le fo ne, de com bus tí vel, au men to das men sa li da -
des das es co las par ti cu la res. Se fi zer mos um le van ta -
men to com ple to, ve ri fi ca re mos que o Go ver no está ti -
ran do do ser vi dor pú bli co para apli car no pa ga men to
da dí vi da ex ter na. O ser vi dor fi cou mais po bre, teve
seu sa lá rio con ge la do, e au men tos ocor re ram nas ta -
ri fas e na ali men ta ção. Os re mé di os so fre ram au men -
tos ab sur dos, al guns, mais de 1.000%. Algu ma fa mí -
lia vive sem re mé dio? Cons ta rá da pa u ta do Se na do
de ama nhã uma re so lu ção que, cer ta men te, será
apro va da pela ma i o ria, pois en tra rá em vo ta ção numa 
quin ta-fe i ra, vés pe ra de um fe ri a do, ou seja, ha ve rá
pra ti ca men te uma vo ta ção sim bó li ca. O Go ver no pen -
sou em co lo car a ma té ria em vo ta ção nes ta quin ta-fe -
i ra a fim de que sua apro va ção ocor ra sem ma i o res
dis cus sões. Tra ta-se de apre ci a ção de uma an te ci pa -
ção de cré di to da Po lô nia, no va lor de US$3,4 bi lhões, 
no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris, para o Go ver -
no bra si le i ro. E para onde vai esse di nhe i ro? Te nho a
cer te za ab so lu ta de que vai para o pa ga men to da dí -
vi da ex ter na. Três bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de
dó la res, isso é mu i to di nhe i ro!



O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – No bre
Se na dor, isso está es cri to no pro je to, que esse di nhe i -
ro se des ti na ao pa ga men to da dí vi da.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Dis po nho aqui so men te de uma emen ta da re so lu ção
e, sem sa ber  não a li como o no bre Se na dor Sa tur ni -
no Bra ga, gran de com pa nhe i ro do PSB , já di zia que
os re cur sos vi ri am para pa gar a dí vi da. Acer tei em
che io! Eles es tão mu i to mais pre o cu pa dos com o ca -
pi tal in ter na ci o nal do que com o ca pi tal hu ma no das
uni ver si da des: alu nos e pro fes so res. Esses, sim, têm
um va lor in cal cu lá vel, re pre sen tam o fu tu ro do Bra sil,
e es tão aí es que ci dos, como se não exis tis sem. O Mi -
nis tro da Edu ca ção fica à fren te das ne go ci a ções,
quan do, na ver da de, não é S. Exª quem man da, como
sa be mos, mas os Mi nis tros da área eco nô mi ca. Sa -
be mos que S. Exª não irá fa zer nada, por que não tem
o co fre na mão. S. Exª fica à fren te para se que i mar. O
Mi nis tro Pe dro Ma lan, que de fato re pre sen ta os in te -
res ses do ca pi tal in ter na ci o nal, é quem de ve ria con -
ver sar com os pro fes so res e di zer por que não está
con se guin do o di nhe i ro para aten der às suas re i vin di -
ca ções, fa zen do a uni ver si da de bra si le i ra vol tar à nor -
ma li da de, e, as sim, ga nhan do tam bém os es tu dan tes. 
No bre Se na dor Iris Re zen de, es ta mos vi ven do este
mo men to dra má ti co no Bra sil, de gre ve de pro fes so -
res, do ra ci o na men to, por que todo o Go ver no dor me
em ber ço es plên di do, es pe ra por mi la gres. Ou es pe -
ra vam que com o Bra sil cres cen do – como dis se o Lí -
der do Go ver no que, nes ses 30 anos, pas sa mos a ser 
80 mi lhões ha bi tan tes –, não ha ve ria um au men to do
con su mo de ener gia elé tri ca? É ló gi co que ha ve ria!
Quer di zer, a im pre vi si bi li da de do Go ver no, a sua fal ta 
de com pe tên cia nos trou xe a esta si tu a ção e, como
con se qüên cia, to dos os se to res es tão so fren do. A mi -
nha so li da ri e da de a V. Exª, pelo seu pro nun ci a men to
opor tu no, cor di al, mas fir me na di re ção da qui lo que o
bra si le i ro es pe ra: dar a Cé sar o que é de Cé sar, dar
aos pro fes so res o que eles me re cem.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. O apar -
te de V. Exª é mu i to im por tan te, e de i xo esta tri bu na
cons ci en te de que, re al men te, vim dis cu tir uma ques -
tão que não in te res sa so men te a um seg men to, a um
par ti do ou a uma pes soa, mas à Na ção.

O apar te de V. Exª, como os de ma is, tem um sig -
ni fi ca do mu i to im por tan te. Eu o co nhe ci como Go ver -
na dor de Esta do, um dos me lho res des te País. Te mos 
con vi vi do nes ta Casa e, a cada dia, V. Exª vai an ga ri -
an do o res pe i to e a ad mi ra ção de seus Pa res. E eu
de via ter mi nar o meu pro nun ci a men to por que o apar -
te de V. Exª com ple tou ad mi ra vel men te aqui lo que eu

que ria ma ni fes tar nes ta tar de de hoje. Mas eu não fi -
ca ria, em hi pó te se ne nhu ma, tran qüi lo se não ou vis se 
tam bém os apar tes dos Se na do res Ri car do San tos,
Ca sil do Mal da ner e Lind berg Cury, Sr. Pre si den te,
após o que en cer ra rei meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia ape nas aler ta aos apar te an tes que fal -
tam cin co mi nu tos para ins pi rar o tem po do Se na dor
Íris Re zen de.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Eu
se rei bre ve. Se na dor Íris Re zen de, ex pres sa V. Exª
toda a sua sen si bi li da de de ho mem pú bli co para as
ques tões so ci a is, em es pe ci al para edu ca ção, ao pro -
nun ci ar esse seu dis cur so no dia de hoje. Nes se bre ve 
apar te, pres to um es cla re ci men to a V. Exª e ao Se na -
do Fe de ral. V. Exª mes mo dis se em pro nun ci a men to
que foi for ma da, na Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral, uma co mis são cons ti tu í da de Se na do res,
que se des ti na a me di ar, a con tri bu ir com o Mi nis té rio
da Edu ca ção na bus ca de uma sa í da para esta cri se
que já se tor na bas tan te gra ve com a pa ra li sa ção das
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, in clu si ve dos hos pi ta -
is uni ver si tá ri os. Te mos acom pa nha do essa gre ve em
todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, in clu si ve no meu Esta do,
onde a Uni ver si da de Fe de ral do Espí ri to San to tam -
bém está pa ra li sa da. Cre io que o Mi nis tro Pa u lo Re -
na to Sou za tem de mons tra do, mu i tas ve zes, boa von -
ta de. Tra ta-se de um Mi nis tro com pe ten te. Espe ra mos 
que, nes te mo men to di fí cil, por meio – quem sabe –
dos Se na do res des ta Co mis são e de De pu ta dos da
Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra, pos sa mos en -
con trar uma so lu ção que ve nha aten der a al gu mas re -
i vin di ca ções dos nos sos ser vi do res e pro fes so res da
uni ver si da des den tro dos li mi tes es ta be le ci dos pelo
Orça men to. Nes se as pec to, o Go ver no Fe de ral já de -
mons trou um cer to em pe nho para com as uni ver si da -
des, ele van do o Orça men to de 2002 para qua se R$8
bi lhões, com pa ra dos com os R$7,1 bi lhões, de 2000.
Esta mos ain da aguar dan do uma con fir ma ção da au -
diên cia. Espe ra mos que seja re a li za da na ma nhã de
quin ta-fe i ra, ama nhã, para que pos sa mos ofe re cer a
nos sa con tri bu i ção. Qu e ro, mais uma vez, pa ra be ni -
zar V. Exª pelo pro nun ci a men to e lem brar a este Ple -
ná rio a gra vi da de da gre ve dos ser vi do res e pro fes so -
res das uni ver si da des. Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do Se na dor Ri car do San tos.

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



O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com pra -
zer, con ce do um apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner – (PMDB – SC.) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª está hoje como um ma gis -
tra do, como um pro fes sor, como al guém que está
ana li san do esta ques tão para to dos nós, bra si le i ros,
com uma pro fun di da de ex tra or di ná ria. V. Exª de mons -
tra que vive este dra ma na sua to ta li da de. Na ver da -
de, é isso. V. Exª, como nós tam bém, vi veu isso quan -
do Go ver na dor. Nes tes im pas ses, mu i tas ve zes, é
me lhor o diá lo go. Eu sem pre di zia que, nas gre ves, é
me lhor duas ho ras de diá lo go do que cin co mi nu tos
de ti ro te io. É por isso que a Co mis são de Edu ca ção
cons ti tu iu uma co mis são para ten tar in ter me di ar essa 
cri se. Pre ci sa mos bus car en tre es ses dois pó los o en -
ten di men to. Acre di to ser o diá lo go a gran de sa í da.
Não é pos sí vel de po is de tan tos e tan tos anos, quan -
do tra mi ta um pro je to para cor ri gir a ta be la de isen ção 
do Impos to de Ren da, o pró prio Se cre tá rio da Re ce i ta 
Fe de ral di zer que isso vai ge rar um pre ju í zo mu i to
gran de. Ain da on tem, de pon do na Co mis são do Orça -
men to, ele di zia que se for mos al te rar o va lor da isen -
ção, que hoje é de R$900,00 para R$1.100,00, esse
au men to cor res pon de ria ape nas a uma cor re ção, a
uma atu a li za ção, a um cres ci men to ve ge ta ti vo. Não é
um au men to, mas uma atu a li za ção de ape nas 35%
em to dos es ses anos. Mais adi an te, o pró prio Se cre -
tá rio da Re ce i ta Fe de ral re co nhe ce, ten tan do jus ti fi -
car-se: ”Esta mos di an te de um qua dro de in cer te zas
mu i to for tes, que me re ce mu i ta aten ção em re la ção
às re ce i tas“. Diz ain da Eve rar do Ma ci el: ”Des de 1994, 
con se gui mos au men to real da ar re ca da ção de 40%,
mas ago ra o qua dro é mu i to re ti cen te. São vi sí ve is as
in di ca ções de que a ati vi da de eco nô mi ca está as su -
min do um ca rá ter re ces si vo”. Ve jam bem: des de
1994, hou ve au men to real na re ce i ta do País de 40%.
Pre ci sa-se trans fe rir a ar re ca da ção aos con tri bu in tes. 
Isso é real. Ago ra, por fa to res ex ter nas, como os bom -
bar de i os no Afe ga nis tão e ou tras co i sas, eles pro cu -
ram jus ti fi ca ti vas para ten tar fa zer com que to dos nos
aco mo de mos e de i xe mos co brar mu dan ça, cor re ção,
atu a li za ção na ta be la de isen ção. Veja bem, Se na dor
Iris Re zen de, a al te ra ção na ta be la de isen ção do
Impos to de Ren da de R$900,00 para R$1.100,00
pode pro vo car sé ri os pro ble mas ano que vem. Se ti -
ve mos um au men to real e não ve ge ta ti vo da ar re ca -
da ção de 40%, nes sa épo ca, que ele mes mo re co -
nhe ce, não é pos sí vel não re sol ver mos a si tu a ção
dos pro fes so res das uni ver si da des fe de ra is, dos téc -
ni cos das es co las fe de ra is e dos hos pi ta is fe de ra is,
como tam bém do con jun to da for ça tra ba lha do ra do

País. Por que não acom pa nhar mos essa re a li da de?
Eu di ria que isso tem de ser ex ten si vo aos se to res
que com pre en dem a ati vi da de la bo ral, ati va, os que
lu tam e os que lu ta ram. Por que não dis cu tir isso com
trans pa rên cia? Não é pos sí vel o cres ci men to de um
lado e a ge ra ção de pre ju í zo para ou tros se to res. De -
ve mos ana li sar a ques tão no con jun to. Nada me lhor
do que trans pa rên cia e diá lo go – como pro põe V. Exª
– para acla rar a ques tão para a qual V. Exª cha ma a
aten ção no dia de hoje nes ta tri bu na do Se na do Fe -
de ral.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agra de -
ço ao Se na dor Ca sil do Mal da ner o apar te. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço V.
Exª com pra zer. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Iris
Re zen de, iria fa zer um pro nun ci a men to mais ou me -
nos nes se mes mo sen ti do. Tomo a li ber da de de di zer
que o in te res se e a in to le rân cia pa re cem es tar pre va -
le cen do so bre a pro cu ra de diá lo go, por mais di fí cil
que isso pos sa pa re cer. Se ma na pas sa da, em Bra sí -
lia, hou ve ma ni fes ta ções cla ras de in to le rân cia de
am bas as par tes, até mes mo pa ra li san do as ati vi da -
des no Dis tri to Fe de ral. Ce nas de tu mul to fo ram re gis -
tra das. Pas se a tas fo ram fe i tas em nome da edu ca ção. 
Tudo isso de põe con tra esse mo vi men to re i vin di ca tó -
rio dos ser vi do res uni ver si tá ri os. Apro ve i to o en se jo
para di zer que acom pa nhei o dis cur so de V. Exª, que
nos in for mou que, na Co mis são de Edu ca ção, hou ve
uma pro pos ta para que Se na do res in ter me di as sem
en con tro en tre o Mi nis tro da Edu ca ção e re pre sen tan -
tes do mo vi men to gre vis ta e par ti ci pas sem des se en -
ten di men to. Pen so que a mais alta Cor te do nos so
País, o Se na do Fe de ral, de ve ria es tar pre sen te nes se 
mo men to. So men te com es cla re ci men tos e com diá -
lo go po de re mos fa zer com que a Co mis são de Edu -
ca ção, re pre sen tan do o Se na do Fe de ral, par ti ci pe de
um en ten di men to ma i or. Se na dor Iris Re zen de, essa
é a po si ção que sub me to à apre ci a ção de V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lind berg Cury.

Sr. Pre si den te, con cluo o meu pro nun ci a men to
com mais ve e mên cia, após os apar tes dos Se na do -
res Lind berg Cury, Ca sil do Mal da ner e Ri car do San -
tos, di zen do que a con tri bu i ção do Par la men to bra si -
le i ro será de ci si va para que as ne go ci a ções pros pe -
rem, de vol ven do a con fi an ça aos pro fes so res e ser vi -
do res e ina u gu ran do uma nova eta pa na vida do sis te -
ma edu ca ci o nal bra si le i ro.



Não po de mos mais pro te lar uma so lu ção para a
gre ve. O Bra sil pre ci sa va lo ri zar a edu ca ção dos seus
jo vens, em pre en den do uma apos ta de ci si va no en si -
no pú bli co gra tu i to e de qua li da de. Não há ou tro ca mi -
nho para a cons tru ção de uma gran de Na ção li vre,
de mo crá ti ca e jus ta para to dos os seus fi lhos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Ade mir Andra de, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Pa tro cí nio.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB,
por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to. 

So li ci to a V. Exª que, se pos sí vel, fale por me nos
de cin co mi nu tos.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
meus no bres co le gas, na tar de de hoje fo ram apro va -
das duas emen das re fe ren tes ao Pro je to nº 273 por
mim apre sen ta do, que diz res pe i to à trans fe rên cia de
ter ras da União para o Esta do de Ro ra i ma. Escla re ço
que o en tão Ter ri tó rio de Ro ra i ma foi, há 12 anos,
trans for ma do em Esta do, mas as ter ras ain da per ten -
cem à União em de cor rên cia de um de cre to as si na do
em 1943 pelo en tão Pre si den te Ge tú lio Var gas, tor -
nan do aque las ter ras pa tri mô nio da União.

Agra de ço aos meus no bres co le gas a gran de
com pre en são por te rem apro va do esse pro je to que
apre sen tei em 1991. A tra mi ta ção no Se na do Fe de ral, 
tan to nas co mis sões téc ni cas quan to em Ple ná rio, foi
mu i to rá pi da, mas de mo rou bas tan te na Câ ma ra dos
De pu ta dos, ten do re ce bi do duas emen das. Em de -
cor rên cia des se fato, o pro je to re tor nou à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe -
de ral e, hoje, gra ças à com pre en são dos meus no -
bres Pa res, foi apro va do no fim da tar de. Res sal to a
im por tân cia da apro va ção do re fe ri do pro je to e apro -
ve i to para so li ci tar ao Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que, em 180 dias, re gu la -
men te essa lei, a fim de que pos sa mos dar con ti nu i -
da de ao de sen vol vi men to do Esta do de Ro ra i ma. O
ma i or en tra ve para de sen vol ver o nos so Esta do tem
sido o pro ble ma fun diá rio. Te nho cer te za de que, com
a apro va ção e a san ção des sa lei, va mos ti rar os en -
tra ves que vêm pre ju di can do o de sen vol vi men to do
nos so Esta do. Vá ri os pon tos cru ci a is já fo ram so lu ci o -
na dos, como o as fal ta men to da BR-174, ini ci a do nos
idos de 1993 e fi na li za do no ano pas sa do, li gan do o

Esta do do Ama zo nas até a fron te i ra com a Ve ne zu e -
la, e tam bém o as fal ta men to da BR-401, ini ci a do no
mes mo pe río do e ter mi na do no ano pas sa do. 

Com a apro va ção do pro je to, que ro di zer para V.
Exas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que to dos
nes ta Casa con tri bu í ram, e mu i to, para o de sen vol vi -
men to do Esta do de Ro ra i ma. 

Mu i to obri ga da.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
bre vís si ma e ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro dar co nhe ci men to à Mesa e à Casa do meu
des li ga men to do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro e da
mi nha fi li a ção ao Par ti do da Fren te Li be ral. 

Nos ter mos do art. 7.º, § 2.º, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Ex.ª o meu des -
li ga men to do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro (PPB),
bem como a mi nha fi li a ção ao Par ti do da Fren te Li be -
ral, re gis tran do os meus agra de ci men tos aos com pa -
nhe i ros do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro aqui do Se -
na do Fe de ral e aos do meu Esta do, com quem tive
uma con vi vên cia sa u dá vel, pro fí cua, in ten sa. Agra de -
ço esse con ví vio fra ter no, har mo ni o so, cons ci en te de
que, no exer cí cio das fun ções que ocu pa mos na re -
pre sen ta ção do par ti do, o fi ze mos com mu i ta fir me za
e com a ori en ta ção ma i or de bus car sem pre o de sen -
vol vi men to do nos so Esta do e a me lho ria da qua li da -
de de vida da bra va gen te to can ti nen se.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -

bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lind berg Cury.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 7º, § 2º do Re gi men to Inter no 

do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia o
meu des li ga men to do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro
— PPB, bem como a mi nha fi li a ção ao Par ti do da
Fren te Li be ral — PFL.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. – Le -
o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A co -
mu ni ca ção vai à pu bli ca ção.

Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.



Te mos tão-so men te seis mi nu tos e peço a V. Exª 
que seja bre ve e di vi da o tem po com o Se na dor Lind -
berg Cury.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Fa rei o má xi mo pos sí vel para ser bre ve e
aten der ao no bre Se na dor Lind berg Cury.

Sr. Pre si den te, são duas co mu ni ca ções rá pi das
que gos ta ria de fa zer à Casa. 

Em pri me i ro lu gar, so bre as di fi cul da des en fren -
ta das pe los por tuá ri os do Esta do de Ser gi pe que, há
onze anos, es tão com uma que re la ju rí di ca con tra a
Co de ba – Com pa nhia de Do cas do Esta do da Ba hia.
Essa pen dên cia ju rí di ca tem pre ju di ca do não só os
tra ba lha do res, os ser vi do res do an ti go por to de Ser gi -
pe, mas tam bém suas fa mí li as, por que se re la ci o na
com dé bi tos tra ba lhis tas de na tu re za emi nen te men te
ali men tar e tem co mo vi do a nos sa so ci e da de ser gi pa -
na e tra zi do à mí dia re cla ma ções e jus tas re i vin di ca -
ções com o aca ta men to da aná li se das ques tões pela
Cor re ge do ria-Ge ral da União.

O pró prio pre si den te do Sin pe se, em au diên cia
com o Go ver na dor do Esta do, res pon sa bi li za o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so para que en con tre 
uma so lu ção a fim de re sol ver pro ble ma tão di fí cil pelo 
qual está pas san do a clas se dos tra ba lha do res do an -
ti go por to de Ser gi pe. 

De vi do ao pou co tem po dis po ní vel, gos ta ria que 
cons tas se na ín te gra, nos Ana is da Casa, o nos so
dis cur so em de fe sa dos tra ba lha do res por tuá ri os do
Esta do de Ser gi pe.

Ou tra co mu ni ca ção que gos ta ria de tra zer à
Casa diz res pe i to a um re que ri men to que fiz ao Sr. Mi -
nis tro da Sa ú de. S. Ex.ª me res pon deu atra vés des te
pro ces so, que pas so a V. Ex.ª, Sr. Pre si den te, para
que tam bém seja pu bli ca do nos Ana is, uma vez que
se tra ta de ma té ria da mais alta re le vân cia, qual seja,
a in ter pre ta ção, em úl ti ma aná li se, que fez o Go ver no
Fe de ral, mais de per to o Mi nis té rio da Fa zen da, da
apli ca ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, so bre re -
cur sos da União 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29 so bre re cur sos da
União des ti na dos à ma nu ten ção e ao fi nan ci a men to
do se tor sa ú de. Sa be mos que exis te uma cri se pro -
fun da no se tor, a qual po de rá, sem dú vi da, agra -
var-se, com a sub tra ção que o Go ver no Fe de ral de se -
ja fa zer por meio de uma in ter pre ta ção dú bia e in con -
sis ten te da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sa be mos que a Câ ma ra Fe de ral, quan do apro -
vou essa Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, ja ma is es pe -
ra va que sua in ter pre ta ção fos se fe i ta pelo Mi nis té rio

da Fa zen da e não pelo Po der com pe ten te, o Ju di ciá -
rio, o qual não in ter pre tou na sua evi dên cia o que que -
ría mos, isto é, que o se tor sa ú de não so fres se as con -
se qüên ci as da fal ta de re cur sos, que tem pro vo ca do o 
fe cha men to de hos pi ta is e a mor ta li da de de mu i tos
bra si le i ros, nos sos pa trí ci os.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eram es sas as duas
co mu ni ca ções que eu gos ta ria que fos sem re gis tra -
das nos Ana is do Se na do Fe de ral.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO, 
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Se nhor Pre si den te, Se nho ra e Se nho res Se na do res, tra go
ao co nhe ci men to da Casa as di fi cul da des en con tra das pe los por -
tuá ri os do Esta do de Ser gi pe. E um as sun to que vem afe tan do há 
11 anos, a ca te go ria dos por tuá ri os do Esta do de Ser gi pe, que vi -
ven do o de sam pa ro das au to ri da des en vol vi das nas ques tões tra -
ba lhis tas per ti nen te ao por to de Ara ca ju.

A via-crú cis, teve iní cio em 24 de agos to de 1990 na as si -
na tu ra do De cre to nº 99.475/90 pelo en tão Pre si den te Fer nan do
Col lor de Melo, dis pon do so bre a des cen tra li za ção das Admi nis -
tra ções dos Por tos, onde o Por to de Ara ca ju em 5 de fe ve re i ro de 
1991, atra vés da as si na tu ra de ter mo adi ti vo ao con vê nio fir ma do 
em 19 de no vem bro de 1990 en tre o De par ta men to Na ci o nal de
Trans por tes Aqua viá ri os — DNPA, Se cre tá ria Na ci o nal dos Trans -
por tes, Mi nis té rio da Infra-Estru tu ra, Com pa nhia das Do cas do
Esta do da Ba hia — CODEBA, in ter ve niên cia da hoje ex tin ta
Empre sa de Por tos do Bra sil S/A., — Por to bras, pas sou a ser
Admi nis tra da pela Co de ba.

Em 17 de ja ne i ro de 1997, os go ver nos Esta du al e Mu ni ci -
pal em Ara ca ju, as si na ram um con vê nio, para cons tru ção do mer -
ca do go ver na dor Alba no Fran co, na área de 86 mil me tros qua -
dra dos da Admi nis tra ção do Por to de Ara ca ju. Em 20 de ja ne i ro
de 1997 — os por tões do por to são fe cha dos por or dem da Pre si -
dên cia da Co de ba para im pe dir o iní cio das obras do mer ca do;
em 20 de ja ne i ro de 1997 — 30 ho mens da tro pa de cho que da
Po lí cia Mi li tar ocu pam as ins ta la ções do por to de Ara ca ju, im pe -
din do a en tra da dos por tuá ri os. A ação da PM foi ba se a da em
man da do de se gu ran ça ex pe di do pela Jus ti ça a pe di do da
Empre sa Mu ni ci pal de Urba ni za ção — EMURB, 24 de ja ne i ro de
1997 — De cre to Pre si den ci al é pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de le gan do po de res ao Mi nis té rio dos Trans por tes para en -
cer rar to das as ati vi da des do por to de Ara ca ju; em 31 de ja ne i ro
de 1997 — o con tra to de tra ba lho dos por tuá ri os ser gi pa nos é
res cin di do (ane xo 6); em 5 de fe ve re i ro de 1997 — Por ta ria do Mi -
nis té rio dos Trans por tes en cer ra as ati vi da des no por to de Ara ca -
ju e de le ga com pe tên cia a Com pa nhia das Do cas do Esta do da
Ba hia — CODEBA, na des mo bi li za ção dos bens e do pes so al. Na 
mes ma data o Sin di ca to dos Por tuá ri os do Esta do de Ser gi pe —
SINPESE, en tra na Jus ti ça do Tra ba lho con tra a Co de ba, ar güin -
do os ter mos da Por ta ria que res cin diu o Con tra to de Tra ba lho.

So man do-se a este Pro ces so de nº 01.02-0157/97, mais
ou tros cin co pro ces sos já de fi ni dos pela Jus ti ça do Tra ba lho; qua -
tro de les com va lo res ho mo lo ga dos e que pela in ter po si ção de
re cur sos pro te la tó ri os, tem so la pa do a con fi an ça des ses tra ba lha -



do res nas ins ti tu i ções com a cer te za da im pu ni da de aco ber ta da
pela mo ro si da de da Jus ti ça.

Em fax de nº 21 de 14 de abril de 2000 da Co de ba (ane xo
8) aqui trans cri to: “Já fiz ver que es tou dis pos to a pa gar na for ma
da Lei da si tu a ção afli ti va em que se en con tra a Co de ba. Entre -
tan to, se Deus me aju dar e o se nhor qui ser co la bo rar, ve nha a
Sal va dor que en cer ra re mos tudo que tra ta do por to de Ara ca ju.
Va mos nos en con trar. Tra ga to dos os ele men tos e do cu men tos
que o re ce be rei com a ma i or boa von ta de.”

Em 25 de maio de 2000 re u ni dos em Ara ca ju no es cri tó rio
da Advo ca cia Ope rá ria re pre sen tan tes da Co de ba e o Sin di ca to
foi apa la vra do um acor do com o aval do Dr. Afri sio Vi e i ra Lima um 
acor do de qui ta ção to tal do pas si vo tra ba lhis ta (cin co pro ces sos
com de pó si to no dia 18 de ju lho de 2000, só que a Co de ba não
cum priu.

Re gis tra mos que no dia 20 de ju nho de 2000 es ti ve ram os
Drs. Anto nio Wal ter de Sou za e o Che fe do Ju rí di co da Co de ba,
Dr. Ali a nor Vi val do de Mou ra, onde por mais de duas ho ras so -
men te com a pre sen ça do Pre si den te do Sin di ca to por so li ci ta ção 
de am bos, re u ni ram-se mais uma vez na Advo ca cia Ope rá ria na
ten ta ti va de con ven cer a re du ção do que fi cou apa la vra do, ou
seja, o de pó si to em 18 de ju nho de 2000 de R$3.906.000,00 re fe -
ren te ao cin co pro ces sos, fi can do um pen den te, o que não foi
ace i to pelo sin di ca to.

É por es tas e ou tras que o País está com as ins ti tu i ções
de sa cre di ta das onde di ri gen tes des com pro mis sa dos com o pú bli -
co e o so ci al, brin cam com o des ti no dos ou tros, além de ten tar
pas sar uma fal sa ima gem con for me tre cho do Ofí cio nº
562/GM/MT de 7 de abril de 2000 onde diz que: “ins ta da a pro -
nun ci ar-se a Com pa nhia das Do cas do Esta do da Ba hia —
CODEBA, o fez no sen ti do de que se en con tra aber ta a ce le brar
acor do com os tra ba lha do res da Extin ta Admi nis tra ção do Por to
de Ara ca ju, em ba ses jus tas e ra ci o na is, vi san do o pa ga men to da 
dí vi da tra ba lhis ta exis ten te.” O mais re cen te que em avi so nº
959-GM/MT da ta do de 16 de agos to de 2001, en ca mi nha do pelo
pró prio Mi nis tro dos Trans por tes Eli seu Pa di lha ao Pre si den te do
Di re tó rio Esta du al do PMDB em Ser gi pe (ane xo 11), des ta ca a
re cu sa do Pre si den te do Sin pe se a uma pro pos ta da Co de ba o
qual atra vés do Ofí cio nº 19/2001 — Sin pe se de 6 de se tem bro
de 2001 es cla re ce.

São dé bi tos tra ba lhis tas de na tu re za emi nen te men te ali -
men tar que tem co mo vi do nos sa co mu ni da de e tra zi do a mí dia as 
re cla ma ções e a jus tas re i vin di ca ções com o aca ta men to da aná -
li se das ques tões pela Cor re ge do ria Ge ral da União já ten do in -
clu si ve o pró prio pre si den te do Sin pe se em au diên cia com o Go -
ver na dor Alba no Fran co em 9 de ju lho de 2001 fez ver que ele
tem obri ga ção mo ral, po lí ti ca e res pon sa bi li da de exe cu ti va de
jun to ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, en con trar uma
so lu ção para que es tes tra ba lha do res te nham me lho res dias.

Era o que ti nha a di zer Se nhor Pre si den te.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
MOÇÃO Nº 4, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

O Ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de em
sua Cen té si ma Dé ci ma Se gun da Re u nião Ordi ná ria,
re a li za da nos dias 5 e 6 de se tem bro de 2001, no uso
de suas com pe tên ci as re gi men ta is e atri bu i ções con -
fe ri das pela Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990,

e pela Lei nº 8.142, de 28 de de zem bro de 1990, con -
si de ran do que:

1. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29 vin cu la re cur -
sos da União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os
para se rem gas tos obri ga to ri a men te em ações e ser -
vi ços pú bli cos de sa ú de;

2. O mo vi men to para sua apro va ção re pre sen -
tou uma das mais ex pres si vas mo bi li za ções so ci a is
em de fe sa da sa ú de pú bli ca no Bra sil, en vol ven do to -
das as en ti da des na ci o na is de tra ba lha do res, pro fis si -
o na is de sa ú de, pres ta do res de ser vi ços, em pre sá ri -
os da in dus tria, do co mér cio e da agri cul tu ra, se cre tá -
ri os es ta du a is e mu ni ci pa is de sa ú de, o con jun to das
re pre sen ta ções dos usuá ri os dos ser vi ços pú bli cos
de sa ú de, atra vés dos con se lhos na ci o nal, es ta du a is
e mu ni ci pa is de sa ú de, a co mu ni da de ci en tí fi ca, a
CNBB e a OAB;

3. O con sen so al can ça do nas en ti da des da so ci -
e da de bra si le i ra re fle tiu-se nas vo ta ções na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, que apro va ram, 
em dois tur nos, por ma i o ria ex pres si va e ab so lu ta, a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29;

4. O es pí ri to e a in ten ção le gal da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29 foi, ri go ro sa men te, de es ta be le -
cer vín cu los de re cur sos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci -
pa is para a sa ú de pú bli ca, vi san do ga ran tir re cur sos
es tá ve is e su fi ci en te para sus ten ta bi li da de do di re i to à 
sa ú de;

5. O pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal – PGFN so bre a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29 foi ela bo ra do para di fi cul tar a con ces são de no vos
re cur sos para a área da Sa ú de;

6. A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Sa ú de
ela bo rou pa re cer con tra di tan do, pon to a pon to, os ar -
gu men tos do pa re cer da PGFN, res ta be le cen do os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is con ti dos na Emen da Cons -
ti tu ci o nal;

7. A Advo ca cia Ge ral da União – AGU ao ana li -
sar a di ver gên cia, fez a op ção por ado tar a le i tu ra da
PGFN, em um pro fun do des res pe i to e avil ta men to a
von ta de le gis la ti va e a Cons ti tu i ção Bra si le i ra, ao ter -
gi ver sar prin cí pi os que ba li sa ram a Emen da Cons ti tu -
ci o nal;

8. Pre va le cen do a le i tu ra da Advo ca cia Ge ral da
União, será imi nen te o de se qui lí brio or ça men tá rio, com
pre ju í zos fi nan ce i ros para a área da sa ú de, de no mí ni -
mo R$1,2 bi lhões anu a is, ne u tra li zan do, na prá ti ca, a
con tra par ti da da União con tem pla da na Emen da;

9. A que bra no cum pri men to da Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 29, além de afron tar a res pon sa bi li da de da
União no fi nan ci a men to da sa ú de, in du zi rá as uni da -



des Fe de ra das e os Mu ni cí pi os a pos tu ras si mi la res
com as suas con tra par ti das, pro mo ven do-se im pac to
ne ga ti vo e de ses tru tu ran te nas ações de pro mo ção e
pre ven ção e na ca pa ci da de e qua li da de do aten di -
men to à sa ú de;

10. O even tu al co lap so no Sis te ma Úni co de Sa -
ú de afe ta rá, prin ci pal men te, a po pu la ção de pelo me -
nos 130 mi lhões de bra si le i ros que de pen dem ex clu -
si va men te do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

11. A Fren te Par la men tar da Sa ú de sen sí vel aos 
im pac tos para a sa ú de da po pu la ção bra si le i ra, lan ça
uma cam pa nha pú bli ca “Ma ni pu la ção da Emen da da
Sa ú de — Erro que Mata”, para cor ri gir os equí vo cos e 
as ile ga li da des con ti das na in ter pre ta ção da
PGFN/AGU, la men ta vel men te, as su mi do pelo Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, so bre a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29;

12. O Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, por sua vez, 
apro vou o do cu men to “Pa râ me tros Con sen su a is So -
bre a Imple men ta ção e Re gu la men ta ção da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29", pro du zi do e con sen su a do por
re pre sen tan tes da Se cre ta ria de Ges tão de Inves ti -
men tos do Mi nis té rio da Sa ú de, Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral, Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, Con se lho Na ci o -
nal de Se cre tá ri os Esta du a is de Sa ú de, Con se lho Na -
ci o nal de Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú de, Co mis são 
de Se gu ri da de So ci al da Câ ma ra, Co mis são de
Assun tos So ci a is do Se na do e Asso ci a ção dos Mem -
bros dos Tri bu na is de Con tas. Ele apre sen ta uma in -
ter pre ta ção co e ren te, con sis ten te e equi li bra da da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, sem one rar a União
com so bre car ga ex tra de re cur sos, mas aten do-se ao
cum pri men to de seu de ver cons ti tu ci o nal de fi nan ci a -
men to es tá vel ao Sis te ma Úni co de Sa ú de.

RESOLVE:

1. Exi gir do Go ver no Fe de ral o cum pri men to da 
Cons ti tu i ção Fe de ral e da in te gra li da de da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29;

2. Re a ti var, ime di a ta men te, o mo vi men to so ci al
em de fe sa da sa ú de e da im ple men ta ção da Emen da
cons ti tu ci o nal nº 29 em sua in te i re za;

3. Apo i ar as me di das le ga is jun to ao Ju di ciá rio e
Mi nis té rio Pú bli co para que seja ga ran ti da res pon sa -
bi li da de pú bli ca do Po der Exe cu ti vo Fe de ral com o
Sis te ma Úni co de Sa ú de, prin ci pal men te, em seu de -
ver le gal e cons ti tu ci o nal de fi nan ci ar as ações e os
ser vi ços pú bli cos de sa ú de ao seu ní vel de res pon sa -
bi li da de Cons ti tu ci o nal;

4. So li ci tar ao Pre si den te do Con se lho Na ci o nal
de Sa ú de e Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, que ma ni -
fes te esta po si ção unâ ni me do Ple ná rio do Con se lho

Na ci o nal de Sa ú de ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, para que o es pí ri to de jus ti ça e os 
com pro mis sos cons ti tu ci o na is com os di re i tos de ci -
da da nia dos bra si le i ros pre va le ça so bre os even tu a is
des li ses de in ter pre ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29;

5. Re for çar a par ce ria com a Fren te Par la men tar 
da Sa ú de, com ações con cre tas e es tra té gi ca, na cru -
za da em de fe sa da sa ú de pú bli ca e da sus ten ta bi li da -
de do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

6. Enca mi nhar aos Pre si den tes 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 os ter mos des ta Mo ção e o do cu men to
“Pa râ me tros Con sen su a is So bre a Imple men ta ção e
Re gu la men ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29",
no sen ti do de con tri bu ir com os Po de res Le gis la ti vos
e Ju di ciá rio, na cons tru ção de um ar ca bou ço le gal
com pro me ti do com os re a is in te res ses da so ci e da de
bra si le i ra;

7. So li ci tar aos con se lhos es ta du a is e mu ni ci pa -
is de sa ú de que se ma ni fes tem so bre os im pas ses na
in ter pre ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, e per -
ma ne çam vi gi lan tes em sua efe ti va im plan ta ção, nas
res pec ti vas es fe ras de Go ver no, dan do vi si bi li da de
pú bli ca e po lí ti ca às de ci sões des ses fó runs de con -
tro le so ci al em todo o País;

8. Que esta Mo ção seja en ca mi nha da a to das
as en ti da de que par ti ci pa ram do mo vi men to pela
apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, em par ti -
cu lar a CNBB, OAB e Mi nis té rio Pú bli co, CONASS,
CONASEMS e de ma is en ti da des re pre sen ta das no
Con se lho.

Ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, em
sua Cen té si ma Pri me i ra Se gun da Re u nião Ordi ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lind -
berg Cury. Peço a S. Exª que seja bas tan te bre ve.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Per fe i -
ta men te, Sr. Pre si den te. Agra de ço essa to le rân cia e a
ces são de al guns mi nu tos por par te do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

Ocu po esta tri bu na para fa zer um rá pi do ape lo
ao bom-sen so de to dos os en vol vi dos na gre ve das
uni ver si da des pú bli cas bra si le i ras. 

Infe liz men te, o in te res se e a in to le rân cia pa re -
cem es tar pre va le cen do so bre a pro cu ra do diá lo go e
do en ten di men to, por mais di fí cil e dis tan te que pos sa
es tar.



Ma ni fes ta ções de in to le rân cia de par te a par te
só tor nam o fim da pa ra li sa ção cada dia mais re mo to,
pre ju di can do di ver sos se to res da so ci e da de que, di -
re ta e in di re ta men te, de pen dem dos ser vi ços das uni -
ver si da des e de seus apên di ces, como, por exem plo,
os hos pi ta is uni ver si tá ri os.

As ce nas de tu mul to re gis tra das na pas se a ta
pela edu ca ção, se ma na pas sa da, aqui em Bra sí lia,
de põem con tra todo o mo vi men to re i vin di ca tó rio dos
ser vi do res uni ver si tá ri os, ape sar de sa ber mos que
essa po si ção ra di cal não é, nem de lon ge, ma jo ri tá ria
nos me i os uni ver si tá ri os bra si le i ros.

Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pre o cu pa-nos a po si ção dura as su mi da pelo 
Sr. Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za.

Em que pe sem os óti mos re sul ta dos que o Mi -
nis tro al can çou em sua ges tão – uma das mais du ra -
dou ras na his tó ria do Mi nis té rio da Edu ca ção – não
nos pa re ce ra zoá vel a pos tu ra in fle xí vel de S. Exª em
re la ção ao pa ga men to dos ser vi do res.

Ale gam os gre vis tas que, ao sus pen der os pa -
ga men tos de for ma ge ne ra li za da, o Mi nis tro aca ba
em pur ran do to dos os ser vi do res uni ver si tá ri os à gre -
ve. Esse exem plo cla ro está acon te cen do aqui no
Hos pi tal Uni ver si tá rio de Bra sí lia, que é li ga do à UnB.

Sem pa ga men to há qua se dois me ses, mu i tos
ser vi do res es tão de i xan do de com pa re cer ao tra ba -
lho sim ples men te por não te rem di nhe i ro para o trans -
por te e ali men ta ção.

E, pior, o pú bli co usuá rio do Hos pi tal Uni ver si tá -
rio, que a pri o ri nada tem a ver com a pen den ga en tre 
o Go ver no e os ser vi do res, so fre na pele os efe i tos
da no sos da pa ra li sa ção. São pes so as hu mil des que
não es tão po den do tra tar suas en fer mi da des por que
lí de res sin di ca is e Go ver no Fe de ral não con se guem
che gar ao en ten di men to.

Pre o cu pa do com essa si tu a ção, ve nho a esta
tri bu na fa zer um ape lo no sen ti do de que o bom-sen -
so de to dos pre va le ça. O Se na do, como a mais alta
Casa Le gis la ti va do País, não pode fi car alhe io a esse 
sé rio pro ble ma que, como fogo em ras ti lho de pól vo -
ra, só ten de rá a au men tar, se não for en ca ra do com
ob je ti vi da de e bom-sen so. Não nos es que ça mos de
que se apro xi ma o pe río do do ves ti bu lar e, se con ti nu -
ar esse im pas se, Sr. Pre si den te, mi lha res de es tu dan -
tes em todo o Bra sil po de rão ver frus tra das suas ex -
pec ta ti vas de ten tar uma vaga no en si no su pe ri or pú -
bli co.

É por esta ra zão que as so mei a esta tri bu na,
para fa zer um ape lo às nos sas au to ri da des, às li de -
ran ças sin di ca is e aos re pre sen tan tes dos gre vis tas,

para que se en ten dam e ter mi nem essa gre ve, que
está pre ju di can do toda a so ci e da de. 

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Ri car do San tos, Ma -
u ro Mi ran da e Lú cio Alcân ta ra 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 (Car los Pa tro cí nio) – Os
Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Luiz Otá vio, Ro me ro
Jucá, Mo re i ra Men des e Le o mar Qu in ta ni lha en vi a -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for -
ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mais que por
qual quer ques tão ide o ló gi ca, mais até que pelo con -
ven ci men to da opi nião pú bli ca quan to à fa lên cia do
Esta do, a ini ci a ti va da pri va ti za ção das em pre sas es -
ta ta is de ser vi ços pú bli cos ga nhou mu i tos apo i a do res 
na po pu la ção em ge ral pe las gran des pro mes sas que 
fa zi am seus pro po nen tes, de den tro e de fora do Go -
ver no. Os ser vi ços se ri am me lho res, mais ba ra tos e
es ta ri am dis po ní ve is para con tin gen tes mais am plos
do povo. Pro mes sas que, em par te, fo ram cum pri das,
ou tras nem tan to.

Uma das pro mes sas não cum pri das, como é do
co nhe ci men to de to dos, é a da re du ção dos pre ços.
De ma ne i ra ge ral, fo ram con ce di dos aos se to res pri -
va ti za dos au men tos mu i to su pe ri o res à va ri a ção dos
ín di ces usu a is de pre ços da eco no mia no pe río do de -
cor ri do des de a de ses ta ti za ção. Ou tra frus tra ção pro -
vém do co lap so do for ne ci men to de ener gia elé tri ca,
que ame a ça os la res e as em pre sas com a pers pec ti -
va do ”apa gão“. Já são fa tos mu i to gra ves, que com -
pro me tem a cre di bi li da de não so men te da pro pos ta
de pri va ti za ção, mas tam bém do pró prio Go ver no, so -
bre tu do quan do suas ma i o res vi tó ri as au to pro cla ma -
das se ri am con tra a in fla ção e con tra a ine fi ciên cia do
Esta do em pre sá rio.

Mais gra ve, po rém, é o abu so de po der por par te 
des sas em pre sas con tra os usuá ri os de seus ser vi -
ços, em cla ro des res pe i to ao Có di go de Pro te ção ao
Con su mi dor. Estra nho fato, Sr. Pre si den te: com pa nhi -
as pri va das es tão de mons tran do mais ”cara-de-pau“
para de so be de cer a lei que as an ti gas em pre sas es -
ta ta is. E o Go ver no que, li vre do peso de ad mi nis trar
es ses ser vi ços, de ve ria es tar dis po ní vel para exer cer
seu novo pa pel de re gu la dor, tem fi ca do, mu i tas ve -
zes, de bra ços cru za dos. Esta rá en ga na do o ci da dão



que so mar dois mais dois e con clu ir que es ta mos em
si tu a ção pior que an tes?

No cam po da te le fo nia, as re cla ma ções re gis tra -
das pela Sub se cre ta ria de De fe sa do Con su mi dor
con tra as em pre sas ha vi am dis pa ra do des de a pri va -
ti za ção, em 1998, só ten do ca í do no pri me i ro se mes -
tre des te ano. Fo ram 235 re cla ma ções em 1999 e 741 
no ano 2000. Ge ral men te, são co bran ças in de vi das
de ser vi ços, so bre tu do de te le fo ne mas in te rur ba nos.
Este ano, até maio, fo ram ape nas 41 re cla ma ções, o
que, pro je ta do até de zem bro, da ria cer ca de cem que -
i xas, nú me ro que, sem a me nor dú vi da, re pre sen ta
um pro gres so. Con tu do, con ti nua a ha ver re cla ma -
ções, pois os er ros se guem ocor ren do.

O abu so ma i or, no en tan to, não está na quan ti -
da de de er ros. Ele re si de na im po si ção, por par te das
em pre sas de te le fo nia, do pa ga men to pré vio das con -
tas con tes ta das pelo cli en te. So men te de po is de pa -
gar pe los ser vi ços de que ale ga não ha ver fe i to uso é
que o usuá rio da te le fo nia pode en trar com pe di dos
de re vi são. 

Pe di dos, mu i tas ve zes, gros se i ra men te des pre -
za dos, até mes mo es no ba dos e es car ne ci dos pe las
em pre sas, em ati tu de de gra ve des res pe i to à in te li -
gên cia e à hon ra dez do cli en te, que se vê sem pre
pos to sob sus pe i ta. Uma em pre sa como a Embra tel –
aliás, a cam peã de re cla ma ções, com mais da me ta -
de das que i xas re gis tra das no Pro con –, an tes de ve -
ri fi car a pos si bi li da de de ser res pon sá vel pe los er ros
apon ta dos pe los con su mi do res, pre fe re in ven tar ou -
tras hi pó te ses, sem pre ati ran do a res pon sa bi li da de
so bre os om bros do con su mi dor. Seus agen tes gos -
tam de ale gar, por exem plo, que os te le fo nes sem fio
são sus ce tí ve is de in ter fe rên cia de apa re lhos se me -
lhan tes lo ca li za dos na vi zi nhan ça.

Ora, Srs. Se na do res, não se ria o caso de in for -
mar, pre vi a men te, o as si nan te da exis tên cia des se
ris co? Não se ria o caso de pro te ger me lhor as li nhas?

No Pro con há ca sos re gis tra dos em que a em -
pre sa co brou de um as si nan te ex ten sa lis ta de in te -
rur ba nos, in clu si ve in ter na ci o na is, e man te ve a co -
bran ça mes mo após seu cli en te com pro var que sua
re si dên cia es te ve fe cha da du ran te o pe río do. Em um
caso, a Embra tel li mi tou-se a es tor nar as li ga ções
que, de acor do com os seus re gis tros, te ri am sido fe i -
tas si mul ta ne a men te – e não eram pou cas!

Como po dem as em pre sas de te le fo nia de po si -
tar tan ta con fi an ça em seus ”in fa lí ve is“ equi pa men tos
com pu ta do ri za dos, como toda vez e sem pre ale gam
con tra os re cla man tes, se es ses mes mos equi pa -
men tos são ca pa zes de re gis trar ab sur dos in te rur ba -

nos si mul tâ ne os a par tir de um mes mo te le fo ne, com -
pro va da men te sem mesa de PABX?

No fi nal de ju nho, em face das inú me ras que i xas 
de usuá ri os de te le fo nes da Te le bra sí lia, o pro mo tor
Gu i lher me Fer nan des Neto, da Pro mo to ria de De fe sa
do Con su mi dor (Pro de con), as si nou a aber tu ra de um 
pro ces so con tra a Bra sil Te le com. Já é um co me ço de
ação por par te das au to ri da des ofi ci a is, mas per gun -
to: onde está e o que faz a Ana tel, que de ve ria re gu lar
a pres ta ção dos ser vi ços de te le fo nia e pu nir as con -
ces si o ná ri as que co me tem abu sos? E o Pro con? Que 
de fe sa do con su mi dor é essa que lhe re co men da pa -
gar pri me i ro e en trar em se gui da na Jus ti ça a ple i te ar
res ti tu i ção?

Não, Sr. Pre si den te! Não po de mos ace i tar essa 
si tu a ção em que o ônus da pro va cabe ao con su mi -
dor, par te mais fra ca. Me nos ain da é ace i tá vel que as 
em pre sas de te le fo nia te nham o di re i to de es ta be le -
cer, a seu cri té rio, a for ma e o pra zo de de vo lu ção
das quan ti as co bra das in de vi da men te, quan do é
apu ra da a ra zão do re cla man te. De ve mos co brar da
Ana tel a ela bo ra ção e im ple men ta ção de re gu la -
men to mais jus to para es ses ca sos, de modo a pro -
te ger o con su mi dor e co i bir os abu sos e a des fa ça tez 
das em pre sas.

Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tive a opor tu ni da de
de re la tar na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do
Se na do Fe de ral, a Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da no 
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções Bra si le i ro, pelo Tri bu -
nal de Con tas da União. Tra ta-se da De ci são nº
188/1997, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Cor te.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da em 23
de abril de 1997, no Se na do Fe de ral, onde foi pro to -
co li za da como Di ver sos nº 23, de 1997.

De for ma ge né ri ca, o co nhe ci men to do con te ú -
do do pro ces sa do tor nou-se ex tem po râ neo, em vir tu -
de da su per ve ni en te edi ção da Lei Ge ral de Te le co -
mu ni ca ções – LGT (Lei nº 9.472, de 16-7-97).

Entre tan to, vale co men tar al gu mas das prin ci -
pa is ob ser va ções e pre o cu pa ções do Tri bu nal de
Con tas, bem como al gu mas de suas de ci sões.

O re la tó rio con tém es sen ci al men te as se guin tes 
aná li ses:

a) Aná li se do de sem pe nho do Sis te ma de Te le -
brás, nos as pec tos re la ti vos à qua li da de dos ser vi ços
pres ta dos, ao ní vel de sa tis fa ção dos usuá ri os, à
ques tão ta ri fá ria, in clu si ve no con tex to mun di al, à
aná li se eco nô mi co fi nan ce i ra, ao aten di men to da de -
man da, à im plan ta ção da re for ma do se tor de Te le co -



mu ni ca ções, em com pa ra ção com o ocor ri do em ou -
tros pa í ses;

b) Aná li se da re for ma do se tor no que tan ge ao
mar co re gu la tó rio, in clu in do o Edi tal de Con ces são,
bem como o Pro je to de Lei Ge ral de Te le co mu ni ca -
ções, que tra ta do mo de lo de pri va ti za ção con ce bi do
para o re fe ri do se tor;

c) Au di to ri as Ope ra ci o na is Re gi o na is re a li za das 
pe las equi pes das Se cre ta ri as de Con tro le Exter no;
as en ti da des au di ta das fo ram Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, Te le bras, Te le bra sí lia, Embra tel, Te lesp, Te -
lesc, Te le ce a ra e Te le a cre.

Qu an to à aná li se do de sem pe nho, o TCU, ao
ana li sar o pe río do de 1990 a 1995, che gou às se guin -
tes con clu sões:

a) A STB vi nha, pe ri o di ca men te, re du zin do os
em prés ti mos con tra í dos com ter ce i ros em re la ção ao
ca pi tal pró prio in ves ti do. Tal si tu a ção apon ta no sen ti -
do de que a em pre sa pos sui, apa ren te men te so li dez.
Do pon to de vis ta do lu cro, o TCU re co men da que po -
de ria ser van ta jo so para a em pre sa tra ba lhar com
uma par ce la ma i or de ca pi tal de ter ce i ros, des de que
o re tor no com a apli ca ção des se ca pi tal fos se ma i or
que os en car gos pa gos pela ob ten ção do mes mo.

b) A con ta “Imo bi li za do” con su mia a ma i or par -
ce la das apli ca ções de re cur sos e fi nan cia seu Ati vo
Cir cu lan te com ca pi ta is de ter ce i ro, o que pa re ce ade -
qua do na vi são do TCU;

c) A em pre sa pos su ía Ca pi tal Cir cu lan te Lí qui -
do (Ati vo Cir cu lan te me nos Pas si vo Cir cu lan te) pró xi -
mo de zero, in di can do que a mes ma não pos sui fol ga
fi nan ce i ra. Se gun do o TCU é ad mis sí vel que a Te le -
bras, que se en con tra em pro ces so de ex pan são de
sua plan ta te le fô ni ca, pos sa ter o CCL nes se pa ta -
mar, des de que os re tor nos dos in ves ti men tos se jam
su fi ci en tes para aten der a de man da das dí vi das de
lon go pra zo con tra í das;

d) A Te le bras não pos su ía boa li qui dez, ape sar
da sen sí vel me lho ra em 1995, em re la ção a 1990,
com au men to de 88% em sua li qui dez cor ren te, exis -
tin do uma ten dên cia de fol ga fi nan ce i ra, a par tir de
1996;

e) O Sis te ma Te le brás pos su ía re du zi do en di vi -
da men to e sua ren ta bi li da de ten de ria a me lho rar em
1996 em fun ção dos re a jus tes de ta ri fas ocor ri dos a
par tir de 1995. Se gun do o TCU, o se tor de te le co mu -
ni ca ções foi dos me nos pre ju di ca dos com a re du ção
dos in ves ti men tos pú bli cos, nas dé ca das e 1980 e
1990. Os in ves ti men tos no se tor atin gi ram seu ápi ce
em 1976, com o ní vel de 1,08% do PIB. Em 1995 os
in ves ti men tos fo ram da or dem de 0,65% do PIB. O

Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma
de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal — PASTE,
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções es ti mou mon tan te
de R$75 bi lhões para ser in ves ti do no pe río do de
1995 a 2003, com re cur sos pú bli cos e pri va dos.

So bre a pla ta for ma de te le co mu ni ca ções, pelo
re la tó rio, cons ta ta-se que os ter mi na is con ven ci o na is
ins ta la dos cres ce ram 10,6% em 1995, ten do atin gi do
ní ve is ba i xos de cres ci men to em 1981 (5,7%), 1985
(4,5%), 1986 (4,9%), 1990 (5%), 1991 (5,15%), 1993
e 1994 (6,6%). A den si da de te le fô ni ca no Bra sil é de
pou co mais de 10 ter mi na is ins ta la dos por 100 ha bi -
tan tes. Se gun do o TCU, o Go ver no, ao não au to ri zar
re a jus tes ta ri fá ri os con di zen tes com a in fla ção, im pe -
diu que o Sis te ma Te le brás cres ces se a ta xas mais
ele va das. Assim, ape sar do cres ci men to da den si da -
de te le fô ni ca, a po si ção bra si le i ra ain da é bem in fe ri or 
a de vá ri os ou tros pa í ses.

Qu an to às ta ri fas, o re la tó rio apon tou para uma
imen sa de fa sa gem ta ri fá ria, de tal for ma que, em fe -
ve re i ro de 1996, a as si na tu ra bá si ca re si den ci al, o
pul so lo cal e o mi nu to do in te rur ba no cor res pon de ri -
am, res pec ti va men te, a 22,9%, 28,2% e 8,6% dos va -
lo res pra ti ca dos em de zem bro de 1975. Se fos se to -
ma do para com pa ra ção o mês de de zem bro de 1995,
an tes, por tan to, do úl ti mo re a jus te ta ri fá rio, es ses per -
cen tu a is se ri am de 3,9%, 16% e 7,4% dos va lo res
pra ti ca dos em 1975.

Ain da com re la ção às ta ri fas, o re la tó rio do TCU
ava lia que, em com pa ra ção com ou tros pa í ses, o Bra -
sil pos su ía, em 1995, o va lor mais ele va do de in gres -
so, en quan to para uso do ca nal (va lor pago por mi nu -
to pelo as si nan te) o Bra sil pra ti ca os va lo res mais ba i -
xos. Qu an do se cal cu la uma ces ta de ta ri fas (ha bi li ta -
ção, va lor anu al da as si na tu ra e uma mé dia de 2.160
de uso de ca nal, ou seja, 6 mi nu tos por dia), o Bra sil
apre sen ta va uma das ces tas de va lor mais ba i xo.
Entre tan to, com pa ran do-se esse cus to com a ren da
da po pu la ção, o im pac to des ses gas tos na ren da é
mais sig ni fi ca ti vo aqui do que na ma i o ria dos pa í ses
ana li sa dos.

O re la tó rio tor na-se in tem pes ti vo no que se re fe -
re à aná li se do mo de lo de pri va ti za ção ado ta do no
Bra sil, prin ci pal men te, por que à épo ca da aná li se, o
mo de lo ain da não es ta va to tal men te ela bo ra do. Po -
rém, al gu mas de suas ob ser va ções me re cem se rem
co men ta das.

Se gun do o TCU, a de ci são para a re for ma do
se tor e con se qüen te pri va ti za ção não se re su me ape -
nas na ne ces si da de de au men to dos in ves ti men tos e,
sim, na mu dan ça da for ma de atu a ção do Esta do, que 
pas sa a ter ou tra for ma de re la ci o na men to, pas san do



a agir como agen te re gu la dor e fis ca li za dor jun to à ini -
ci a ti va pri va da. Nes se sen ti do, o TCU su ge re que o
Pas te con tem ple me tas mais am bi ci o sas. Po rém, não
se de pre en de do re la tó rio se o Pas te já le va va em
con ta a pri va ti za ção do se tor.

A ”Lei Mí ni ma“, Lei nº 9.295/95, jun ta men te
como De cre to nº 2.056/96 de ram res pal do le gal à ex -
plo ra ção do Sis te ma Mó vel de Ce lu lar, per mi tin do a
aber tu ra do edi tal e con cor rên cia para a ou tor ga da
con ces são para ex plo ra ção em re gi me de com pe ti -
ção. O TCU ana li sou a mi nu ta do Edi tal de Li ci ta ção,
em aten ção ao Pro gra ma de Au di to ria apro va do pelo
Exmº Sr. Mi nis tro Re la tor, Fer nan do Gon çal ves.

Se gun do o TCU, o Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções in for mou que a de fi ni ção das 10 áre as de con -
ces são, que cons ta vam da re fe ri da Mi nu ta, obe de ceu
a pre mis sas tais como a con ti nu i da de ge o grá fi ca; a
atra ti vi da de eco nô mi ca; a ma i or di ver si da de pos sí vel
de pres ta do ras de ser vi ços, sem pre ju í zo da jus ta
com pe ti ção e da atra ti vi da de do ne gó cio; o fato de
que a re la ção en tre a po ten ci a li da de eco nô mi ca da
área mais atra ti va não de ve ria ser ex ces si va men te
ma i or que a po ten ci a li da de eco nô mi ca da área me -
nos atra ti va; etc. O TCU con si de rou bas tan te ra zoá ve -
is os in di ca do res uti li za dos (ren da per ca pi ta, po pu la -
ção, nú me ro de te le fo nes fi xos e área) na de fi ni ção
das áre as.

O TCU re ve lou pre o cu pa ção quan to o pra zo de
re no va ção da con ces são, es ti pu la do em 15 anos,
sen do ne ces sá rio, o pa ga men to de um novo va lor
pelo di re i to de ex plo ra ção dos ser vi ços e pelo uso de
rá dio fre qüên ci as as so ci a das. Se gun do o TCU, o fato
de não ha ver cri té ri os pre vi a men te de fi ni dos para a fi -
xa ção des se va lor acar re ta in cer te zas jun to às em -
pre sas e su ge re que a pré via fi xa ção se ria be né fi ca
ao pro ces so, em ter mos de se gu ran ça e trans pa rên -
cia, in clu si ve para fins de con tro le e acom pa nha men -
to pelo pró prio Tri bu nal de Con tas. Po rém, o TCU não
fez con tar em suas De ci sões ne nhum item que sa -
nas se essa pre o cu pa ção.

Ou tra pre o cu pa ção do TCU era quan to ao tem -
po em que se ria apro va da a Lei Ge ral das Te le co mu -
ni ca ções, pois, no caso das es ta ta is não te rem se
ade qua do ao novo ce ná rio em igual da de de con di -
ções com as con cor ren tes, po de rão elas vir so frer ex -
pres si va des va lo ri za ção pa tri mo ni al, o que fa ria com
que o Go ver no não con se guis se um bom pre ço de
ven da por es sas em pre sas, du ran te a pri va ti za ção.
Essa pre o cu pa ção pa re ce que foi des fe i ta, fe liz men -
te, com apro va ção da LGT (Lei 9.472, de 16-7-97),
três me ses re la tó rio ter sido con clu í do e en ca mi nha -
do ao Con gres so Na ci o nal. Ape sar des sa pre o cu pa -

ção, o TCU não in clu iu no rol de suas De ci sões ne -
nhum item so bre esse as sun to.

O TCU não con si de rou ade qua do o uso dos in -
di ca do res da de fi ni ção de área na fi xa ção do va lor mí -
ni mo de ou tor ga. Con si de ra, por exem plo, que a ques -
tão da pro por ção de de man da já aten di da em cada
área não está sen do con si de ra da na de fi ni ção do pre -
ço mí ni mo e atri bui os pro ble mas sus ci ta dos à ma i or
pre o cu pa ção com a ve lo ci da de a ser im pres sa ao
pro ces so de re es tru tu ra ção do se tor do que a re a li za -
ção de uma abor da gem abran gen te e sis tê mi ca do
mes mo, o que de man da ria ma i or pra zo. Assim como
nos de ma is ca sos, ci ta dos aci ma, não exis te ne nhu -
ma de ci são do TCU que abor de esse tema.

De acor do com o TCU, o fato de uma pro po nen -
te, mes mo ten do sido ha bi li ta da e lo gran do sua pro -
pos ta em 10 lu gar den tre as clas si fi ca das, po der ser
des clas si fi ca da, con for me cons ta da Mi nu ta de Edi tal, 
é ile gal.

Qu an to às ta ri fas, o TCU acre di ta que se ria mais 
opor tu no e jus to que a ques tão so bre o re pas se dos
ga nhos de pro du ti vi da de às ta ri fas fos se tra ta da não
como mera pos si bi li da de, con for me a Mi nu ta, mas,
an tes como obri ga ção. Atu al men te, após a apro va ção 
da LGT, o apa ra to re gu la tó rio pro cu rou evi tar a prá ti ca 
de ações an ti com pe ti ti vas por par te das in cum ben tes, 
cri ou e de fi niu o pa pel da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções (ANATEL) e os prin cí pi os do novo mo de -
lo ta ri fá rio. Deve-se re gis trar que os ven ce do res das
li ci ta ções dos ope ra do res das Ban das A e B as su mi -
ram com pro mis sos ta ri fá ri os e me tas de ex pan são
dos ser vi ços. A LGT es ta be le ceu para a Ana tel pa pel
de com ple men ta ri da de na apli ca ção da Lei de De fe sa 
da Con cor rên cia (Lei nº 8.884/94), em con jun to com o 
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca —
CADE, no se tor de te le co mu ni ca ções.

O TCU ma ni fes tou-se con trá rio que as re gras
para trans fe rên cia fos sem es ta be le ci das em Por ta ria,
acre di tan do que o De cre to se ria o ins tru men to apro -
pri a do. No en tan to, não cons tou de suas de ci sões
nada a esse res pe i to. Atu al men te, por for ça da LGT, a
Ana tel tem atri bu i ção de de fi nir as con di ções e jul gar
as in fra ções a esse res pe i to.

A pre o cu pa ção por par te do TCU quan to à uni -
ver sa li za ção dos ser vi ços, após a pri va ti za ção, pode
ser, atu al men te, sa na da, no caso da te le fo nia fixa, por 
meio de uma ava li a ção do de sem pe nho do atu al Pla -
no Ge ral de Me tas para Uni ver sa li za ção (PGMU), que 
de fi ne as obri ga ções das con ces si o ná ri as para a ex -
pan são da ofer ta de aces sos in di vi du a is em ser vi ço e
de aces sos co le ti vos, além de fi xar ob je ti vos es pe cí fi -
cos de aten di men to à de man da de zo nas ru ra is, de fi -
ci en tes fí si cos, hos pi ta is e es co las. As me tas são fi xa -
das em con tra tos que de vem ser cum pri das anu al -
men te e seu pra zo fi nal é 31-12-2005, quan do ven -
cem os con tra tos de con ces são. Su ge re-se que o



TCU ava lie, jun ta men te com a Ana tel, o cum pri men to
des sas me tas.

No que se re fe re às Au di to ri as Re gi o na is, as de -
ci sões no âm bi to da Te le a cre da Te le ce a rá se re fe rem 
mais a su ges tões mu i tas ve zes den tro do as pec to or -
ga ni za ci o nal, eco nô mi co e es tru tu ral (sis te ma de cus -
tos, sis te ma de con ta bi li da de, sis te ma de con tro le in -
ter no, etc.):

a) à Te le a cre o TCU de ci diu que exa mi ne a pos -
si bi li da de de re a li zar es tu dos so bre a atu al si tu a ção
na área de re des; re a li zar es tu dos de de man da e de
trá fe go das cen tra is; es ta be le cer ações vi san do o
aten di men to te le fô ni co às lo ca li da des ru ra is; im plan -
tar com ur gên cia seu sis te ma de con ta bi li za ção e
apro pri a ção de cus tos; ado tar me di das no to can te à
re es tru tu ra ção e mu dan ça de cul tu ra or ga ni za ci o nal,
den tro do novo con tex to qua li ta ti vo das Te le co mu ni -
ca ções; re a li zar es tu dos, quan do da im plan ta ção do
seu sis te ma de cus tos, para a ra ci o na li za ção dos cus -
tos e iden ti fi ca ção de no vas re ce i tas; ple i te ar jun to à
Te le brás au men to no seu li mi te de in ves ti men to, pa u -
ta do nas re a is con di ções de im ple men ta ção da em -
pre sa; in for ma ti zar sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal; im -
plan tar sis te ma de con tro les in ter nos nos seus di ver -
sos se to res, modo a agi li zar suas ações; so li ci tar jun -
to à Hol ding pes so al téc ni co qua li fi ca do, na área de
rede ex ter na, co mu ta ção, ener gia/trans mis são e im -
plan ta ção, pois con ta ape nas com o to tal de 15 téc ni -
cos e 7 en ge nhe i ros (lo ta dos na Admi nis tra ção) para
aten der a todo o Esta do;

b) à Te le ce a rá, o TCU de ci diu que exa mi ne a
pos si bi li da de de ado ção de me di das para sa ne ar os
se guin tes fa tos:

– ine xis tên cia de da dos quan ti ta ti vos e qua li ta ti -
vos que ex pres sem com exa ti dão a real de man da por
ser vi ços de te le fo nia, no ta da men te da te le fo nia mó vel 
ce lu lar no in te ri or e da te le fo nia fixa para todo o Esta -
do do Ce a rá;

– ex pres si vo vo lu me de re cur sos em ina dim -
plên cia, bem como cons tan tes da cha ma da Lis ta Ne -
gra, mor men te na te le fo nia ce lu lar e na lo ca ção;

– ele va das ta xas de con ges ti o na men to no Sis -
te ma Mó vel Ce lu lar da Ca pi tal;

– de fi ciên cia na co mu ni ca ção exis ten te en tre os
De par ta men tos da Di re to ria de Enge nha ria, e as Di vi -
sões do De par ta men to de Pla ne ja men to Ope ra ci o -
nal, par ti cu la men te a Di vi são de Trá fe go, acar re tan do
a ela bo ra ção de re la tó ri os de trá fe go que não re tra -
tam a re a li da de;

Qu an to à Te lesc, o TCU de ter mi nou à essa em -
pre sa:

a) que en vie a este Tri bu nal os pre ços uni tá ri os
dos equi pa men tos, tan to os pra ti ca dos por oca sião do 
con tra to quan to os dos adi ti vos as si na dos com ine xi -
gi bi li da de de li ci ta ção, re la ti va men te aos con tra tos
com as em pre sas Erics son (Con tra to nº 37/95), Equi -
tel (Con tra to nº 86/95) e Sesa (Con tra to nº 310/94),
bem com as res pec ti vas da tas dos con tra tos/adi ti vos;

b) que exa mi ne a pos si bi li da de de im ple men tar
uma base de da dos que pos si bi li te a com ple ta aná li se 
da de man da e da si tu a ção de trá fe go por lo ca li da de,
bem como dos cus tos dos ser vi ços ofe re ci dos, com o
ob je ti vo de que a em pre sa dis po nha de re la tó ri os téc -
ni cos su fi ci en tes para em ba sar os seus in ves ti men tos 
fu tu ros;

No âm bi to da Te lesc, o TCU de ci diu tam bém de -
ter mi nar à Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções que:

a) efe tue, nas pres ta ções de con tas da Te lesc
re fe ren tes aos exer cí ci os de 1996 e 1997, uma ava li a -
ção mi nu ci o sa quan to à efe ti va atu a ção do se tor de
Au di to ria Inter na da Te lesc, em es pe ci al quan to a: –
quan ti da de e, prin ci pal men te, à qua li da de dos tra ba -
lhos;

– quan ti da de e ma te ri a li da de das fa lhas en con -
tra das, em con tras te com aque las apon ta das nor mal -
men te pela Ci set/MC e por este Tri bu nal;

– atu a ção do se tor no sen ti do de que a Te lesc im -
ple men te as de ter mi na ções dos ór gãos de con tro le;

– exis tên cia, no se tor, de ba ses de da dos que
per mi tam ava li ar a efi cá cia, efi ciên cia e eco no mi ci da -
de de to dos os atos de ges tão em pre sa, ou, ine xis tin -
do tal base de da dos, ao co nhe ci men to, pelo se tor,
quan to à lo ca li za ção de tais da dos; e

b) ve ri fi que o cum pri men to das de ter mi na ções e 
re co men da ções ora for mu la das pelo Tri bu nal à Te le -
brás e as suas sub si diá ri as au di ta das;

No que se re fe re às Au di to ri as Re gi o na is, não
cons ta des se pro ces so se as de ter mi na ções do TCU
fo ram cum pri das pe los ór gãos en vol vi dos.

Con si de ran do que o mo de lo do se tor de te le co -
mu ni ca ções já está em fun ci o na men to, que o apa ra to
le gal já foi for mu la do, que o se tor pas sou por pro fun -
das trans for ma ções no pe río do re cen te, que o pro -
ces so de pri va ti za ção já foi pra ti ca men te con clu í do,
ca be ria um es tu do do TCU com pa ran do a si tu a ção
an te ri or com a do mo men to atu al. O es tu do tam bém
po de ria ve ri fi car se as em pre sas es tão cum prin do
me tas es ta be le ci das nos con tra tos, como base nos
Pla nos go ver na men ta is para o se tor, como, por exem -
plo, o Pla no Ge ral de Me tas para a Uni ver sa li za ção
(PGMU) e Pla no Ge ral de Me tas e Qu a li da de
(PGMQ), cri a do pela Re so lu ção 30 da Ana tel.



Ante o ex pos to, pro pus o que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to do teor
da De ci são nº 188/2001, do Tri bu nal de Con tas da
União, so bre Au di to ria Ope ra ci o nal no Sis te ma de Te -
le co mu ni ca ções Bra si le i ro e de li be re pela so li ci ta ção
ao TCU:

a) de es tu do com pa ra ti vo en tre o Sis te ma de Te -
le co mu ni ca ções an te ri or e o atu al, prin ci pal men te na
óti ca do con su mi dor (nú me ro de ter mi na is, aces so ao 
pro du to, qua li da de do ser vi ço, etc.);

b) ve ri fi ca ção so bre o cum pri men to das me tas
con ti das nos con tra tos de con ces são, que to mam
como base o Pla no Ge ral de Me tas para a Uni ver sa li -
za ção (PGMU) e o Pla no Ge ral de Me tas e Qu a li da de
(PGMQ).

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

A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, de li be -
rou na Ses são do dia 8 pró xi mo pas sa do, na for ma
pro pos ta em meu Pa re cer.

Apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tar o
TCU, pelo re le van te tra ba lho de sen vol vi do na que la
Insti tu i ção em prol do nos so Bra sil.

Era o que ti nha a di zer Se nhor Pre si den te, obri -
ga do. – Luiz Otá vio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, não é de hoje
que se bus cam so lu ções para o de sen vol vi men to do
Nor des te; tam bém não é no vi da de que di ver sas ten -
ta ti vas têm fa lha do sis te ma ti ca men te, o que leva a
uma es pé cie de de ses pe ran ça em re la ção às pos si bi -
li da des de me lho ria das con di ções de vida dos nor -
des ti nos.

As di fi cul da des ad vêm tan to da na tu re za quan to 
da in ter ven ção hu ma na. Ao lado das es ti a gens fre -
qüen tes, sub sis tem, ain da, prá ti cas eco nô mi cas e
cul tu ra is en ra i za das no pas sa do. Daí que os de sa fi os
le vam os go ver nos a agi rem não ape nas para ten tar
mi no rar as di fi cul da des da na tu re za, mas tam bém
para mu dar as ati tu des da que le povo tão va lo ro so. A
par de pro je tos de ir ri ga ção, de açu da gem e de pe re -
ni za ção de rios, têm sido de gran de va lia os pro gra -
mas edu ca ti vos e de ca pa ci ta ção pro fis si o nal.

Mas não bas ta tor nar a ter ra pro du ti va; tam pou -
co é su fi ci en te tre i nar as pes so as. A vo ca ção do Nor -
des te vai mais além. Nela es tão in clu í das – por que
não? – a in dus tri a li za ção, a ge ra ção de tec no lo gi as, a
pres ta ção de ser vi ços, a in dús tria do tu ris mo e to das
as ati vi da des pro du ti vas exer ci das em ou tras par tes
do País.

Mas ne nhum des ses em pre en di men tos te ria fu -
tu ro se não hou ves se o apor te fi nan ce i ro para aju dar
sua sus ten ta ção.

Di ver sas agên ci as de de sen vol vi men to já fo ram
cri a das, subs ti tu í das, re for mu la das, sem pre com a
ten ta ti va de me lhor se ade qua rem aos de sa fi os da re -

gião. Já até mes mo en trou para o fol clo re a su pos ta
afir ma ção do Impe ra dor D. Pe dro II, de em pe nhar até
a úl ti ma jóia da co roa para com ba ter a mi sé ria no Nor -
des te.

Mas para além dos rom pan tes, sin ce ros ou não,
fo ram cri a das agên ci as re a is. Des sas agên ci as, uma
que per sis te e ob tém cada vez mais su ces so é o Ban -
co do Nor des te, o Fa rol do De sen vol vi men to. E é des -
sa agên cia de de sen vol vi men to que gos ta ria de fa lar
hoje.

Uma agên cia de de sen vol vi men to como o Ban -
co do Nor des te não po de ria se res trin gir a uma atu a -
ção ”de bal cão“ e de es cri tó rio. Por isso, fiel à vo ca ção 
que o ge rou, o Ban co do Nor des te, como na mú si ca
de Mil ton Nas ci men to, tem ido ”aon de o povo está“.

Por isso, ele geu a ca pa ci ta ção de em pre en de -
do res e os me ca nis mos de par ti ci pa ção po pu lar
como os me lho res ca mi nhos para che gar ao seu ob -
je ti vo: o de sen vol vi men to sus ten ta do do Nor des te. 

Assim sen do, em 2000, o Ban co do Nor des te
pro mo veu cer ca de 18.000 even tos de ca pa ci ta ção,
ofe re cen do opor tu ni da des de qua li fi ca ção a mais de
600.000 par ce i ros em em pre en di men tos. Esses pro -
gra mas es tão vol ta dos para a for ma ção téc ni ca e ge -
ren ci al dos agen tes pro du ti vos. Tra du zem-se na for -
ma ção de ad mi nis tra do res para mé di os e mi cro em -
pre en di men tos, em ha bi li da des es pe cí fi cas para agri -
cul tu ra, pe cuá ria e agro in dús tria. Um exem plo? Ca -
pa ci ta ção de pes so as para ex plo ra rem a pis ci cul tu ra
no Esta do do Pi a uí. Em par ce ria com a Uni ver si da de
Fe de ral do Pi a uí e da Se cre ta ria de Esta du al de Agri -
cul tu ra, os la vra do res es tão sen do tre i na dos nas téc -
ni cas de cri a ção de ti lá pi as e tam ba quis. Essa ati vi da -
de, ao lado das cul tu ras tra di ci o na is, tra rá no vas fon -
tes de ali men tos e de ren da para os nor des ti nos.

Mas não é só em ati vi da des agro pe cuá ri as que
o Ban co do Nor des te atua. Um em pre en di men to gi -
gan tes co de tu ris mo está sen do for ma ta do por ele: o
Pro de tur Nor des te, que já está na se gun da eta pa. De -
sen vol vi do em par ce ria com o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID), o Pro de tur Nor des te I pre -
vê in ves ti men tos de US$ 670 mi lhões, dos qua is US$
400 mi lhões são do pró prio Ban co do Nor des te. Tre -
zen tos e ses sen ta pro je tos já fo ram con clu í dos ou es -
tão em fase de exe cu ção, com be ne fí cio para 180 mu -
ni cí pi os.

Mas o que mais cha ma a aten ção é a pers pec ti -
va de o Ban co do Nor des te se abrir à par ti ci pa ção po -
pu lar. Por in ter mé dio de seus agen tes de de sen vol vi -
men to, atua nos qua se 2000 mu ni cí pi os de sua áre as, 
por in ter mé dio de 480 pro fis si o na is, ca pa ci ta dos em
de sen vol vi men to lo cal, res pon sá ve is pela ar ti cu la ção 
das ações do Fa rol do De sen vol vi men to. Além dis so,
para os lo ca is que não têm agên ci as pró pri as, o ban -
co leva as Agên ci as Iti ne ran tes. Uma no vi da de sig ni fi -
ca ti va é a pro mo ção dos Fó runs de Cli en tes, cu jas



dis cus sões re sul tam em sub sí di os à em pre sa para
aper fe i ço ar o apo io aos agen tes pro du ti vos da re gião.
Mais de 6.000 pes so as já ti ve ram a opor tu ni da de de
par ti ci par des ses fó runs e dar sua con tri bu i ção.

Ou tros pro je tos sig ni fi ca ti vos des sa agên cia de
de sen vol vi men to são o Cre di ar te são, o Pro gra ma Jo -
vem Empre en de dor, o Fun do de Aval, a Pro mo ção de
Inves ti men tos e Expor ta ções, a Con ser va ção Ambi -
en tal e o Cre di a mi go. Com es ses pro gra mas, o Ban co 
do Nor des te pos si bi li ta o aces so ao cré di to a pes so as 
que, em con di ções nor ma is de mer ca do, ja ma is ob te -
ri am um cen ta vo de em prés ti mo; tal vez nem ini ci as -
sem sua pro du ção; nem pen sa ri am em ex por tar. Isso
por que, ape sar do nome, não é um ”ban co“ no sen ti do 
con ven ci o nal. Que ban co in ves ti ria na ca pa ci ta ção
pro fis si o nal de seus cli en tes? Que ban co fi nan ci a ria
al guém que não tem bens para dar como ga ran tia do
em prés ti mo? Que ban co apos ta ria em pes qui sas tec -
no ló gi cas? Essa é a di fe ren ça. 

Por tudo isso, não po de ria de i xar de me con gra -
tu lar, não com os ges to res do Ban co, mas com os nor -
des ti nos, por te rem a seu dis por uma agên cia de de -
sen vol vi men to com tan to com pro mis so so ci al. Para
al can çar mos o tão so nha do ”de sen vol vi men to sus -
ten tá vel e sus ten ta do“, pre ci sa re mos con tar com
agên ci as como essa. Pa ra béns, nor des ti nos! Pa ra -
béns, Ban co do Nor des te!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de po is de lon gos
pe río dos de am pla di vul ga ção, pela mí dia de todo o
Bra sil, so bre as sus pe i tas de des vio de ver bas do
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, que mais
uma vez sus ci tou, com jus ta ra zão, re vol ta e per ple xi -
da de em todo o povo bra si le i ro, que ro, nes ta tar de,
dar uma boa no tí cia.

É com gran de sa tis fa ção que so li ci to o re gis tro
nos Ana is des ta Casa de um be lís si mo exem plo de
ido ne i da de no uso dos re cur sos do FAT. Cha mo a
aten ção de V. Exªs. para uma fe liz par ce ria ce le bra da
en tre a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
em Tu ris mo e Hos pi ta li da de e a Cen tral Sin di cal SDS
(So ci al De mo cra cia Sin di cal), com vis tas a ga ran tir
re qüa li fi ca ção pro fis si o nal a tra ba lha do res da área de 
Tu ris mo e Hos pi ta li da de de todo o Bra sil.

Tra ta-se do Fó rum Na ci o nal de Tu ris mo, Gas tro -
no mia e Hos pi ta li da de que está sen do re a li za do em
45 ci da des bra si le i ras, in clu in do aí 15 ca pi ta is, que
são: o Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, For ta le za, Por to
Ale gre, Flo ri a nó po lis, Cu ri ti ba, Belo Ho ri zon te, João
Pes so al, Na tal, Re ci fe, Go iâ nia, Cam po gran de, Ma -
na us, Ara ca ju e Ma ce ió, Fó rum este que teve por ob -
je ti vo es ta be le cer me tas e cri té ri os para a ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal do se tor.

Os cur sos ti ve ram iní cio no fi nal de agos to e se
en cer ram nes ta se ma na. Além do Mi nis té rio do Tra -
ba lho que vi a bi li zou o pro je to me di an te o FAT, o Fó -
rum con tou tam bém com o apo io das se guin tes ins ti -
tu i ções: EMBRATUR; Uni ver si da de de Bra sí lia; Uni
Ca pi tal; CNTur; FENACTUR; FEBRAC; ABRASEL;
ABIH; ABAV; ABRESI; AEOC; Fren te Par la men tar de
Tu ris mo e Sub co mis são Per ma nen te do Tu ris mo da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Fo ram for ma das 11 equi pes de pro fis si o na is
qua li fi ca dos e gra du a dos na área de Tu ris mo e Hos pi -
ta li da de, para aten der cer ca de 10 mil tra ba lha do res
vin cu la dos às áre as de tu ris mo e ho te la ria. O pro gra -
ma dos cur sos foi de sen vol vi do com base nas exi gên -
ci as e de sa fi os im pos tos pela con cor rên cia in ter na ci -
o nal e pela glo ba li za ção.

Além de vi sar à im ple men ta ção do Tu ris mo a
par tir da for ma ção de mão-de-obra qua li fi ca da, o Fó -
rum ser viu como ins tru men to de pes qui sa do per fil
dos tra ba lha do res do se tor que será ana li sa do e es tu -
da do pelo Insti tu to de Hos pi ta li da de.

Vale res sal tar que o em pe nho da CONTRATUH, 
sob o co man do do seu Di re tor Pre si den te Mo acyr Ro -
ber to Tesch Au res vald, é ba se a do no prin cí pio de que 
não adi an ta re ce ber os seis mi lhões de dó la res que
es tão sen do in ves ti dos em mais de 300 no vos ho téis,
par ques aquá ti cos e ou tros in ves ti men tos de tu ris mo
se não ti ver mos pes so al qua li fi ca do para pres tar ser -
vi ços à al tu ra que o tu ris ta está es pe ran do e me re ce.
E acres cen to: é pre ci so in ves tir mais na ca pa ci ta ção e 
for ma ção da mão de obra es pe ci a li za da.

Por tan to, em nome da sub co mis são de Tu ris mo
do Se na do, a qual te nho a hon ra de pre si dir, lou vo a
ini ci a ti va da SDS(So ci al De mo cra cia Sin di cal) e da
CONTRATUH, en ti da de cujo tra ba lho e re a li za ções
ve nho acom pa nhan do, e que tan to tem con tri bu í do na 
de fe sa dos tra ba lha do res do se tor e para a im ple men -
ta ção do tu ris mo na ci o nal.

Mu i to obri ga do. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o mais im por -
tan te avan ço no se tor edu ca ci o nal ocor ri do no nos so
País nos úl ti mos anos foi, sem som bra de dú vi das, a
cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té -
rio, o FUNDEF.

Insti tu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 14, de 
1996, e re gu la men ta do pela Lei n.º 9.424, do mes mo
ano, o FUNDEF re vo lu ci o nou o en si no fun da men tal
bra si le i ro ao de fi nir fon tes de fi nan ci a men to para a
edu ca ção e va lo res mí ni mos a se rem apli ca dos por
alu no em cada Esta do e Mu ni cí pio bra si le i ros. No
caso de os re cur sos do fun do es ta du al não com por ta -
rem os va lo res mí ni mos a se rem apli ca dos no en si no
fun da men tal, cabe à União com ple men tar os re cur -



sos do fun do de modo a se atin gir o piso es ti pu la do
por alu no. Ou tra ino va ção do fun do é a obri ga ção de
se apli car um per cen tu al mí ni mo de 60% dos seus re -
cur sos na re mu ne ra ção dos pro fes so res do en si no
fun da men tal. 

De cor ri dos qua tro anos da im plan ta ção do
FUNDEF, que for mal men te se deu a par tir de 1º de ja -
ne i ro de 1998, o que te mos as sis ti do é uma ex tra or di -
ná ria me lho ria na qua li da de do en si no fun da men tal
em todo o País, que pode ser me di da tan to pelo su -
ces si vo au men to do per cen tu al de ma trí cu las dos alu -
nos em ida de le ti va quan to pela gra da ti va re du ção
dos ín di ces de eva são es co lar. Com efe i to, o fun do
pro pi ci ou às au to ri da des dos três ní ve is de go ver no a
ga ran tia de re cur sos para a edu ca ção.

Entre tan to, ape sar de es tar cum prin do a sua fi -
na li da de de ma ne i ra sa tis fa tó ria, te mos de pro cu rar o
cons tan te apri mo ra men to das re gras do FUNDEF.
De sem pe nhan do o seu pa pel de ór gão le gis la dor,
exis tem tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal ini ci a ti vas 
que vi sam ao aper fe i ço a men to da Lei n.º 9.454, de
1996, que re gu la men tou o FUNDEF. Na qua li da de de
mem bro ti tu lar da Co mis são de Assun tos So ci a is do
Se na do Fe de ral cou be a mim re la tar três des sas ini ci -
a ti vas, que aco lhi in te gral ou par ci al men te em subs ti -
tu ti vo ofe re ci do àque la co mis são.

Um dos prin ci pa is as pec tos que se pre ten de al -
te rar na le gis la ção do FUNDEF diz res pe i to à es tru tu -
ra dos con se lhos de acom pa nha men to e de con tro le
so ci al do fun do. Obje ti va-se re for çar a sua re pre sen -
ta ti vi da de e o seu pa pel fis ca li za dor. No que con cer ne 
à sua com po si ção, pre ten de-se in clu ir a par ti ci pa ção
de re pre sen tan tes do Po der Le gis la ti vo nas três es fe -
ras go ver na men ta is, além de se per mi tir que as or ga -
ni za ções sin di ca is e as as so ci a ções de pais de alu -
nos pos sam par ti ci par, res pec ti va men te, da es co lha
dos re pre sen tan tes dos pro fes so res, di re to res e fun -
ci o ná ri os, e dos pró pri os pais. Pas sa-se a exi gir, ain -
da, re pu ta ção ili ba da como re qui si to para que al guém 
pos sa ser in di ca do mem bro do con se lho e veda-se o
exer cí cio de sua pre si dên cia pelo re pre sen tan te do
Po der Exe cu ti vo, a quem cabe a res pon sa bi li da de
pela ges tão dos re cur sos do Fun do. Para re for çar a
pu bli ci da de das con tas do Fun do e, por con se guin te,
a sua fis ca li za ção, pre ten de-se exi gir dos con se lhos a 
pu bli ca ção de re la tó ri os pe rió di cos de suas ati vi da -
des, as sim como fa ci li tar o aces so do Mi nis té rio Pú bli -
co e da po pu la ção em ge ral aos re gis tros e de mons -
tra ti vos do Fun do. Tais de mons tra ti vos se rão pu bli ca -
dos em ór gão de am pla cir cu la ção, di vul ga dos pela
in ter net, se pos sí vel, e, no caso de mu ni cí pi os pe que -
nos, afi xa dos em pelo me nos três lo ca is pú bli cos. 

Qu an to à dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do,
não são ne ces sá ri as al te ra ções sig ni fi ca ti vas já que
as fon tes de cus te io do fun do, de fi ni das no tex to cons -
ti tu ci o nal, as sim como os cri té ri os es ti pu la dos em lei
para o cál cu lo do va lor anu al por alu no são su fi ci en te -
men te cla ros. O subs ti tu ti vo re je i ta a su ges tão de se
pre ver ajus tes na dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do
an tes do fi nal de cada exer cí cio, de acor do com os da -
dos do cen so do ano cor res pon den te. Isso por que os
co e fi ci en tes de dis tri bu i ção, que se re ve la ram dis tor -
ci dos nos anos ini ci a is de fun ci o na men to do Fun def
em ra zão do côm pu to das ma trí cu las do cen so do ano 
an te ri or, re du zi ram-se sig ni fi ca ti va men te ten do em
vis ta a ten dên cia de es ta bi li za ção nas trans fe rên ci as
de ma trí cu las en tre as re des es ta du a is e mu ni ci pa is.
Para que a com ple men ta ção fe de ral seja pre ci sa é
ne ces sá rio que se con si de re a efe ti va ar re ca da ção
das re ce i tas vin cu la das ao Fun do, dado que ape nas
se pode ob ter no exer cí cio se guin te, quan do os Esta -
dos en vi am in for ma ções so bre a real ar re ca da ção do
ICMS em seus ter ri tó ri os. Assim, as su ges tões de al -
te ra ções nos cri té ri os de dis tri bu i ção dos re cur sos
não fo ram aco lhi das pelo subs ti tu ti vo, o qual con tem -
pla ape nas a pre vi são de re pas ses men sa is por par te
da União, ob ser van do-se a ra zão de um du o dé ci mo
da es ti ma ti va de com ple men ta ção anu al.

Em re la ção à re mu ne ra ção dos pro fes so res, o
subs ti tu ti vo aco lheu pro pos ta que visa ga ran tir a res -
tri ção im pos ta pelo tex to cons ti tu ci o nal no sen ti do de
que so men te os pro fis si o na is do ma gis té rio que efe ti -
va men te le ci o nam ou exer cem ati vi da des de su por te
di re to à do cên cia te nham a sua re mu ne ra ção vin cu la -
da aos 60% pre vis tos na lei. Assim, ou tras fun ções de
apo io ao en si no, exer ci das por pro fis si o na is que não
são pro fes so res, as sim como pro fes so res ce di dos a
ou tros ór gãos, alhe i os à edu ca ção, ou ain da que exe -
cu tem tra ba lhos bu ro crá ti cos nos ór gãos da ad mi nis -
tra ção do sis te ma de en si no, fi cam de fora do li mi te de 
60% pre vis tos na lei que ins ti tu iu o FUNDEF. Tais pro -
fis si o na is, igual men te im por tan tes para a va lo ri za ção
do en si no, de vem ter a sua re mu ne ra ção vin cu la da
aos res tan tes 40% da com po si ção do fun do. 

Sr. Pre si den te, as ini ci a ti vas por mim aco lhi das
no subs ti tu ti vo que apre sen tei à Co mis são de Assun -
tos So ci a is vi sam tão-so men te ao apri mo ra men to do
FUNDEF, esse ex tra or di ná rio ins tru men to de po lí ti ca
edu ca ci o nal que trans for mou o en si no bra si le i ro. Os
prin cí pi os que nor te i am o Fun do, qua is se jam, a va lo -
ri za ção do ma gis té rio e a ga ran tia de pa drão de qua li -
da de do en si no es tão ab so lu ta men te pre ser va dos
por se rem uma im por tan te con quis ta da so ci e da de
bra si le i ra. 



O de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al de qual -
quer país pas sa, ne ces sa ri a men te, por in ves ti men tos 
ma ci ços na área de edu ca ção. Não se pode ou sar
cres cer sem que se per mi ta ao povo aces so ir res tri to
à in for ma ção e ao co nhe ci men to. As na ções mais de -
sen vol vi das do mun do in ves tem pe sa do na edu ca ção
e na pes qui sa e es tão, por esse mo ti vo, na van guar da
da tec no lo gia. 

Ao enal te cer a im por tân cia do FUNDEF para a
me lho ria do en si no fun da men tal bra si le i ro, gos ta ria
de co brar do Go ver no Fe de ral uma aten ção es pe ci al
ao en si no de gra du a ção. Se de um lado ob ti ve mos
con quis tas im por tan tes no en si no de 1ª a 8ª sé ri es,
ele van do o seu pa drão e uni ver sa li zan do o seu aces -
so, de ou tro, la men ta vel men te, não te mos lo gra do o
mes mo êxi to no en si no su pe ri or e pro fis si o na li zan te. 

As cons tan tes re du ções nos or ça men tos das
uni ver si da des fe de ra is, oca si o na das pela ne ces si da -
de do go ver no fe de ral de ob ter su pe rá vits pri má ri os
cada vez ma i o res, têm ca u sa do gra ves pre ju í zos ao
en si no de ní vel uni ver si tá rio. A fal ta de re cur sos para
se in ves tir em pes qui sas e na re mu ne ra ção dos pro -
fis si o na is de en si no su pe ri or co lo ca o Bra sil numa in -
cô mo da po si ção de atra so ci en tí fi co e tec no ló gi co. A
gre ve nas uni ver si da des fe de ra is, que já dura mais de
um mês, é a in di ca ção cla ra de que pro vi dên ci as de -
vem ser to ma das para so lu ci o nar o caos que se ins ta -
lou no nos so en si no de ní vel su pe ri or. 

Assim, que ro apro ve i tar essa opor tu ni da de, em
que se enal te cem os be ne fí ci os tra zi dos ao en si no
fun da men tal com a ins ti tu i ção do FUNDEF, para su -
ge rir ao go ver no fe de ral que ado te uma po lí ti ca es pe -
cí fi ca, vol ta da para o en si no su pe ri or, ca paz de su prir
a enor me de man da por in ves ti men tos ve ri fi ca da nes -
se se tor, tão im pres cin dí vel para o nos so de sen vol vi -
men to. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada 

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 581, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 48, de 2001, apre sen ta do pela Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer 1.098, de 2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li -
zar ope ra ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa -
do de cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no 
mon tan te atu al de três bi lhões e qua tro cen tos mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, na
for ma dos con tra tos as si na dos com o Bank Hand lowy 
W Wars za wie S.A, a par tir de di re tri zes es ta be le ci das
na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do Clu -
be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 8, DE 1995
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 8, de 1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ge ral do Melo, que dá nova re da ção ao in ci so X do 
§ 2º do ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção
de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor: Se na dor

Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 324, de 1998), Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 29 de agos to pas sa do, quan -
do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 86, de 1996 (nº 1.536/96, na Casa de ori -
gem), que al te ra o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de
18 de no vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os ser vi ços
no ta ri a is e de re gis tro, ten do

Pa re ce res sob nºs 118 e 286, de 1997; e 53, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to), Re la tor:
Se na dor Ra mez Te bet, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri -
os dos Se na do res Antô nio Car los Va la da res e Ro ber -
to Fre i re, con trá rio, em se pa ra do, do Se na dor José
Edu ar do Du tra, e abs ten ção do Se na dor Jef fer son
Pe res; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1, de



Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga, pela re je i -
ção, com vo tos con trá ri os dos Se na do res José Edu -
ar do Du tra, Antô nio Car los Va la da res e abs ten ção
do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho; 3º pro nun ci a men to
(em re e xa me por des pa cho da Pre si dên cia, con for -
me o Ofí cio SF nº 1.013, de 1997), Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, re i te ran do o Pa re cer nº 118, de
1997-CCJ, ofe re ci do em seu pri me i ro pro nun ci a -
men to, pela apro va ção da ma té ria, com vo tos con -
trá ri os dos Se na do res Ro ber to Re quião, José Edu -
ar do Du tra e, ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 29 de agos to pas sa do, quan -
do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 676, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 7, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 676, de 1999, de au to ria do Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a Lei nº 9.496, de 11 de se -
tem bro de 1997, mo di fi can do o ín di ce de atu a li za ção
mo ne tá ria dos con tra tos de re fi nan ci a men to das dí vi -
das es ta du a is, ten do

Pa re ce res sob nºs 339, de 2000; 1.037 e 1.038,
de 2001, das Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro -
je to): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da
nº 1, de Ple ná rio): fa vo rá vel; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a
Emen da nº 1, de Ple ná rio, nos ter mos do Ofí cio nº 79,
de 2000-CAE), Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra, 
pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do Pro je to e da 
emen da.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 215, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 215, de 2001 (nº 735/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à TV Ba u ru Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) 
na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 1.036, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,

com a Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e 
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 220, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 220, de 2001 (nº 832/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga a
per mis são à CB Empre en di men tos Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta -
do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.035, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho,
com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e dos Se -
na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 237, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.072, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 532, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
532, de 2001, do Se na dor Ri car do San tos, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 85, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 37 
mi nu tos.)



Ata da 133ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 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, Ante ro Paes de Bar ros
Fre i ras Neto, Te oto nio Vi le la Fi lho e Ge ral do Cân di do

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da
Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be -
zer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Edi son 
Lo bão – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo -
nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Sar ney – 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 – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – 
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Na -
bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – 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 me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – 
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (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 os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma -
u ro Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Nº 240/2001, de 26 de se tem bro úl ti mo, en -
ca mi nhan do as in for ma ções re fe ren tes ao Re que -
ri men to nº 422, de 2001, da Se na do ra He lo í sa
He le na.

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

O re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 352, DE 2001

(Nº 977/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Jor nal a Crí ti ca Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pre si -
den te Fi gue i re do, 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 615, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor -
ga per mis são à Rá dio Jor nal a Crí ti ca Ltda. para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Pre si den te Fi gue i re do, 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 1.671/2000

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 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 ex -
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 601, de 4 de ou tu bro de 2000 – Au -
ro ra Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Bo ni to – MS;

2 – Por ta ria nº 602, de 4 de ou tu bro de 2000 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Sor ri so – MT;

3 – Por ta ria nº 603, de 4 de ou tu bro de 2000 –
GMN 3 Pu bli ci da de Ltda., na ci da de de Di a man ti no-MT;

4 – Por ta ria nº 604, de 4 de ou tu bro de 2000 – Rá -
dio Ci da de Bela Ltda., na ci da de de Cam po Ver de-MT;

5 – Por ta ria nº 605, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na ci da de de
De ni se-MT;

6 – Por ta ria nº 606, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Lu ce na e Cas tro Ltda., na ci da de de Cha pa di nha-MA;

7 – Por ta ria nº 607, de 4 de ou tu bro de 2000 – Pa na -
qua ti ra Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca ru ta pe ra-MA;

8 – Por ta ria nº 608, de 4 de ou tu bro de 2000 – Pa -
na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ce dral-MA;

9 – Por ta ria nº 609, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio FM de Ipo rá Ltda., na ci da de de Alto Pa ra í so de 
Go iás-GO;

10 – Por ta ria nº 610, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio FM de Ipo rá Ltda., na ci da de de Ipo rá-GO;

11 – Por ta ria nº 611, de 4 de ou tu bro de 2000 – Rá dio
Ver de Vale do Ara gua ia Ltda., na ci da de de Mi ne i ros-GO;

12 – Por ta ria nº 612, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Ti ra den tes Ltda.,  na ci da de de Iran du ba-AM;

13 – Por ta ria nº 613, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Gran de Rio Ltda., na ci da -
de de Pe ne do-AL;

14 – Por ta ria nº 614, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Ma ra go gi-AL; e

15 – Por ta ria nº 615, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Jor nal Crí ti ca Ltda., na ci da de de Pre si den te
Fi gue i re do-AM.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PM Nº 522/MC

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

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 63/97-SFO/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pre si -
den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas.

2. A co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra -
da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de -
po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as
pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da -
des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di -
o di fu são, con clu iu que a Rá dio Jor nal a Crí ti ca Ltda. ob -
te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce -
do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis -
são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per -
mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223, da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato.

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

PORTARIA Nº 615
 DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com
a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, de 28
de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do 
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53630.000174/97, Con cor -
rên cia nº 63/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Jor nal a Crí -
ti ca Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pre si -
den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

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

















PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 353, DE 2001

(Nº 987/2001, 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 de Di a man ti -
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 Di a man ti no, Esta -
do do Mato Gros so.

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

ta ria nº 637, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Di a man ti 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 Di a -
man ti no, Esta do do Mato Gros so.

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

MENSAGEM Nº 1.744/2000

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, 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 627, de 5 de ou tu bro de 2000 —
Obras So ci a is e Cul tu ra is da Pa ró quia de Ita jaí, na ci -
da de de Ita jaí – SC;

2 – Por ta ria nº 628, de 5 de ou tu bro de 2000 —
Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga, na ci da de de
Angra dos Reis – RJ;

3 – Por ta ria nº 632, de 5 de ou tu bro de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i ras do Pará,
na ci da de de Oe i ras do Pará – PA;

4 – Por ta ria nº 633, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de
de Rio Ne gro, na ci da de de Rio Ne gro – MS;

5 – Por ta ria nº 635, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên cia So ci al, na ci da -
de de Ro sá rio – MA;

6 – Por ta ria nº 637, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Di a man ti no, na
ci da de de Di a man ti no – MT;

7 – Por ta ria nº 654, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe -
ran ça, na ci da de de Bra si lân dia – MS;

8 – Por ta ria nº 658, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa Men -
des – FUMACPEM, na ci da de de Na za re zi nho – PB;

9 – Por ta ria nº 659, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta pe dren se,
na ci da de de Pon ta de Pe dras – PA;

10 – Por ta ria nº 660, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da
Esca da, na ci da de de Gu a ra re ma – SP; e

11 – Por ta ria nº 661, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pal mi tal em Ação, na ci da de
de Pal mi tal – SP.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 596/MC

Bra sí lia, 13 de no vem 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 Co -
mu ni tá ria de Di a man ti no, com sede na ci da de de Di a -
man ti no, Esta do do Mato Gros so, 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 53690.000941/98, 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 637
 DE 5 DE OUTUBRO 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 53690.000941/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni -
tá ria de Di a man ti no, com sede na Ro do via MT, 121,
Km 3 – Ba ir ro Novo Di a man ti no, na ci da de de Di a -
man ti no, Esta do de Mato Gros so, 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 14º23’13"S e lon gi tu de em
56º24’05"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 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 354, DE 2001

(Nº 751/2000, 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 Ca -
re a çu 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 re a çu, 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 59, de 21 de mar ço 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
Ca re a çu 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 re a çu, 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 560, 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 à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 59, de 21 de mar ço 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
Ca re a çu a exe cu tar, pelo pra zo de 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 re a çu, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Bra sí lia, 27 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 71/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 59, de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são 
de Ca re a çu a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na ci da de de Ca re a çu, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca
e ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no

sen ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as
exi gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do
mes mo ser vi ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6
de agos to de 1998.

3.  O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no §
3º, do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za -
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.

4. Faço jun tar a 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 53710.000770/98, com a fi na li da de de sub si di ar
os tra ba lhos fi na is.

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 59, DE 21 DE MARÇO 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 53710.000770/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são de Ca re a çu, com sede na Rua
Antô nio Flo rên cio No gue i ra nº 206 – Cen tro, na ci da -
de de Ca re a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, 
pelo pra zo de 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 que la lo -
ca li 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 22º02’43"S e lon -
gi tu de em 45º42’11" uti li zan do a fre qüên cia de
104.9 MHz.

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

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



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 355 DE 2001

(Nº 1.004/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro -
sa Men des – FUMACPEM a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Na za re zi nho, 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 a Por ta -

ria nº 658, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa Men -
des – FUMACPEM 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 Na za re zi nho, 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 1.744/00

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 627, de 5 de ou tu bro de 2000 —
Obras So ci a is e Cul tu ra is da Pa ró quia de Ita jaí, na ci -
da de de Ita jaí;

2 – Por ta ria nº 628, de 5 de ou tu bro de 2000 —
Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga, na ci da de de
Angra dos Reis-RJ;

3 – Por ta ria nº 632, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Oe i ras do Pará,
na ci da de de Oe i ras do Pará – PA;

4 – Por ta ria nº 633, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de
de Rio Ne gro, na ci da de de Rio Ne gro – MS;

5 – Por ta ria nº 635, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên cia So ci al na ci da de 
de Ro sá rio – MA;

6 – Por ta ria nº 637, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Di a man ti no, na
ci da de de Di a man ti no – MT;

7 – Por ta ria nº 654, de 19 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe -
ran ça, na ci da de de Bra si lân dia-MS;

8 – Por ta ria nº 658, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa Men -
des – FUMACPEM, na ci da de de Na za re zi nho-PB;

9 – Por ta ria nº 659, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta pe dren se,
na ci da de de Pon ta de Pe dras-PA;

10 – Por ta ria nº 660, de 19 de ou tu bro de 2000 –  
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da
Esca da, na ci da de de Gu a ra re ma-SP; e

11 – Por ta ria nº 661, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pal mi tal em Ação, na ci da de
de Pal mi tal-SP.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 615/MC

Bra sí lia, 14 de no vem 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 Fun da ção Assis ten ci al
Ma ria do Car mo Pe dro sa Men des – FUMACPEM,
com sede na ci da de de Na za re zi nho, Esta do da Pa ra -
í ba, 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 e 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 a 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 das 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 53730.000059/99, 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 658
DE 19 DE OUTUBRO 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 53730.000059/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Assis ten ci al Ma ria
do Car mo Pe dro sa Men des – FUMACPEM, com sede 
na Rua Co ro nel Men des, s/nº, Cen tro, na ci da de de
Na za re zi nho, Esta do da Pa ra í ba, 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 6º54’57"S e lon gi tu de em
38º19’32"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 a 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 356, DE 2001

(Nº 880/2001, 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 Cul tu ral e Be ne fi cen te
“He róis da Re ti ra da” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Guia Lo pes da La gu na, 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 272, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
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” 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 Guia Lo pes da La gu 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 1.250/00

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 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 ra 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 men to Cul tu ral
e Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa – PR;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM Nº 291/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 Cul tu -
ral e Be ne fi cen te He róis da Re ti ra da, com sede na ci da -
de de Guia Lo pes da La gu na, 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 cas e ju rí di cas 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 53700.000236/99, 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 272,
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
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.613, 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 53700.000236/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a 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, com sede na
Av. San ta Te re zi nha, s/nº, na ci da de de Guia Lo pes da 
La gu na. 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 21°26’49"S e lon gi tu de em
56°06’08"W, uti li zan do a freqüên 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

DECLARAÇÃO
(Su bi tem 6.7.V)

Os aba i xo as si na dos di ri gen tes da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi cen te “He ro is da Re ti ra -
da”, de cla ram para fins de pro va jun to ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, re la ti va men te à ha bi li ta ção em
Rad com, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de
9-9-99, pá gi nas 22, para a lo ca li da de de Guia Lo pes
da La gu na-MS, pro ces so nº 5370000023699 que
com pro me tem-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta ba le ci das para o ser vi ço de Rad com.

Guia Lo pes da La gu na, MS, 6 de ou tu bro de
1999. 

Sady Hen rich sen – Pre si den te – 028518220-04
Pa u lo Sér gio Le i te Arru da – Vice-Pre si den te –

308784461-68
Apa re ci da Ce les te Jan der – 1ª Se cre tá ria –

095730039-53
Cé sar Lou re i ro – 2º Se cre tá rio – 062336191-49
Pa u lo Ste in Arru da – 1º Te sou re i ro –

188909549-49
Edu ar do da Sil va Ormon de – 2º Te sou re i ro –

600709351-49

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 357, DE 2001

(Nº 907/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru – PE a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cu ma ru, 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 268, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru – PE 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 Cu ma -
ru, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 1.250/2000

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 de



Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” na ci da de de San ta
Cruz de 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 de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti cos
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 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 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 298/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 de Ra di o di -
fu são de Cu ma ru-PE, com sede na ci da de de Cu ma ru,
Esta do de Per nam bu co, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni -

da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000775/98, 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 da Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 268
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
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 53103.000775/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
de Cu ma ru-PE, com sede na Pra ça Vir gí nia He ra -
clio, nº 81-A, na ci da de de Cu ma ru, Esta do de Per -
nam bu co, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o grá fi -
cas com la ti tu de em 08°00’22"S e, lon gi tu de em
35°41’55"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 art. do 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 358, DE 2001

(Nº 917/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Te le vi são Li be ral 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 Be lém, Esta do do Pará.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re
a Por ta ria nº 822, de 7 de no vem bro de 1994,
que re no va por dez anos, a par tir de 19 de no -
vem bro de 1991, a per mis são ou tor ga da à Te le -
vi são Li be 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de Be lém,
Esta do do Pará.

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

MENSAGEM Nº 1.053, DE 1994

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

Nos te mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 822, de 7 de no vem bro de 1994, que re -
no va a per mis são ou tor ga da à Te le vi são Li be 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 fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 1994. – Ita mar
Fran co.

EM Nº 187/MC

Bra sí lia, 16 de no vem bro de 1994

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 822, de 7 de no vem bro de 1994,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Te le vi são 
Li be ral 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 Be -
lém, Esta do do Pará.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te mi nis té rio
ma ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o
ins tru í do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o
que me le vou a de fe rir o re que ri men to de re no va -
ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 29110.000826/91-79 que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, – Djal ma Bas tos de Mo ra is, 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 822
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
29110.000826/91-79, re sol ve:

I – re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por mais dez 
anos, a par tir de 19 de no vem bro de 1991, a per mis -
são ou tor ga da à Te le vi são Li be ral Ltda., pela Por ta -
ria nº 225, de 13 de no vem bro de 1981, para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de 
Be lém, Esta do do Pará;

II – a exe cu ção do ser vi ço, cuja ou tor ga é re -
no va da por esta por ta ria, re ger-se-á pelo Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes
e seus re gu la men tos;

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

IV – esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Djal ma Bas tos de Mo ra is.









PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 359, DE 2001

(Nº 921/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra -
cu ru, 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 284, de 19 de ju nho de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda., para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Pa ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 1.102/2000

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 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 ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 284, de 19 de ju nho de 2000 – Rá -
dio Cla rim de Pal mas, na ci da de Pa ra cu ru – CE;

2 – Por ta ria nº 285, de 19 de ju nho de 2000 – Rá dio
São Gon ça lo FM Ltda., na ci da de São Gon ça lo – CE;

3 – Por ta ria nº 287, de 20 de ju nho de 2000 –
W.H.Z. Empre sa Jor na lís ti ca de Ra di o di fu são Ltda.,
na ci da de Ma cau – RN.

Bra sí lia, 15 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 214/MC

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2000

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

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter -
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
65/97-SFO/MC com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Pa ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, 

al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li -
ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor -
ga das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la -
ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio 
Cla rim de Pal mas Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção
do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo
Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor -
rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que ho -
mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 284
 DE 19 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
3º do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53650.001435/97, Con cor rên cia nº 65/97 —
SFOfMC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Cla rim de
Pal mas Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pa ra -
cu ru, Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
nos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

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















(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 360, DE 2001

(Nº 927/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Rita, 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 a Por -

ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Rá dio Co mu ni táa ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Rita, 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 1.066/00

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 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 Com 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.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000

EM Nº 241/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 Rá dio Co mu ni tá ria Edu -
ca do ra FM RACE/FM, com sede na ci da de ce San ta
Rita, Esta do da Pa ra í ba, 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 no 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 e esse bra ço na 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 53730.000603/98, 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 224, 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 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 53730.000603/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do -
ra FM RACE/FM, com sede na Rua Pro fes sor Se ve ro
Ro dri gues, nº 218, Ba ir ro Po pu lar, na ci da de de San ta 
Rita, Esta do da Pa ra í ba, 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 07º07’39"S e lon gi tu de em
34º58’48"W uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,. nos ter mos

do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

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





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 361, DE 2001

(Nº 931/2001, 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 Ca ju e i ro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca ju e i ro, 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 313, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i ro a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca ju e i ro, 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 1.354/00

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 ciên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – BIBI, na
ci da de de Sa nha ró-PE;

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

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

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

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

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

15 – Por ta ria nº 330, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia
AMNOHI, na ci da de de 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 si le i ra de Pre ven ção à
Do en ça Infec to-con ta gi o sa e Ci da da nia, na ci da de de 
Ja bo a tão dos Gu a ra ra pes-PE.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 361/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 Ca ju -
e i ro”, com sede na ci da de de Ca ju e i ro, 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 53610.000314/98, 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 313
 DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53610.000314/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a “Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca -
ju e i ro”, com sede na Ave ni da Cí ce ro To le do, s/nº, Ba -

ir ro Cen tro, na ci da de de Ca ju e i ro, 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 9º23’46"S e lon gi tu de em
36º09’08"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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











PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 362, DE 2001

(Nº 934/2001, 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 Ca xi as, 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 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 
Ca xi as, 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 1.504/00

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 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 ú 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 Go 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 no po lis-TO (onda me -
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 gua-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 a 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
8.660, de 21 de ju nho de 1993 e da le gis la ção es pe -
ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que 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 co 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
53600.00003/97 e Con cor rên cia nº 88/97-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 92/97-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
93/97-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
93/97-SFO/MC);

Ra 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
94/97-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
95/97-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
95/97-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
96/97-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 99/97-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 53820.000383/97 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 me -
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 104/9-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 as 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 que 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, 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:

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
088/97-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 092/97-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 093/97-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 5680.000294/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

V – Rá dio Estre la de Ibi u 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 094/97-SFO/MC).

VI – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na
ci da de de Ju a rá, 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-SF0/MC);

VII – Rá dio Itai 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 095/97-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 52700.001107/97 e Con cor -
rên cia nº 096/97-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
099/97-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 BRASIL NORTE DE
COMUNICAÇÃO 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 COMUNICAÇÕES INTERATIVAS 
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 1.116, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o di ver sos nº 62, de 1997 (nº
1.899/97, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha Re la tó rio
das ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren -
te ao 3º Tri mes tre de 1997.

Re la tor: Se na dor Ri car do san tos

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le o Avi so nº 1.899-GP/TCU, de 28 de no vem bro
de 1997, 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 do Re la -
tó rio de suas Ati vi da des re fe ren te ao 3º Tri mes tre de 
1997. Com essa pro vi dên cia, o TCU aten de ao dis -
pos to no art. 71, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
de ter mi na o en ca mi nha men to ao Con gres so Na ci o -
nal, tri mes tral e anu al men te, do re la tó rio de ati vi da -
des da que la Cor te de con tas.

Nes te Se na do Fe de ral, o pro ces sa do foi iden ti -
fi ca do como Di ver so nº 62, de 1997, e en vi a do à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 4-12-97. No
mes de abril de 1998, a ma té ria re ce beu pa re cer do
Se na dor Cou ti nho Jor ge que não che gou a ser
apre ci a do. Em 4-4-01 o pro ces sa do em co men to
foi-nos en ca mi nha do para aná li se e pa re cer.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta o tem po
trans cor ri do, opi na mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to do Re la tó rio e de li be re so bre o seu en ca -
mi nha men to do pro ces sa do ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor –
Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Ro me ro Jucá – Wel -
ling ton Ro ber to – Bel lo Par ga – Ge ral do Althoff –
Luiz Otá vio.

Com re fe rên cia o Pa re cer nº 1.116, de 2001, da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, que aca ba ser
lido, a Pre si dên cia, em face de suas con clu sões, en -
ca mi nha o Di ver so nº 62, de 1997, ao ar qui vo.

PARECER Nº 1.117, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 64, de 2000 (nº
1.801/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 278/2000, bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, so bre au di to ria re a li za da no Tri -
bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ama zo -
nas, em cum pri men to à De ci são nº
261/99-Ple ná rio, re fe ren te a ir re gu la ri da -
des já tra ta das em pro ces so de de nún cia 
(TC-009.350/99-3)

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 1.801-SGS-TCU, de 14 de abril 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 278/2000, bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren tes à
au di to ria re a li za da no Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do
do Ama zo nas.

Os do cu men tos ora 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.

A au di to ria re a li za da pela Se cre ta ria de Con -
tro le Exter no do Ama zo nas (SECEX/AM) teve por
ob je to ve ri fi car a re gu la ri da de da apli ca ção dos re -
cur sos re pas sa dos pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, por
meio do Con vê nio nº 1/97-GM-MJ e dos sub se qüen -
tes ter mos adi ti vos, para a cons tru ção do edi fí cio do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ama zo nas.

A De ci são em aná li se foi re ce bi da nes te Se na -
do Fe de ral, em 4 de maio de 2000, e en ca mi nha da
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 5 de
maio de 2000, sob o Avi so nº 64 de 2000.

I.2 – Aná li se da Ma té ria

O Tri bu nal de Con tas da União, após de nún ci -
as de ir re gu la ri da des na ges tão dos con tra tos re la ti -
vos às obras de con clu são do edi fí cio do Tri bu nal de 
Jus ti ça do Esta do do Ama zo nas, ins ta u rou, em
1998, o pro ces so TC-001.249/98-3, ob je ti van do ve ri -
fi car a re gu la ri da de da apli ca ção dos re cur sos re -
pas sa dos pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio do



Con vê nio nº 1/97-GM-MJ e dos sub se qüen tes ter -
mos adi ti vos.

Vale des ta car que es sas obras en con tra -
vam-se, em 13-3-98, pa ra li sa das há vá ri os anos, ra -
zão pela qual fo ram in clu í das na re la ção de obras
ina ca ba das au di ta das pelo TCU em 1996, em cum -
pri men to à De ci são Ple ná ria nº 674/95. Em 1998, fo -
ram fe i tas di ver sas di li gên ci as pela SECEX-AM com
o ob je ti vo de le van tar da dos para afe rir a ve ra ci da de 
das de nún ci as de su per fa tu ra men to na exe cu ção
das obras. O pro ces so ain da se en con tra em tra mi -
ta ção no Tri bu nal, em fase de au diên cia dos res pon -
sá ve is, sob a re la to ria do Mi nis tro José Antô nio Bar -
re to de Ma ce do.

Em nova au di to ria, a uni da de téc ni ca,
SECEX-AM, ve ri fi cou que, em bo ra não te nha de tec -
ta do al te ra ções re le van tes em re la ção aos in dí ci os
de ir re gu la ri da des, fa lhas ou im pro bi da des le van ta -
dos an te ri or men te, exis tem no vas ne go ci a ções para
a al te ra ção do pro je to exe cu ti vo, com con se qüen te
au men to do va lor da obra.

Des sa for ma, o TCU de ci diu de ter mi nar à
SECEX/AM, por meio da De ci são em aná li se, que efe -
tue acom pa nha men to dos atos ad mi nis tra ti vos ado ta -
dos pelo Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ama zo nas,
re la ci o na dos com a al te ra ção do pro je to exe cu ti vo da
obra fi nan ci a da com re cur sos do ci ta do con vê nio, au -
to ri zan do, tam bém, a re a li za ção de ins pe ção.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta que as obras 
do edi fí cio do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Ama -
zo nas ain da não fo ram con clu í das, pro po mos, pre li -
mi nar men te, que se ofi cie ao TCU, no sen ti do de in -
for mar a esta Co mis são quan to ao re sul ta do das pro -
vi dên ci as de ter mi na das na De ci são nº 278/2000 e so -
bre as de ter mi na ções do Tri bu nal re la ti vas ao Pro ces -
so TC – 001.249/1998-3, ain da em tra mi ta ção.

Sala da Co mis são, 26 de se tem bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia – Luiz Otá vio, Re la tor – Wel ling ton Ro ber to
– Mo re i ra Men des – Ge ral do Melo – Anto nio Car -
los Jú ni or – Ri car do San tos – Ju vên cio da Fon se -
ca – Ge ral do Althoff – He lo í sa He le na  (abs ten ção)

Com re la ção ao Pa re cer nº 1.117, de
2001, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, re fe ren te ao Avi so nº 64, de 2000, a
Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as a fim de aten der às re co men da ções
con ti das em sua con clu são.

PARECER 1.118, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre a Pro pos ta de Fis ca li za ção e
Con tro le nº 3, de 1999, do Se na dor Ge ral -
do Melo, que “Dis põe so bre os as sun tos
re fe ri dos nos Re que ri men tos di ri gi dos
aos Mi nis tros da Ae ro náu ti ca e Edu ca ção 
que so li ci ta in for ma ções a res pe i to das
me di das for ma is ado ta das para pro te ger
os re cur sos fe de ra is apli ca dos no Esta do 
do Rio Gran de do Nor te.”

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

O Se na dor Ge ral do Melo, por meio do Ofí cio nº 
102 PVPR, de 24 de maio de 1999, apre sen tou Pro -
pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le, a pro pó si to dos
Re que ri men tos de Infor ma ções, am bos da ta dos de
20 de maio de 1999, ver san do so bre:

a) as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi -
nis té rio da Edu ca ção quan to à mal ver sa ção
de re cur sos pú bli cos fe de ra is re la ti vos à
“me ren da es co lar e [sic] de que tra ta o Pro -
ces so nº 8.737/97 — Ação Ordi ná ria de
Impro bi da de Admi nis tra ti va" (p.3). Cons ta,
no pro ces sa do em exa me, a sen ten ça pro la -
ta da pelo Juiz da 1ª Vara da Fa zen da Pú bli -
ca da Co mar ca de Na tal, Rio Gran de do
Nor te, em 23 de abril de 1999, jul gan do pro -
ce den te a Ação Ordi ná ria de Impro bi da de,
pro mo vi da pelo Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.
O Juiz tam bém de ter mi nou o en ca mi nha -
men to de có pi as da de ci são ao Pro cu ra -
dor-Ge ral de Jus ti ça, ao Pro cu ra dor-Ge ral
do Esta do, ao Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca e ao Advo ga do-Ge ral
da União;

b) as me di das ado ta das pelo Mi nis té -
rio da Ae ro náu ti ca para a subs ti tu i ção da
em pre sa ven ce do ra da li ci ta ção, en vol ven do 
o ter mi nal de pas sa ge i ros no Ae ro por to Au -
gus to Se ve ro, em Par na mi rim, Rio Gran de
do Nor te.

I.2. Aná li se

Com pe te à CFC, sem pre ju í zo das atri bu i ções
das de ma is co mis sões, “exer cer a fis ca li za ção e o
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os
da ad mi nis tra ção in di re ta”, con so an te o art. 102-A



do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral — RISF. O 
art. 102-B do RISF es ta be le ce as re gras para a fis -
ca li za ção e o con tro le des ses atos, nos se guin tes
ter mos:

“I — a pro pos ta de fis ca li za ção e con -
tro le po de rá ser apre sen ta da por qual quer
mem bro ou Se na dor à Co mis são, com es -
pe cí fi ca in di ca ção do ato e fun da men ta ção
da pro vi dên cia ob je ti va da;

II — a pro pos ta será re la ta da pre vi a -
men te, quan to à opor tu ni da de e con ve niên -
cia da me di da e ao al can ce ju rí di co, ad mi -
nis tra ti vo, po lí ti co, eco nô mi co, so ci al ou or -
ça men tá rio do ato im pug na do, de fi nin do-se
o pla no de exe cu ção e a me to do lo gia de
ava li a ção; ..."

No caso do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca, não há
ele men tos su fi ci en tes que per mi tam ave ri guar a ne -
ces si da de e a uti li da de de le var a cabo a PFC so li ci -
ta da, ten do em vis ta que o Re que ri men to veio de sa -
com pa nha do de ou tros ele men tos que pos si bi li tas -
sem for mar con vic ção so bre a opor tu ni da de e a con -
ve niên cia da me di da.

Qu an to ao Mi nis té rio da Edu ca ção, há ine quí -
vo cos in dí ci os de ir re gu la ri da des, que não con fi gu -
ra ram pro ble ma a de man dar so lu ção de na tu re za le -
gis la ti va. Aliás, a sen ten ça pro la ta da já de ter mi nou a 
re mes sa da do cu men ta ção per ti nen te ao Mi nis té rio
Pú bli co, nada mais res tan do a fa zer, no âm bi to des -
ta Co mis são.

II – Voto

Em vis ta do ex pos to, nos so Pa re cer é pelo co -
nhe ci men to e en vio da ma té ria ao ar qui vo.

Sala das Co mis sões, 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 Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca –
Ri car do San tos – Ge ral do Melo (au tor) – Alber to
Sil va – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 1.119, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de 2001,
de au to ria da Se na do ra Emí lia Fer nan -
des, que dis põe so bre a obri ga to ri e da de
de uso da lin gua gem de si na is em to das
as ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no
Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Nos ter mos do ar ti go 58, § 2º, in ci so 1º da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so 1º, do ar ti go
91 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, vem ao
exa me da Co mis são de Edu ca ção, em ca rá ter ter mi -
na ti vo o Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de 2001, de
au to ria da Se na do ra Emí lia Fer nan des, que “dis põe
so bre a obri ga to ri e da de de uso da lin gua gem de si na -
is em to das as ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no
Fe de ral”.

No ar ti go 1º é es ta be le ci da a obri ga to ri e da de
do uso da lin gua gem dos si na is nas cam pa nhas
edu ca ti vas e pre ven ti vas do go ver no, sem pre que
ve i cu la das pela te le vi são.

O ar ti go 2º de ter mi na que as ma ni fes ta ções de 
mem bros dos po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di -
ciá rio, no âm bi to fe de ral, as sim como as cam pa nhas 
edu ca ti vas e pre ven ti vas do Go ver no Fe de ral e a
pro gra ma ção ele i to ral, trans mi ti das pela te le vi são,
se jam in ter pre ta das na lin gua gem dos si na is uni ver -
sal men te uti li za da pe los de fi ci en tes au di ti vos.

Fi nal men te, é fi xa da em 90 (no ven ta) dias,
após a sua pu bli ca ção, a data de en tra da em vi gor
da Lei ob je to da pro po si ção.

Na sua jus ti fi ca ção, a au to ra do Pro je to re fe -
ren cia a sua con cep ção no con jun to de es for ços
em pre en di dos pelo Bra sil para ga ran tir a ci da da nia
aos seg men tos ex clu í dos e, nes se uni ver so, par ti cu -
lar men te, os di re i tos de ci da da nia dos por ta do res de 
de fi ciên cia au di ti va. Nes se con tex to, a pro po si ção
tem o mé ri to de ofe re cer uma ma ne i ra se gu ra para
su pe ra ção dos pro ble mas de aces so à in for ma ção
das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia au di ti va, e
que re pre sen tam qua se l0% da po pu la ção bra si le i ra, 
à mo da li da de mais im por tan te de co mu ni ca ção do
País, a te le vi são.

Como bem fun da men ta a au to ra do Pro je to, a
apro va ção do pro je to de lei em tela terá o con dão de 
ele vá-los à con di ção de ci da dãos pelo me nos em
dois pla nos: pela in ser ção na so ci e da de cons ci en te,
por meio da in for ma ção, e pela in ser ção de fi ni ti va no 
mer ca do con su mi dor, por trans for má-los em agen -
tes eco nô mi cos mais ati vos e cons ci en tes.

II – Fun da men ta ção do Voto

No que se re fe re às ques tões de mé ri to, es ta -
mos de in te i ro acor do com a au to ra da ma té ria, Se na -
do ra Emí lia Fer nan des, e com o re la tor de sig na do na
Co mis são de Edu ca ção, Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, que ob je ti vam com suas pro pos tas, pro por ci o nar 



aos de fi ci en tes au di ti vos a pos si bi li da de de exer cer
seu di re i to de vo tar com mais se gu ran ça e cla re za e,
ain da, de re ce ber in for ma ções que au xi li em na me -
lhor qua li da de de vida, ten do aces so a vá ri os ti pos de
in for ma ções con ti das em cam pa nhas ins ti tu ci o na is,
es ti mu lan do e con tri bu in do de ci si va men te para o voto 
cons ci en te.

Entre tan to, con clu í mos pela ne ces si da de de
apre sen ta ção des te voto em se pa ra do, en ca mi nhan -
do duas mo di fi ca ções que en ten de mos ser es sen ci a -
is para o apri mo ra men to do pro je to no que tan ge a
sua efi cá cia: uma quan to ao tex to do ar ti go 2º e ou tra
re la ti va ao pe río do de iní cio da vi gên cia para a pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta.

No que se re fe re ao tex to, es ta mos pro pon do a
su pres são da al ter na ti va da trans cri ção em le gen da
ocul ta, con vic ção for ma da após man ter al guns con ta -
tos com lí de res e es pe ci a lis tas que tra ba lham jun to
ao gru po atu an te de de fi ci en tes au di ti vos e que en -
ten dem que as duas for mas apre sen ta das si mul ta ne -
a men te con fun dem o es pec ta dor além de ser, a le -
gen da ocul ta, uma for ma de ex clu são, já que res tri ta
ao es pec ta dor al fa be ti za do. Como a ma i o ria des se
seg men to po pu la ci o nal é com pos ta por pes so as não
al fa be ti za das, a me lhor op ção é a de in ter pre ta ção
em Lín gua de Si na is. Nes se caso, não se tra ta de
trans mis são e sim de in ter pre ta ção na Lín gua de Si -
na is ga ran ti da e uni ver sal.

Qu an to ao pe río do de vi gên cia, en ten de mos ser 
im pres cin dí vel a fi xa ção de um pra zo mais elás ti co
para a ado ção da Lin gua gem Bra si le i ra de Si na is —
LIBRAS, nos pro gra mas de que tra ta a Lei nº 9504, de
30 de se tem bro de 1997, de modo a per mi tir aos par -
ti dos po lí ti cos a vi a bi li za ção do cum pri men to do dis -
pos to na lei, res pe i ta do o tem po ne ces sá rio à for ma -
ção de in tér pre tes e o con se qüen te au men to da ofer -
ta des ses pro fis si o na is e o pra zo ra zoá vel para a
adap ta ção dos par ti dos às exi gên ci as da nova lei.

Assim, di an te das ra zões fun da men ta das, apre -
sen ta mos este voto em se pa ra do fa vo rá vel à apro va -
ção do PLS nº 52, de 2001, na for ma do se guin te
subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1
CE (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 52, DE 2001

Tor na aces sí vel aos por ta do res de
de fi ciên cia au di ti va as men sa gens te le vi -
si vas dos Po de res da União e a pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 1º Esta lei obri ga o uso de me ca nis mo que 
tor ne aces sí vel, aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti -
va, as men sa gens te le vi si vas dos Po de res da União
e a pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta.

Art. 2º As men sa gens dos Po de res da União,
as ma ni fes ta ções ofi ci a is de seus mem bros e suas
cam pa nhas ins ti tu ci o na is, ve i cu la das pela te le vi são,
se rão in ter pre ta das na Lín gua Bra si le i ra de Si na is.

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 art.
54-A:

Art. 54-A. A par tir de 1º de ja ne i ro de
2006, os pro gra mas de te le vi são da pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta de cada par ti do ou
co li ga ção se rão in ter pre ta dos na Lín gua
Bra si le i ra de Si na is.

§ 1º A inob ser vân cia do dis pos to nes te 
ar ti go su je i ta o par ti do ou co li ga ção às san -
ções es ta be le ci das no pa rá gra fo úni co do
art. 55.Art. 4º Está lei en tra em vi gor no ven -
ta dias a par tir da data da sua pu bli ca ção,
res sal va do o dis pos to no art. 3º.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Re la tor – Fran ce li no Pe re i ra – Ca sil do Mal -
da ner – Pe dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes – Ge ral do
Cân di do – Na bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio –
Ma ri na sil va – Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to –
Ju vên cio da Fon se ca – José Co e lho – Sa tur ni no
Bra ga.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)





TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2001

Tor na aces sí vel aos por ta do res de
de fi ciên cia au di ti va as men sa gens te le vi -
si vas dos Po de res da União e a pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta e dá ou tras pro vi -
den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei obri ga o uso de me ca nis mo que

tor ne aces sí vel, aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti -
va, as men sa gens te le vi si vas dos Po de res da União e 
a pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta.

Art. 2º As men sa gens dos Po de res da União, as
ma ni fes ta ções ofi ci a is de seus mem bros e suas cam -
pa nhas ins ti tu ci o na is, ve i cu la das pela te le vi são, se -
rão in ter pre ta das na Lín gua Bra si le i ra de Si na is.

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 art. 54-A:

Art. 54-A. A par tir de 1º de ja ne i ro de
2006, os pro gra mas de te le vi são da pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta de cada par ti do ou
co li ga ção se rão in ter pre ta dos na Lín gua
Bra si le i ra de Si na is.

§ 1º A inob ser vân cia do dis pos to nes te 
ar ti go su je i ta o par ti do ou co li ga ção às san -
ções es ta be le ci das no pa rá gra fo úni co do
art. 55.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias a
par tir da data da sua pu bli ca ção, res sal va do o dis pos -
to no ar ti go 3º.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Re la tor.

Frag men tos das no tas ta qui grá fi cas da re u -
nião da Co mis são de Edu ca ção, re a li za da no dia
18-9-2001, re fe ren te à apre ci a ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 52, de 2001

Re ce bi nes te fi nal de se ma na vá ri as pon de ra -
ções, em bo ra já te nha um pa re cer ofe re ci do, em con di -
ções de ser vo ta do. Po rém fo ram pon de ra ções das mais 
di ver sas, in vo can do o ques ti o na men to so bre que se se -
ria pos sí vel uma re dis cus são com este re la tor e com al -
guns seg men tos. Em fun ção dis so, pro cu rei ace der a
esse cha ma men to. Há al guns dias re dis cu ti isso com al -
guns se to res e so li ci ta ria a V. Exª que o re ti ras se de pa -
u ta nes te mo men to para que eu ti ves se mais al guns
dias para re dis cu tir, dar al gu ma sa tis fa ção a al guns se -
to res que me pro cu ra ram, Sr. Pre si den te. È um pro je to
de mu i ta pro fun de za, é o Có di go de Te le co mu ni ca ções

do Bra sil, que vem des de 1962, e na tu ral men te, as pro -
pos tas que o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros pro põe,
para que se al te rem as te le co mu ni ca ções no Bra sil, tem 
suas ra zões, mas tam bém há im pli ca ções das mais di -
ver sas. So li ci ta ria a V. Exª mais al guns dias para dar
uma res pos ta a al guns se to res que me pro cu ra ram.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) — Ten do
em vis ta as pon de ra ções do Se na dor Ca sil do Mal da ner, 
que é o re la tor da ma té ria, es ta mos pro pon do ao co le gi -
a do da Co mis são de Edu ca ção que se re ti re de pa u ta
esse Item I, re a pre sen tan do-o cer ta men te na pró xi ma
se ma na.

O SR. CASILDO MALDANER — Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) — Pas se -
mos ao Item nº 2 da pa u ta. Pro je to de Lei do Se na do nº

52, de 2001, que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de uso 
da lin gua gem de si na is em to das as ve i cu la ções em te -
le vi são do Go ver no Fe de ral. A au to ra da ma té ria é a Se -
na do ra Emí lia Fer nan des e o re la tor é o Se na dor Nilo
Te i xe i ra Cam pos.

É im por tan te ob ser var que foi con ce di da vis ta co -
le ti va na re u nião do dia 4 de se tem bro úl ti mo. O Se na -
dor Ney Su as su na apre sen tou voto em se pa ra do, con -
clu in do pela apro va ção do pro je to na for ma do subs ti tu -
ti vo ofe re ci do, que cons ta da nos sa pa u ta do dia.

É im por tan te ob ser var tam bém que, sen do apro -
va do o pa re cer ou o voto em se pa ra do, a ma té ria será
in clu í da em pa u ta da pró xi ma re u nião para apre ci a ção
em tur no su ple men tar, nos ter mos do dis pos to no art.
282, com bi na do com o art. 92 do Re gi men to Inter no.
Com es sas ob ser va ções, pas sa mos a pa la vra ao re la -
tor da ma té ria, Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

O SR. NILO TEIXEIRA CAMPOS — Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, tive opor tu ni da de de re la tar o
pro je to de au to ria da Se na do ra Emí lia Fer nan des, que
dis põe so bre a obri ga to ri e da de do uso de lin gua gem de 
si na is em to das as ve i cu la ções em te le vi são do Go ver -
no Fe de ral.

Apre sen tei na úl ti ma re u nião des ta Co mis são, em
for ma de subs ti tu ti vo, um pa re cer do qual,. por so li ci ta -
ção da Se na do ra Emí lia Fer nan des e do Se na dor Ney
Su as su na, foi con ce di da vis ta co le ti va na re u nião do dia 
4 de se tem bro. Essa vis ta pos si bi li tou que fos sem man -
ti dos en ten di men tos dos qua is par ti ci pei, que ob je ti vam
es ta be le cer um en ten di men to mais am plo e uni for me
na Co mis são, que re sul tou no voto em se pa ra do do Se -
na dor Ney Su as su na.

Assim sen do, como esse voto em se pa ra do de -
cor reu de en ten di men tos e es ta be le ce uma ma i or fa -
ci li da de para tra mi ta ção do Pro je to aqui na Co mis são, 



de sis to do meu subs ti tu ti vo e subs cre vo o voto em se -
pa ra do do Se na dor Ney Su as su na, que em rá pi das
pa la vras le rei aqui.

O Se na dor Ney Su as su na apre sen ta um subs ti -
tu ti vo ao Pro je to de Lei nº 52, de 2001, que dis põe so -
bre a obri ga to ri e da de de uso da lin gua gem de si na is
em to das as ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no Fe -
de ral. Ele re la ta o que já fa lei e ter mi na com a fun da -
men ta ção do voto.

No que se re fe re às ques tões de mé ri to, es ta -
mos de in te i ro acor do com a au to ra da ma té ria, Se na -
do ra Emí lia Fer nan des. Como Re la tor de sig na do na
Co mis são de Edu ca ção, Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, que ob je ti va, com suas pro pos tas, pro por ci o nar
aos de fi ci en tes au di ti vos a pos si bi li da de de exer cer
seu di re i to de vo tar com mais se gu ran ça e cla re za e
ain da re ce ber in for ma ções que au xi li em na me lhor
qua li da de de vida, ten do aces so a vá ri os ti pos de in -
for ma ções con ti das em cam pa nhas ins ti tu ci o na is, es -
ti mu lan do e con tri bu in do de ci si va men te para o voto
cons ci en te.

Assim, di an te das ra zões fun da men ta das, apre -
sen ta mos esse voto em se pa ra do, o qual subs cre vo,
no se guin te subs ti tu ti vo.

“O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º  Esta lei obri ga o uso de me ca nis mo
que tor ne aces sí vel aos por ta do res de de fi ciên cia
au di ti va as men sa gens te le vi si vas dos Po de res da
União e a pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta.

Art. 2º  As men sa gens dos Po de res da União,
as ma ni fes ta ções ofi ci a is de seus mem bros e suas
cam pa nhas ins ti tu ci o na is ve i cu la das pela te le vi são
se rão in ter pre ta das na lín gua bra si le i ra de si na is.

Art. 3º  A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art.
54, a.

Art. 54. A.  A par tir de 1º de ja ne i ro de
2006, os pro gra mas de te le vi são da pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta de cada par ti do ou
co li ga ção se rão in ter pre ta dos na lín gua bra -
si le i ra de si na is.

§ 1º A inob ser vân cia do dis pos to nes -
se ar ti go su je i ta o par ti do ou a co li ga ção às
san ções es ta be le ci das no pa rá gra fo úni co
do art. 55.

Art. 4º  Esta lei en tra rá em vi gor no ven ta dias a 
par tir da data de sua pu bli ca ção, res sal va do o dis -
pos to no art. 37."

Esse é o voto pro fe ri do pelo Se na dor Ney Su as -
su na, que subs cre vo e sub me to à apro va ção dos de -
ma is Se na do res e Se na do ras in te gran tes da Co mis -
são de Edu ca ção do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) — Em
dis cus são a ma té ria.

Com a pa la vra a au to ra do Pro je to de Lei, Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES — Sr. Pre si den -
te, Srs. Se na do res, o mo ti vo que re al men te me fez
apre sen tar este Pro je to – ló gi co que é do co nhe ci -
men to de to dos os Srs. Par la men ta res – é o es for ço
por que pas sam hoje os go ver nos, os Po de res Le gis -
la ti vos e a so ci e da de, in clu si ve cha man do a ini ci a ti va
pri va da a essa gran de cons tru ção, ou seja, um es for -
ço co le ti vo para que se ga ran ta cada vez mais a ci da -
da nia de seg men tos pra ti ca men te ex clu í dos do mun -
do do tra ba lho e da in ser ção so ci al. As pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia hoje são tra ta das com mu i to
mais res pe i to. Ló gi co que há mu i ta co i sa ain da a ser
con quis ta da. Há uma luta in ces san te para que haja
adap ta ção de pré di os, de pas se i os pú bli cos, de es tí -
mu lo à qua li fi ca ção, ca pa ci ta ção e ao mer ca do de tra -
ba lho para as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.
Inclu si ve no meu pró prio Esta do, o Rio Gran de do Sul, 
te mos um pro je to de ini ci a ti va do go ver no que es ti mu -
la a clas se em pre sa ri al a em pre gar mão-de-obra de
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. Há um gran de
sen ti men to co le ti vo de que as co i sas pre ci sam ser fe i -
tas e ser ace le ra das.

O que bus ca mos atra vés des se pro je to é exa ta -
men te dar opor tu ni da de a qua se 10% da po pu la ção
bra si le i ra que são por ta do res de de fi ciên cia au di ti va
para que te nham a pos si bi li da de de in ser ção nos me i -
os de co mu ni ca ção. Sa be mos hoje que a te le vi são é o 
meio que che ga em to dos la res, des de os mais sim -
ples até o mais qua li fi ca do do pon to de vis ta eco nô mi -
co. E as pes so as sur das são im pos si bi li ta das, na
gran de ma i o ria dos pro gra mas, de in te ra gir den tro da -
qui lo que está sen do apre sen ta do.

Pro pu se mos que se ins ti tua, ini ci an do pe los
pro gra mas ofi ci a is. To dos os pro gra mas de res pon sa -
bi li da de dos po de res pú bli cos, por tan to, do Po der Ju -
di ciá rio, Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, te rão a pos si bi li da de
de apre sen tar tam bém a in ter pre ta ção na lín gua de
si na is.

O diá lo go que hou ve na nos sa Co mis são foi mu -
i to po si ti vo, por que ti ve mos a opor tu ni da de de aper fe -
i ço ar o pro je to. Então, no mo men to em que cor ri gi -
mos, por exem plo, que não se fale em lin gua gem,
mas em lín gua de si na is. Essa é uma ex pres são in ter -



na ci o nal men te con si de ra da como mais cor re ta. Qu -
an do fa la mos que não va mos in ter pre tar, não se tra ta
de trans mis são, mas sim de in ter pre ta ção da lín gua
de si na is, tam bém é uma ex pres são mais cor re ta. E
quan do re ti ra mos que seja co lo ca da si mul ta ne a men -
te a in ter pre ta ção da lín gua e a apre sen ta ção da lin -
gua gem ocul ta, es ta mos fa ci li tan do para as pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia, por que tal pro ce di men to
cer ta men te con fun di ria mu i to mais do que au xi li a ria a
com pre en são. Sa be mos que uma gran de par te das
pes so as não são al fa be ti za das, sen do es ti mu la das a
se co mu ni ca rem na lín gua de si na is.

O que o Se na dor Ney Su as su na, o Se na dor Nilo 
Te i xe i ra Cam pos, re la tor, fa zem, nes se mo men to, é
aco lher uma idéia de con sen so cons tru í da co le ti va -
men te.

E a ques tão de se in clu ir tam bém nos pro gra -
mas de te le vi são da pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta pa -
re ce-me po si ti va. Gos ta ría mos que já se ini ci as se em
2002 ou 2004. Mas o con sen so a que se che gou foi
que se ini cie a par tir de 2006. Então res pe i ta mos a
opi nião da ma i o ria dos par la men ta res da nos sa Co -
mis são, para que os par ti dos po lí ti cos pos sam se
adap tar a essa nova exi gên cia. Tam bém pre ci sa mos
de pes so as qua li fi ca das que pos sam cada vez mais
par ti ci par des sa ati vi da de no mer ca do de tra ba lho.

Qu e re mos agra de cer a sen si bi li da de e a com -
pre en são dos ilus tres pa res e di zer que esta Co mis -
são dá uma de mons tra ção con cre ta de que pre ci sa -
mos agir em con jun to para que mais e mais pes so as
pos sam ter uma vida mais dig na, prin ci pal men te uma
cons tru ção de ci da da nia mais só li da.

O SR. CASILDO MALDANER – V. Exª me con -
ce de um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan des?

A SRA. EMILIA FERNANDES — Con ce do-lhe
o apar te, con clu in do o meu pro nun ci a men to com ele.

O SR. CASILDO MALDANER — Essa pro pos ta 
de V. Exª é ex tra or di ná ria.

Per gun to: para en trar em vi gor a par tir de 2006,
pelo que vejo na pro pos ta de con sen so, in clu si ve os
pro gra mas ele i to ra is para que as pes so as com de fi -
ciên cia au di ti va pos sam acom pa nhar a in ter pre ta ção
da lin gua gem, por exem plo, nos ca na is... Por que, aqui 
fala, Se na do ra, ve i cu la da em te le vi são a lin gua gem
de si na is em to das as ve i cu la ções de te le vi são do Go -
ver no Fe de ral. De po is fala nos pro gra mas ele i to ra is a
par tir de 2006. Per gun to a V. Exª se nos pro gra mas de 
te le vi são, para os que têm pro ble mas au di ti vos, te re -
mos isto, a par tir de quan do.

A SRA. EMILIA FERNANDES — Agra de ço o
apar te de V. Exª. É im por tan te que se diga que tor na

sen sí vel aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti va as
men sa gens te le vi si vas dos Po de res da União e a pro -
pa gan da ele i to ral. Então to das as men sa gens te le vi -
si vas que fo rem de res pon sa bi li da de dos três po de res 
de ve rão ter a in ter pre ta ção da lín gua de si na is a par tir 
de 90 dias de po is de apro va da a lei. Então to das as
men sa gens, to das as cam pa nhas, pro pa gan das,
cam pa nhas edu ca ti vas que al gum dos Po de res, nor -
mal men te o Po der Exe cu ti vo faz mais isso, mas to dos
de ve rão ter essa in ter pre ta ção.

Qu an to à pro pa gan da ele i to ral, hou ve um en -
ten di men to de que se ria a par tir de 2006.

O SR. CASILDO MALDANER – Qu e ro cum pri -
men tar V. Exª por que, como dis se an tes, isso vai ter
uma re per cus são mu i to gran de. É um gran de pas so
que se dá. Qu e ro cum pri men tar tam bém, sem dú vi da
al gu ma, o Re la tor, Se na dor Nilo Te i xe i ra, e a pro pos ta 
do Subs ti tu ti vo do Se na dor Ney Su as su na.

De qual quer for ma, Se na do ra Emi lia Fe man des, 
foi um gran de avan ço que esta Co mis são deu atra vés
de V. Exª

A SRA. EMILIA FERNANDES — Qu e re mos
cha mar a aten ção para o art. 2º, que diz que as men -
sa gens dos Po de res da União, as ma ni fes ta ções ofi -
ci a is de seus mem bros... Então sem pre que um Mi nis -
tro for fa lar, um Pre si den tes do Con gres so, do Po der
Ju di ciá rio, o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, as cam -
pa nhas ins ti tu ci o na is ve i cu la das pela te le vi são, sem -
pre se rão in ter pre ta das na lín gua bra si le i ra de si na is.
Então, den tro de 90 dias após a apro va ção des ta lei, e 
a ques tão da pro pa gan da ele i to ral fi ca ria a par tir de
2006.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Com a
pa la vra o Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, gos ta ria de en fa ti zar a im por tân cia
do diá lo go, do de ba te na bus ca do en ten di men to. Na
úl ti ma ses são em que foi pe di da vis ta co le ti va, ti ve -
mos um aca lo ra do de ba te so bre um tema na tu ral -
men te im por tan te, que haja o con tra di tó rio, é aqui o
es pa ço para isso, e lou vo quan do ago ra a au to ra do
pro je to, Se na do ra Emi lia Fer nan des, que em boa
hora toma a ini ci a ti va de, em en ten di men to com o Se -
na dor Ney Su as su na, que apre sen ta um subs ti tu ti vo,
e tam bém com o re la tor, Se na dor Nilo Te i xe i ra, che -
gan do a um teto com pre en di do por eles como ide al,
fe i to esse en ten di men to por eles como ide al, o que
va lo ri za so bre ma ne i ra a nos sa ati vi da de aqui no ple -
ná rio des ta Co mis são.

Nós, que as sis ti mos e par ti ci pa mos do de ba te
de ma ne i ra tão ca lo ro sa, nes te mo men to a nos sa par -



ti ci pa ção res trin ge-se a cum pri men tar a au to ra do
pro je to, que aco lheu as mu dan ças, os ajus tes, no seu
en ten di men to, va lo ri zan do o pro je to, e o Re la tor, que
sou be ter essa ca pa ci da de de ar ti cu lar en tre au to ra e
quem apre sen tou o subs ti tu ti vo, apre sen tan do para
nós esse tex to que, en ten do eu, é de qua li da de ab so -
lu ta, de re fe rên cia ab so lu ta, o que vai tra zer be ne fí ci -
os es pe ci al men te àque les que são de fi ci en tes e, con -
se qüen te men te, ex clu í dos da par ti ci pa ção do pro ces -
so de co mu ni ca ção. Meus cum pri men tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES — Alguém nos
per gun tou por que não co lo ca mos em re la ção a to dos 
os pro gra mas das em pre sas pri va das do País de te le -
vi são. Enten de mos que de ve ría mos ini ci ar pelo exem -
plo dos po de res cons ti tu í dos. De se ja mos, es pe ra -
mos, e essa é a ex pec ta ti va das li de ran ças e da que -
les gru pos de tra ba lho com as pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia au di ti va, que gra da ti va men te as em pre sas 
co mer ci a is, prin ci pal men te aque les pro gra mas mais
cul tu ra is, edu ca ti vos, au to ma ti ca men te pas sem a in -
clu ir tam bém a lín gua de si na is. Então se ria a par ti ci -
pa ção da so ci e da de como um todo nes se gran de pro -
je to co le ti vo de cons tru ção da ci da da nia das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia. Por isso não co lo ca mos
aqui. Qu e re mos que a ini ci a ti va pri va da se dê con ta
da im por tân cia e saia à fren te, in clu in do tam bém nos
seus pro gra mas de ca rá ter edu ca ti vo e cul tu ral.

O SR. ARLINDO PORTO – Agra de ço o apar te
da Se na do ra Emi lia Fer nan des e con cluo, Sr. Pre si -
den te, dan do um tes te mu nho: a Rede Mi nas de Te le -
vi são, que é a TV Edu ca ti va do Go ver no do Esta do,
que está pre sen te em mais de qui nhen tos mu ni cí pi os
mi ne i ros com seu sis te ma de re trans mis são com a
ge ra ção de si na is da ca pi tal, e os jor na is, os prin ci pa -
is, os dois pro gra mas no ti ci o sos, te le jor na is, já têm
apre sen ta ção pa ra le la, a re pre sen ta ção da lín gua
bra si le i ra de si na is. Acho que é uma de mons tra ção da 
sua im por tân cia. Há al guns anos, tal vez há cin co, seis 
anos quan do eu era ain da vice-Go ver na dor, o Go ver -
no do Go ver na dor Hé lio Gar cia man dou que as sim
fos se fe i to e até hoje é man ti da a co mu ni ca ção por si -
na is. Acho que isso é va lo ri zar a ques tão cul tu ral em
res pe i to àque les que têm de fi ciên cia e que me re cem
o res pe i to da so ci e da de. E as em pre sas de te le vi são,
com o tem po, es ta rão se ade quan do a esse mer ca do
que não pode ser des pre za do.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) — Pas -
se mos à vo ta ção. A vo ta ção será no mi nal, con si de -
ran do que esse pro je to é ter mi na ti vo na Co mis são de
Edu ca ção. Então va mos cha mar nome a nome.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Bem, a 
ma té ria vai a tur no su ple men tar, na pró xi ma re u nião.

Eu gos ta ria de pa ra be ni zar a Se na do ra Emí lia
Fer nan des por essa ini ci a ti va e tam bém as con tri bu i -
ções do Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos e do Se na dor
Ney Su as su na com o subs ti tu ti vo, além da re le vân cia
da ma té ria em si, que tor na aces sí ve is aos de fi ci en -
tes au di ti vos pro gra mas ofi ci a is dos Po de res da Re -
pú bli ca e tam bém a le gis la ção ele i to ral, os pro gra mas 
ele i to ra is. A ini ci a ti va da Se na do ra lan ça fora o pro ble -
ma dos de fi ci en tes de au di ção, su ge rin do, re co men -
dan do até ou tras me di das que ve nham a tor nar me -
nos pro ble má ti ca a par ti ci pa ção des sas pes so as,
seja par ti ci pa ção na po lí ti ca, seja na so ci e da de bra si -
le i ra.

Pas se mos ao Item 3 da pa u ta. Esta mos aguar -
dan do a pre sen ça do Re la tor do Item 3, Se na dor
Ro ber to Fre i re, que ain da não se en con tra.

Então pas se mos ao Item 4.

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 220, de 2001
apro va o ato que ou tor ga per mis são à CB Empre en -
di men tos Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
San ta Cruz do Ca pi ba ri be, em Per nam bu co.

Pas sa mos a pa la vra ao Re la tor da ma té ria,
Se na dor José Co e lho.

O SR. JOSÉ COELHO — (Ina u dí vel. Fora do
mi cro fo ne)...re ce beu o en ca mi nha men to por par te
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ao Pre si den te da
Re pú bli ca, ins tru in do que está de acor do com a le -
gis la ção apli cá vel e que 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. Re -
ce bi o Pa re cer fa vo rá vel do De pu ta do Ney Lo pes, de 
que na Co mis são de Jus ti ça da que la Casa o pro je to 
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va. Con si de ran do ain da que o
exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o PDL nº
220, de 2001, evi den cia o cum pri men to da so bri a li -
da de es ta be le ci da 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 CB Empre en di men tos Ltda., aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se au tor 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.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Em
dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas Ca sas te -

rão co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as, cons ti tu í -
das na for ma e com as atri bu i ções pre vis tas no res -
pec ti vo re gi men to ou no ato de que re sul tar sua cri a -
ção.
....................................................................................

§ 2º às co mis sões, em ra zão da ma té ria de sua
com pe tên cia, cabe:

I – dis cu tir e vo tar pro je to de lei que dis pen sar,
na for ma do re gi men to, a com pe tên cia do Ple ná rio,
sal vo se hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros
da Casa;

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Art. 54. Dos pro gra mas de rá dio e te le vi são des -

ti na dos à pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta de cada par ti -
do ou co li ga ção po de rá par ti ci par, em apo io aos can -
di da tos des ta ou da que le, qual quer ci da dão não fi li a -
do a ou tra agre mi a ção par ti dá ria ou a par ti do in te -
gran te de ou tra co li ga ção, sen do ve da da a par ti ci pa -
ção de qual quer pes soa me di an te re mu ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co. No se gun do tur no das ele i ções
não será per mi ti da, nos pro gra mas de que tra ta este
ar ti go, a par ti ci pa ção de fi li a dos a par ti dos que te -
nham for ma li za do o apo io a ou tros can di da tos.

Art. 55. Na pro pa gan da ele i to ral no ho rá rio gra tu -
i to, são apli cá ve is ao par ti do, co li ga ção ou can di da to
as ve da ções in di ca das nos in ci sos I e II do art. 45.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to
nes te ar ti go su je i ta o par ti do ou co li ga ção à per da
de tem po equi va len te ao do bro do usa do na prá ti ca
do ilí ci to, no pe río do do ho rá rio gra tu i to sub se qüen -
te, do bra da a cada re in ci dên cia, de ven do, no mes -
mo pe río do, exi bir-se a in for ma ção de que a não ve i -
cu la ção do pro gra ma re sul ta de in fra ção da lei ele i -
to ral.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 259, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

CO MIS SÃO DE EDU CA ÇÃO

Mi nu ta
Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 52 de 2001, de
au to ria da Se na do ra Emí lia Fer nan des, vem ao exa -
me des ta Co mis são de Edu ca ção, em ca rá ter ter mi -
na ti vo, nos ter mos do art. 58, § 2º, in ci so I da Car ta
Mag na e do art. 91, in ci so I do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral. A pro po si ção “dis põe so bre a obri ga -
to ri e da de de uso da lin gua gem de si na is em to das as
ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no Fe de ral”.

O art. 1º do pro je to obri ga o uso da lin gua gem
dos si na is, ade qua da aos de fi ci en tes au di ti vos, nas
cam pa nhas edu ca ti vas e pre ven ti vas do go ver no,
sem pre que ve i cu la das pela te le vi são.

Seu art 2º de ter mi na que as ma ni fes ta ções de
mem bros dos Po de res da União bem como as cam -
pa nhas edu ca ti vas e pre ven ti vas do Go ver no Fe de ral
e a pro gra ma ção ele i to ral se jam in ter pre ta das na lin -
gua gem dos si na is, ao se rem trans mi ti das pela te le vi -
são.

Por fim, o art. 3º es ta be le ce a en tra da em vi gor
da lei no no na gé si mo dia após a sua pu bli ca ção.

Em sua jus ti fi ca ção, a au to ra do pro je to re cor da
que o País tem em pre en di do es for ços com vis tas a
ga ran tir a ci da da nia aos seg men tos ex clu í dos, par ti -
cu lar men te aos por ta do res de de fi ciên cia. Afir ma,
tam bém, que o prin ci pal obs tá cu lo ao aces so das
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia au di ti va ao mais
im por tan te meio de co mu ni ca ção do País pode ser in -
te i ra men te su pe ra do pela tra du ção da pro gra ma ção
te le vi si va para a lin gua gem dos si na is.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção em exa me.

II – Aná li se

O pro je to em con si de ra ção en con tra fun da men -
to nas dis po si ções do art. 22, in ci so I e IV; art. 23, in ci -
sos II e V; art. 24, in ci so XIV; e art. 48, ca put, to dos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Os in ci sos I e IV do art. 22 con fe rem à União
com pe tên cia pri va ti va para le gis lar res pec ti va men te
so bre di re i to ele i to ral e ra di o di fu são.

Os in ci sos II e V do art. 93 pre co ni zam a com pe -
tên cia co mum da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os para le gis lar, res pec ti va men te, 
so bre as ga ran ti as das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia e acer ca dos me i os de aces so à cul tu ra.



O in ci so XIV do art. 24, por sua vez, de ter mi na
com pe tir à nião, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral le -
gis lar con cor ren te men te a res pe i to da pro te ção e in -
te gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia.

Por fim, a nor ma cons tan te do art. 48, ca put, da
Car ta Mag na au to ri za o Con gres so Na ci o nal a dis por
acer ca de to das as ma té ri as de com pe tên cia da
União.

O pro je to está em con so nân cia, igual men te,
com o dis pos to no art. 8º, in ci so I do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, que fa cul ta a todo Se na dor
ofe re cer pro po si ção à apre ci a ção da Casa.

Não há, pois, óbi ce de na tu re za cons ti tu ci o nal, le -
gal ou re gi men tal à tra mi ta ção do pro je to em es tu do.

No que se re fe re ao mé ri to, a ini ci a ti va as so -
cia-se ao am plo es for ço de sen vol vi do para su pe rar o
prin ci pal de sa fio im pos to à so ci e da de bra si le i ra quan -
to às pes so as por ta do res de de fi ciên cia: pro pi ci ar a
in ser ção des sas pes so as na vida so ci al e eco nô mi ca
do País.

Nes se mis ter, a pro po si ção é dig na de lou vo res,
uma vez que pre ten de pro por ci o nar aos de fi ci en tes
au di ti vos o aces so às ma ni fes ta ções da vida po lí ti ca
do País e das cam pa nhas pú bli cas que ocor ram me -
di an te emis sões te le vi si vas, por meio da in ter pre ta -
ção de tais ma ni fes ta ções na Lín gua Bra si le i ra de Si -
na is (Li bras).

A uti li za ção da Li bras, en tre tan to, tem so fri do a
con cor rên cia téc ni ca do me ca nis mo co nhe ci do por le -
gen da ocul ta. Esse mé to do con sis te, ba si ca men te, na 
ge ra ção, pela emis so ra, de le gen da es cri ta que con -
tém o ma te ri al so no ro por ela emi ti do em suas trans -
mis sões.

Tais le gen das, trans mi ti das de for ma co di fi -
ca da no si nal de ví deo, tem sua de co di fi ca ção fe i ta 
me di an te chip ins ta la do no in te ri or dos apa re lhos
te le vi so res, me ca nis mo aci o na do por te cla exis -
ten te no ex te ri or des ses apa re lhos. Esse dis po si ti -
vo apre sen ta a van ta gem téc ni ca de so men te se
tor nar vi sí vel se o te les pec ta dor li gar o de co di fi ca -
dor, en quan to a in ter pre ta ção na Li bras é fe i ta em
ja ne la per ma nen te aber ta em to das as te las dos
te le vi so res sin to ni za dos no pro gra ma in ter pre ta do
nes sa lin gua gem.

Se gun do in for ma ções da Pre si den ta da Fe de ra ção 
Na ci o nal das Asso ci a ções de Pais e Ami gos de Sur dos
(FENAPAS), to das as mar cas de te le vi so res fa bri ca dos
no Bra sil pos su em mo de los – in clu si ve de apa re lhos
de ca tor ze po le ga das – do ta dos do dis po si ti vo de co -
di fi ca dor de le gen da ocul ta. Ain da de acor do com a

re fe ri da se nho ra, a obri ga to ri e da de de exis tên cia do
me ca nis mo da le gen da ocul ta ten de rá a fa zer au men -
tar os ín di ces de al fa be ti za ção dos por ta do res de de -
fi ciên cia au di ti va, mo ti va dos pela in tro du ção de ins -
tru men to ca paz de con tri bu ir sig ni fi ca ti va men te para
sua in ser ção so ci al.

A im por tân cia da le gen da ocul ta pode ser ava li -
a da pela quan ti da de de pro po si ções ora em tra mi ta -
ção no Con gres so Na ci o nal que pro põem a obri ga to -
ri e da de de sua uti li za ção. Se gun do le van ta men to efe -
tu a do no ban co de da dos do Se na do Fe de ral, em
pou co mais de vin te pro po si ções so bre di re i tos de
por ta do res de de fi ciên cia au di ti va, ape nas al gu mas
tra tam da Lín gua Bra si le i ra de Si na is, ao pas so que a
am pla ma i o ria pro pug na pela im po si ção do uso da
men ci o na da le gen da.

A pro pó si to, ao fim da ses são le gis la ti va pas sa -
da, o Se na do Fe de ral apro vou o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 286, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre a in clu são de le gen da
ocul ta na pro gra ma ção das emis so ras de te le vi são,
fixa cota mí ni ma de apa re lhos de te le vi são com cir cu i -
to de de co di fi ca ção de le gen da ocul ta e dá ou tras pro -
vi dên ci as".

Não obs tan te a van ta gem téc ni ca da le gen da
ocul ta e sua im por tân cia como in du tor da al fa be ti za -
ção das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia au di ti va,
há, se gun do in for ma ções da Pre si den ta da Fe na pas,
um con tin gen te sig ni fi ca ti vo de tais pes so as ca pa zes
de se co mu ni car ex clu si va men te na Lín gua Bra si le i ra
de Si na is.

Não exis tem da dos es ta tís ti cos a res pe i to dos
por ta do res de de fi ciên cia que per mi tam co nhe cer,
den tre os de fi ci en tes au di ti vos, aque les do ta dos de
con di ções de se co mu ni car pelo idi o ma por tu guês e
os ini ci a dos ape nas na Li bras. Tam pou co há in for ma -
ções so bre se o aces so a uma ou ou tra for ma de co -
mu ni ca ção se deve à si tu a ção so ci o e co nô mi ca da
pes soa, à dis po ni bi li da de de en si no es pe ci al a ele
des ti na do, ou a qual quer ou tro fun da men to so ci al,
eco nô mi co ou cul tu ral.

É cer to que en tre os sur dos há um con tin gen te
al fa be ti za do, em con di ções, pois, de ter aces so à le -
gen da ocul ta; exis te uma par ce la de les ca paz de se
co mu ni car pela Li bras; e, por fim, há uma par te des sa
po pu la ção in ca paz de se co mu ni car por qual quer das
for mas re fe ri das.

Por essa ra zão, jul ga mos que as co mu ni ca ções
do Esta do de vem ser in ter pre ta das na Li bras e, igual -
men te, trans cri tas na le gen da ocul ta, uma vez que se
des ti nam ao uni ver so dos ci da dãos bra si le i ros. Por
isso, as ma ni fes ta ções pro du zi das pe los Po de res da



União e as cam pa nhas edu ca ti vas e pre ven ti vas do
Go ver no Fe de ral de vem ob ser var tal obri ga ção. Em
face dis so, há ne ces si da de de mo di fi ca ção no art. 2º
do pro je to em exa me.

Tal en car go não deve, en tre tan to, ser im pos to
aos par ti dos po lí ti cos, pes so as ju rí di cas de di re i to pri -
va do que de sem pe nham fun ção de in te res se pú bli co.
A es ses, pa re ce-nos mais ade qua do ofe re cer a pos si -
bi li da de de trans mi tir suas men sa gens te le vi si vas da
pro pa gan da ele i to ral acom pa nha das de in ter pre ta -
ção pela Li bras ou trans cre vê-las em le gen da ocul ta
ou, ain da, se pre fe ri rem, uti li zar am bos os me ca nis -
mos de co mu ni ca ção. Esse en ten di men to obri ga-nos
a nova mo di fi ca ção no art. 2º do pro je to em aná li se.

Ade ma is, é im pres cin dí vel que a obri ga to ri e da -
de de a pro pa gan da ele i to ral ser aces sí vel aos por ta -
do res de de fi ciên cia au di ti va seja in tro du zi da na 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”. Esse im pe ra ti vo de cor re da 
ve da ção de um mes mo as sun to ser dis ci pli na do por
mais de uma lei, con for me o art. 7º in ci so IV da Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que
dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a
con so li da ção das leis.

As mo di fi ca ções a se rem fe i tas na pro po si ção
em exa me são, por tan to, de pro fun di da de tal que, tec -
ni ca men te, a so lu ção mais ade qua da é a ela bo ra ção
de subs ti tu ti vo, mo ti vo por que ofe re ce mos, a se guir,
emen da des sa na tu re za.

III – Voto

O Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de 2001, é
cons ti tu ci o nal, ju rí di co e re di gi do de acor do com a
boa téc ni ca le gis la ti va, con quan to deva ser ob je to de
mo di fi ca ção, com vis tas a ajus tá-lo às de ter mi na ções
da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998. Qu an to ao mé ri -
to, é su ma men te opor tu no por ofe re cer con tri bu i ção
sig ni fi ca ti va para a in ser ção so ci al das pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia au di ti va.

Ante as ra zões ex pos tas, so mos pela apro va ção 
do Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de 2001, na for ma
do se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 52 (Subs ti tu ti vo), DE 2001

Tor na aces sí vel aos por ta do res de
de fi ciên cia au di ti va as men sa gens te le vi -
si vas dos Po de res da União e a pro pa -
gan da ele i to ral gra tu i ta e da ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 1º Esta lei o obri ga o uso de me ca nis mo que 
tor ne aces sí vel, aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti -
va, as men sa gens te le vi si vas dos Po de res da União e 
a pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta.

Art. 2º As men sa gens dos Po de res da União, as
ma ni fes ta ções ofi ci a is de seus mem bros e suas cam -
pa nhas ins ti tu ci o na is, trans mi ti das pela

te le vi são, se rão in ter pre ta das na Lín gua Bra si -
le i ra de Si na is e trans cri tas sob a for ma de le gen da
ocul ta.

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 art. 54-A:

Art. 54-A. Os pro gra mas de te le vi são
da pro pa gan da ele i to ral gra tu i ta de cada
par ti do ou co li ga ção se rão in ter pre ta dos na
Lín gua Bra si le i ra dos Si na is ou trans cri tos
sob a for ma de le gen da ocul ta.

§ 1º A inob ser vân cia do dis pos to nes te
ar ti go su je i ta o par ti do ou co li ga ção às san ções
es ta be le ci das no pa rá gra fo úni co do art. 55.

Art. 4º Esta lei en tra em no ven ta dias a par tir da
data de sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, – Nilo Te i xe i ra Cam pos.

PARECER Nº 1.120, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 158, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que dis põe so bre a ins cri ção de no mes
no Li vro dos He róis da Pá tria.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta co mis são, nos ter mos das com -
pe tên ci as atri bu i das pelo art. 90 e pelo in ci so I do art.
102, am bos do Re gi men to Inter no, o Pro je to de Lei do
Se na do nº 158, de 2001, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, visa es ta be le cer di re tri zes ge ra is para a ins -
cri ção de no mes no Li vro dos He róis da Pá tria.

O art. 1º da pro po si ção es ta be le ce os ob je ti vos
do re fe ri do Li vro, que se des ti na a man ter gra va dos,
de for ma per ma nen te, os no mes dos bra si le i ros que,
in di vi du al men te ou em gru pos re pre sen ta ti vos, te -
nham se des ta ca do, por sua bra vu ra, na de fe sa e na
cons tru ção da Pá tria.

O art. 2º de ter mi na que a hon ra ria seja pres ta da
me di an te edi ção de lei, e sob a con di ção de que te -
nham trans cor ri do pelo me nos cin qüen ta anos da
mor te do ho me na ge a do, ex ce tu a da des sa exi gên cia
a ins cri ção do nome de quem te nha tom ba do ou te -



nha sido dado como mor to em cam po de ba ta lha, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co des se mes mo ar ti go.

O art. 3º exi ge que a ho me na gem co in ci da com
o trans cur so de data me mo rá vel da vida do la u re a do.

O art. 4º tra ta da en tra da em vi gên cia da lei de -
cor ren te da pro pos ta.

II – Aná li se

Cu ri o sa men te, em bo ra se cons ta te a exis tên cia
fÍsi ca do Li vro dos He róis da Pá tria, de po si ta do no
Pan teão da Pá tria e da Li ber da de Tan cre do Ne ves,
em Bra sí lia, com no mes já ins cri tos, não se en con tra,
no or de na men to ju rí di co, qual quer nor ma que lhe
diga res pe i to.

Tal cir cuns tân cia tor na-se em pe ci lho for mal a
que as pro pos tas de ins cri ções de no mes se es tri bem 
no de vi do apa ra to le gal que res guar de tan to o po der
de ini ci a ti va, quan to as con di ções de li mi ta do ras do al -
can ce das ho me na gens.

Ape sar des sa la cu na, na prá ti ca, como bem re -
lem bra a jus ti fi ca ção do pro je to, duas pro po si ções já
se con ver te ram em lei. Uma, por ini ci a ti va do Exe cu ti -
vo, man da ins cre ver oS no mes de Ti ra den tes e De o -
do ro da Fon se ca, fru to de me di da pro vi só ria, e ou tra,
de au to ria de par la men tar, ho me na ge ia Zum bi dos
Pal ma res. Ain da em tra mi ta ção nes ta Casa, há uma
re la ti va a Ca xi as.

Como se ob ser va, a prá ti ca le gis la ti va con sa -
grou o am plo po der de ini ci a ti va re fe ren te à ma té ria.

O opor tu no pro je to sub me ti do pelo Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra tem o con dão de ga ran tir a ple na exe cu -
ção das ini ci a ti vas, de acor do com pa râ me tros de fi ni -
dos e em con so nân cia com os di ta mes ju rí di cos e
cons ti tu ci o na is.

Não fo ram ofe re ci das emen das no pra zo re gi -
men tal. Não há ma té ria si mi lar em cur so, que jus ti fi -
que tra mi ta ção em con jun to.

III – Voto

Pelo ex pos to, o voto é pela apro va ção do Pro je to 
de Lei do Se na do nº 158, de 2001, no que diz res pe i to
tan to ao mé ri to quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e re gi men ta li da de da ma té ria.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la -
tor – Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Luiz
Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Álva ro Dias – Emí lia
Fer nan des – 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 – Pe dro Piva – Ney Su as su na – Lú dio
Co e lho – Ma ri na Sil va – Lú cio Alcân ta ra (Au tor da
Pro po si ção).

(Pro ce de-se à Vo ta ção.)





PARECER Nº 1.121, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 89, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ge ral do Athoff que al te ra se ção à
par te per ma nen te da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, dis pon do so bre a ati vi da de da pe rí cia 
ofi ci al.

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
que tem como pri me i ro sig na tá rio o emi nen te Se na -
dor Ge ral do Althoff. A pro po si ção tem o pro pó si to de
mo di fi car as dis po si ções cons ti tu ci o na is re la ci o na das 
à se gu ran ça pú bli ca para in clu ir a pe rí cia ofi ci al en tre
as ”fun ções es sen ci a is à jus ti ça“.

Con so an te in for mam os au to res da pro po si ção:
”em pre en de mos, ao lon go dos úl ti mos me ses, es tu do 
da si tu a ção atu al dos ór gãos e da ati vi da de da pe rí cia 
téc ni ca no Bra sil. As con clu sões a que che ga mos são
con ver gen tes para um mes mo pon to: é ne ces sá rio
um novo tra ta men to des sa ati vi da de es sen ci al à pres -
ta ção ju ris di ci o nal do Esta do as sen ta do so bre o tri nô -
mio da au to no mia fun ci o nal, ad mi nis tra ti va e or ça -
men tá ria.

A au to no mia pre ten di da ”vai con fe rir aos ór gãos 
das pe rí ci as ofi ci a is dos Esta dos ma i or raio de ação e
mais efi ciên cia, pres te za e me i os de tre i na men to e in -
ter câm bio, com sen sí ve is me lho ras na qua li da de do
tra ba lho pe ri ci al“.

II – Voto

Esta mos in te i ra men te de acor do com os au to res 
da pro po si ção com res pe i to à ne ces si da de de pres ti -
gi ar a ca te go ria dos pe ri tos ofi ci a is. Sa be mos to dos
da im por tân cia da pe rí cia téc ni ca para a pres ta ção ju -
ris di ci o nal. Os que la bu tam nas li des da po lí cia ju di -
ciá ria con tam sem pre com a co la bo ra ção com pe ten te 
dos pe ri tos, mu i tas ve zes de ci si va para elu ci dar o
caso sob in ves ti ga ção. Esse es pí ri to, só po de mos
apla u dir e sa u dar.

A pro po si ção que ora exa mi na mos, no en tan to,
deve ser ob je to de aná li se cu i da do sa, tan to do pon to
de vis ta de sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al, quan to
com re la ção aos efe i tos con cre tos que dela po de mos
es pe rar.

Em pri me i ro lu gar, de ve mos ad ver tir que a sim -
ples men ção a de ter mi na da ati vi da de ou ca te go ria

pro fis si o nal no Tex to Cons ti tu ci o nal, por si só, não
tem o con dão de mo di fi car subs tan ci al men te as con -
di ções ge ra is da ca te go ria. Espe ci al men te nes te mo -
men to, em que di ver sos seg men tos se mo vi men tam,
le gi ti ma men te, para pro por emen das à Cons ti tu i ção
tra tan do de sua ati vi da de. Tra ta-se de ilu são, mar ca da 
pelo for ma lis mo, crer que a Lei Ma i or te nha po de res
má gi cos com re la ção à re a li da de con cre ta.

Di ver sa men te, a luta co ti di a na pela afir ma ção
dos in te res ses da ca te go ria dos pe ri tos e em de fe sa
da na tu re za ins ti tu ci o nal da pe rí cia téc ni ca, in clu si ve
no pla no ju rí di co-for mal, pode pres cin dir, a nos so ju í -
zo, de al te ra ções na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

De ou tra par te, do pon to de vis ta de sua cons ti -
tu ci o na li da de, a pro po si ção en fren ta di fi cul da des dig -
nas de re gis tro. É nos so de ver re cor dar, nes se pas so,
o que de ci diu o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos au tos
da Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº 1.159-AP,
em que se dis cu tia a obri ga to ri e da de de que as di ver -
sas uni da des da Fe de ra ção su je i tar-se às dis po si -
ções cons ti tu ci o na is com re la ção à or ga ni za ção da
Se gu ran ça Pú bli ca.

Dis cu tia-se, na es pé cie, dis po si ti vo da Cons ti tu i -
ção Esta du al do Ama pá que es ta tu ía, en tre os ór gãos 
en car re ga dos da Se gu ran ça Pú bli ca, com au to no mia
ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, a Po lí cia Téc ni co-Ci en tí fi -
ca. Obser ve-se o voto do Mi nis tro Re la tor, Ilmar Gal -
vão, apro va do à una ni mi da de de vo tos:

”O art. 144 da CF/88, no seu § 4º dis -
põe, a to das as le tras, sem mar gem para in -
ter pre ta ção que não seja a de cla ra ti va, in -
cum bir às po lí ci as ci vis, ob vi a men te es ta du -
a is, res sal va da ta o so men te a com pe tên cia
da União, “as fun ções de po lí cia ju di ciá ria e
a apu ra ção das in fra ções pe na is, ex ce to as
mi li ta res e ine xis tin do dú vi da de que se
está, aí, di an te de prin cí pio a cuja ob ser vân -
cia não po dem se fur tar as uni da des fe de ra -
das, a teor da nor ma do art. 25 da pró pria
Car ta Fe de ral, ine xis tin do, con se quen te -
men te, qual quer es pa ço que com por te a
ins ti tu i ção, pelo le gis la dor lo cal, de ou tros
ór gãos que ve nham a di vi dir o en car go com
a Po lí cia Ci vil, ain da que de modo res tri to à
exe cu ção de ser vi ço téc ni co es pe ci a li za do,
como o de pe rí ci as, o qual, por tan to, há de
com pre en der-se como im pli ci ta men te com -
pre en di do na po lí cia ju di ciá ria. ”(Tri bu nal
Ple no, 11-5-95)

Cons ta ta mos, na hi pó te se, que o Excel so Pre tó -
rio con si de rou o po der cons ti tu in te de ri va do es ta du al



in com pe ten te para se pa rar a ati vi da de pe ri ci al da ati -
vi da de po li ci al ju di ciá ria. Mas con si de rou tam bém
que o ser vi ço da pe rí cia, ”há de com pre en der-se
como im pli ci ta men te com pre en di do na po lí cia ju di ciá -
ria“. Aqui, tra ta-se de um ju í zo de na tu re za mais ge né -
ri ca, que im pli ca res tri ção ao Con gres so Na ci o nal,
como le gis la dor cons ti tu in te de ri va do.

Em face des sas ra zões, o nos so voto é pela re -
je i ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 89,
de 1999.

Sala das Co mis sões, 19 de se tem bro de 2001. – 
Osmar Dias, Pre si den te em exer cí cio – Ro meu
Tuma, Re la tor do Ven ci do – Anto nio Car los Jú ni or – 
Mar lu ce Pin to – Fran ce li no Pe re i ra – Mo re i ra Men -
des – Jéf fer son Pé res – Pe dro Ubi ra ja ra – José
Agri pi no – Ro ber to Re quião – Se bas tião Ro cha –
José Edu ar do Du tra – Ber nar do Ca bral (con trá rio,
em se pa ra do)

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO 
SENADOR BERNARDO CABRAL, NA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA

I – Re la tó rio

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ge ral do
Althoff e ou tros vin te e nove Se na do res, vem a exa me
des ta Co mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 89, de 1999, que pre ten de cri ar nova se ção,
com pos ta de um ar ti go, no âm bi to do Ca pí tu lo IV do
Tí tu lo IV da Cons ti tu i ção Fe de ral, com o ob je ti vo de
dis por so bre a ati vi da de de pe rí cia ofi ci al. Como de -
cor rên cia da ino va ção pre ten di da, pro põe-se mo di fi -
ca ção cor re la ta na re da ção do atu al art. 135 da Cons -
ti tu i ção, com o fito de equi pa rar a for ma de re mu ne ra -
ção dos pro fis si o na is da ati vi da de de pe rí cia ofi ci al à
es ta be le ci da para os in te gran tes das car re i ras da
Advo ca cia Pú bli ca e da De fen so ria Pú bli ca.

Na jus ti fi ca ção da pro pos ta, as sim pon ti fi cam os 
ilus tres subs cri to res da PEC:

“(...) Das aná li ses em pre en di das re sul -
ta cla ro que a atu a ção da pe rí cia téc ni ca
pre ci sa ser isen ta, emi nen te men te téc ni ca,
pro fun da e de ta lha da, a sal vo de toda e
qual quer in jun ção ex ter na, aqui es tan do in -
clu í da a de fi ciên cia ins tru men tal e de pes so -
al. O pe ri to emi te um ju í zo de va lor, uma
aná li se con clu si va, e não uma mera des cri -
ção de fa tos, e pre ci sa dis por, para le var a
bom ter mo essa mis são — a cu jos re sul ta -
dos, sem exa ge ro, pode es tar es tre i ta men te

vin cu la da a qua li da de da pres ta ção ju ris di ci -
o nal do Esta do — de au to no mia, a par tir da
qual se rão ob te ní ve is a qua li fi ca ção de pes -
so al e a es tru tu ra lo gís ti ca in dis pen sá ve is.
(...) Por tudo isso, a ati vi da de pe ri ci al não é
uma fun ção la te ral, aces só ria, da in ves ti ga -
ção cri mi nal. Antes, é fun ção es sen ci al à
Jus ti ça. (...)”

Enten dem os pro po nen tes da PEC que ”gal va ni -
zar a ma té ria em sede cons ti tu ci o nal“ é a fór mu la ins -
ti tu ci o nal ne ces sá ria à ga ran tia das me tas de au to no -
mia fun ci o nal, ad mi nis tra ti va e or ça men tá ria para a
ati vi da de de pe rí cia ofi ci al.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção
du ran te o pra zo re gi men tal.

II – Voto

Não há qual quer re pa ro a fa zer no to can te à
cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção. Os ilus tres pro po -
nen tes exer ci ta ram sua com pe tên cia de ini ci a ti va nos
ter mos do in ci so I do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e a pro pos ta não es bar ra em ne nhum dos li mi tes cir -
cuns tan ci a is e ma te ri a is a que se re fe rem os pa rá gra -
fos lº e 4º do mes mo ar ti go. A in ser ção da ma té ria no
Ca pí tu lo IV do Tí tu lo IV da Car ta Mag na afi gu ra-se
per ti nen te e ade qua da, ten do em vis ta que a ati vi da -
de de pe rí cia ofi ci al tem di men são sis tê mi ca, pois
man tém in ter de pen dên cia com to das as de ma is fun -
ções de Se gu ran ça e Jus ti ça, sen do a re la ção com
esta de ine gá vel es sen ci a li da de.

No que res pe i ta ao mé ri to, a pro pos ta as sen ta
so bre al guns pres su pos tos cuja re le vân cia não há
como de i xar de re co nhe cer.

Em pri me i ro lu gar, cons ta ta-se que a ati vi da de
de pe rí cia ofi ci al vem so fren do um pro ces so de frag -
men ta ção e de sar ti cu la ção, pois sabe-se que em di -
ver sas uni da des da fe de ra ção a fun ção pe ri ci al tem
sido con co mi tan te men te atri bu í da a ou tros ór gãos,
como as Po lí ci as Ci vil, Mi li tar, Ro do viá ria e Flo res tal,
re sul tan do em la u dos e pro ces sos de tra ba lho con ta -
mi na dos ou con di ci o na dos por pers pec ti vas fun ci o -
na is es tra nhas à ati vi da de pe ri ci al.

Por ou tro lado, a prá ti ca cor ren te na ma i o ria
dos Esta dos de su bor di nar a ati vi da de pe ri ci al aos
or ga nis mos po li ci a is vem acar re tan do pre ju í zos não
tri vi a is à qua li da de e ao al can ce do tra ba lho de pe rí -
cia, já que esta, nos ter mos da Lei Pro ces su al, pode 
ser re qui si ta da pelo de le ga do de po lí cia que pre si de 
o in qué ri to, pelo juiz que con duz o fe i to ou pelo Mi -
nis té rio Pú bli co, que nele atua como au tor ou como
cus tos le gis. Como en si na o emi nen te ju ris ta Hé lio



To mag hi, a pe rí cia não pro va so men te, mas tam bém 
ilu mi na a pro va. Daí seu en ten di men to de que a pe -
rí cia de ve ria ser re ti ra da do ca pí tu lo da pro va, pas -
san do a re ce ber lu gar au tô no mo, en tre a pro va e a
sen ten ça. Esse tra ta men to le gal e dou tri ná rio de i xa
pa ten te que a ati vi da de pe ri ci al não tem li ga ção pre -
pon de ran te, e mu i to me nos ex clu si va, com a po lí cia
ju di ciá ria, de ven do ser me lhor en ten di da e tra ta da
como fun ção au xi li ar da pres ta ção ju ris di ci o nal do
Esta do.

Assim sen do, a bus ca de ma i or au to no mia ins -
ti tu ci o nal para a ati vi da de de pe rí cia ofi ci al me re ce,
a nos so ver, ser enal te ci da e apo i a da.

Não nos pa re ce oci o so lem brar que a ati vi da de 
de pe rí cia pos sui gran de den si da de téc ni ca e ci en tí -
fi ca e está, por tan to, su je i ta a uma di nâ mi ca de
aqui si ção, atu a li za ção, trans mis são e in ter câm bio de 
co nhe ci men tos e ha bi li da des bem mais in ten sa do
que a nor mal men te ob ser va da em ou tros cam pos
da ati vi da de es ta tal. Enten de mos, tam bém, des ne -
ces sá rio en fa ti zar a im por tân cia da isen ção, na pro -
du ção da pro va téc ni ca, sem in ter fe rên cia do con du -
tor das in ves ti ga ções.

Esses as pec tos as so ci a dos apon tam no sen ti -
do da in dis pen sá vel au to no mia fun ci o nal, ad mi nis -
tra ti va e or ça men tá ria da ati vi da de de pe rí cia ofi ci al,
con for me mo de lo hoje pre va le cen te com gran de su -
ces so em ou tros pa í ses.

No pla no fun ci o nal, a au to no mia de ve rá tra du -
zir-se em ter mos de ma i or isen ção na pro du ção da
pro va téc ni ca, sem in ge rên ci as de ou tros ór gãos ou
agen tes es tra nhos ao pro ces so de pro du ção da pro -
va. No pla no ad mi nis tra ti vo e or ça men tá rio, cu i -
dar-se-á de ga ran tir as pri o ri da des, os in ves ti men tos
e a ca pa ci ta ção téc ni co-ci en tí fi ca ne ces sá ri os à cor -
re ta e efi caz atu a ção do or ga nis mo ges tor da ati vi da -
de de pe rí cia ofi ci al.

Estas as con si de ra ções que nos cum pre tra zer
à apre ci a ção dos ilus tres mem bros da CCJ, ao en se jo 
da dis cus são e vo ta ção des ta PEC, que re pu ta mos
da ma i or im por tân cia para o apri mo ra men to das ins ti -
tu i ções vol ta das para a pres ta ção ju ris di ci o nal em
nos so País.

Em face de todo o ex pos to, nos so voto é pela
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
89, de 1999, por con si de rá-la con for me à or dem ju rí -
di co-cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, opor tu na e re le van te, 
ado ta das as se guin tes emen das de re da ção para
ade quá-la à sis te má ti ca da Lei Com ple men tar nº 95
de 26 de fe ve re i ro de 1998.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº – CCJ

1. Dê-se à emen ta da PEC a se guin te re da ção:

“Acres cen ta se ção ao Ca pí tu lo IV
do Tí tu lo IV da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis -
pon do so bre a pe rí cia ofi ci al, e dá nova
re da ção ao art. 135.”

2. Acres cen te-se à ex pres são Se ção IV o de sig -
na ti vo (AC), para iden ti fi car o acrés ci mo dela ao re fe -
ri do Ca pi tu lo IV do Tí tu lo IV.

3. Acres cen te-se ao fi nal da nova re da ção dada
ao art. 135 da CF (art. 2º da PEC) o in di ca ti vo (NR).

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
ROBERTO FREIRE, NA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
de au to ria de 29 se nho res se na do res, e que tem
como pri me i ro subs cri tor o Se nhor Se na dor Ge ral do
Althoff. Por ela pro põe-se mo di fi car o atu al art. 135 da
Car ta Po lí ti ca para in clu ir a pe rí cia ofi ci al en tre as
“fun ções es sen ci a is à jus ti ça”.

Os seus au to res a jus ti fi cam com a ne ces si da de 
de que a pe rí cia ofi ci al ”seja isen ta, emi nen te men te
téc ni ca e, pro fun da e de ta lha da, a sal vo de qual quer
in jun ção ex ter na, aqui es tan do in clu í da a de fi ciên cia
ins tru men tal e de pes so al“ e con si de ra a pe rí cia téc ni -
ca “Fun ções es sen ci a is à Jus ti ça”.

II – Voto

Não pa i ram qua is quer dú vi das quan to à im por -
tân cia da pe rí cia téc ni ca e sua es sen ci a li da de à pres -
ta ção ju ris di ci o nal. A ati vi da de do pe ri to deve ser
pres ti gi a da e sua ca te go ria for ta le ci da, para a me lhor
qua li da de dos ser vi ços pres ta dos pelo Esta do.

Entre tan to, pa re ce-nos cla ro que a pro po si ção
sob aná li se, nos ter mos em que é pro pos ta, re ve la
me nos tais pro pó si tos e mais uma cer ta ilu são ju ris di -
cis ta, que su põe vi a bi li zar a qua li fi ca ção de de ter mi -
na da ca te go ria me di an te sua ins cri ção como ”es sen -
ci al à Jus ti ça“ na Cons ti tu i ção.

E não nos pa re ce ra zoá vel que a men ção na
Cons ti tu i ção da con di ção ins ti tu ci o nal de de ter mi na -
das ca te go ri as pro fis si o na is, por mais im por tan tes
que se jam, como é o caso, im pli que ne ces sa ri a men te 
o seu for ta le ci men to na me di da pre ten di da. Di ver sa -
men te, a am pli a ção do le que de ca te go ria pro fis si o -



na is a que se con fe re de ter mi na da es ta tu ra cons ti tu -
ci o nal pode até ser vir ao des pres tí gio de to das.

Ne ces si ta mos de po lí ti cas pú bli cas con sis ten -
tes com o ob je ti vo de ins ti tu ir, em nos so País, uma
Admi nis tra ção Pú bli ca efi ci en te e efi caz, es tru tu ra da
so bre os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da mo ra li da de e
da le ga li da de, en tre ou tros, e for ma da por ser vi do res
res pe i ta dos e qua li fi ca dos. Esse es for ço, ur gen te e
fun da men tal, de pen de da atu a ção de to dos os Po de -
res re pu bli ca nos, cujo for ta le ci men to se im põe.

Não deve o Con gres so Na ci o nal dar azo a ma ni -
fes ta ções cor po ra ti vis tas, como já su ce deu na Cons -
ti tu in te de 1986, em que os ad vo ga dos fo ram con si de -
ra dos es sen ci a is à Jus ti ça.

Por tais ra zões, o nos so voto é pela re je i ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 89, de 1999.

Sala das Co mis sões _ Se na dor Ro ber to Fre i re.

LEGISLAÇÃO CITADA 
NO PARECER ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO III
Dos Esta dos Fe de ra dos

....................................................................................
Art. 25. Os Esta dos or ga ni zam-se e re gem-se

pe las Cons ti tu i ções e leis que ado ta rem, ob ser va dos
os prin cí pi os des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º  São re ser va das aos Esta dos as com pe tên -
ci as que não lhes se jam ve da das por esta Cons ti tu i -
ção.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 5, de 15-8-95:

§ 2º Cabe aos Esta dos ex plo rar di re ta -
men te, ou me di an te con ces são, os ser vi ços
lo ca is de gás ca na li za do, na for ma da lei,
ve da da a edi ção de me di da pro vi só ria para
a sua re gu la men ta ção.

§ 3º Os Esta dos po de rão, me di an te lei com ple -
men tar, ins ti tu ir re giões me tro po li ta nas, aglo me ra -
ções ur ba nas e mi cror re giões, cons ti tu í das por agru -
pa men tos de mu ni cí pi os li mí tro fes, para in te grar a or -
ga ni za ção, o pla ne ja men to e a exe cu ção de fun ções
pú bli cas de...
....................................................................................

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

§ 4º às po li ci as ci vis, di ri gi das por de le ga dos de
po lí cia de car re i ra, in cum bem, res sal va da a com pe -
tên cia da União, as fun ções de po lí cia ju di ciá ria e a
apu ra ção de in fra ções pe na is, ex ce to as mi li ta res.
....................................................................................

PARECER Nº 1.122, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei nº  62 de 2001 (nº 2.758/97,
na Casa de ori gem), que ”in tro duz a pa la -
vra ‘obri ga tó rio’ após a ex pres são ‘cur ri -
cu lar’, cons tan te do § 3º do art. 26 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
es ta be le ce as di re tri zes e ba ses da edu -
ca ção na ci o nal".

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O pro je to de lei so bre o qual esta Co mis são de 
Edu ca ção deve de li be rar tem como fi na li da de acres -
cen tar o ter mo ”obri ga tó rio“ ao tex to do § 3º do art.
26 da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção — LDB).

De acor do com o au tor, o pro je to de lei visa
tor nar ex plí ci to que a dis ci pli na Edu ca ção Fí si ca, a
exem plo da arte, tra ta da no § 2º do mes mo ar ti go, é
um com po nen te cur ri cu lar obri ga tó rio da edu ca ção
bá si ca.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção re ce -
beu pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Edu ca ção,
Cul tu ra e Des por to e da Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção, com subs ti tu ti vo.

É o re la tó rio,

II – Aná li se

Acre di ta mos, como o au tor do PLC, que o le gis -
la dor não ti nha in ten ção de tor nar a Edu ca ção Fí si ca
dis ci pli na de ofer ta op ta ti va.

Em nos so pon to de vis ta, a fi xa ção da obri ga to ri e -
da de em pres ta à Edu ca ção Fí si ca o mes mo sta tus que 
têm dis ci pli nas como a Ma te má ti ca, a Lín gua Por tu gue -
sa, a His tó ria e a Ge o gra fia. E não po de ria ser de ou tra
for ma, ten do cm vis ta os be ne fí ci os que traz para a sa ú -
de do ho mem, qual quer que seja sua fase.



Além de opor tu na, en ten de mos, como o Re la tor 
De pu ta do Pe dro Yves, da Co mis são de Edu ca ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que a pro po si ção não al te ra
o es pí ri to do dis po si ti vo cuja re da ção pre ten de al te -
rar.

III – Voto

Por tan to, nos so voto é pela apro va ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2001, na for ma do
subs ti tu ti vo ado ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des,
Re la tor – Ge ral do Cân di do – Antô nio Car los Jú -
ni or – Lú cio Alcân ta ra – Ca sil do Mal da ner –
Car los Pa tro cí nio – Hugo Na po leão – Ju vên cio
da Fon se ca – Ma ri na Sil va – Jo nas Pi nhe i ro –
Emí lia Fer nan des – Ro meu Tuma – Arlin do Por -
to – José Co e lho – Pe dro Piva – Edu ar do Su -
plicy – Luiz Pon tes.

PARECER Nº 1.123, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 140, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Ney Su as su na,
que de no mi na Go ver na dor Ivan Bi cha ra o 
vi a du to Oi ti ze i ro, lo ca li za do na BR-230,
no Mu ni cí pio de João Pes soa, no Esta do
da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei
do Se na do nº 140, de 2001, que pro põe de no mi nar
”Go ver na dor Ivan Bi cha ra“ o vi a du to Oi ti ze i ro, lo ca li -
za do na BR-230, no Mu ni cí pio de João Pes soa, no
Esta do da Pa ra í ba.

O au tor do pro je to, Se na dor Ney Su as su na,
em sua jus ti fi ca ção, re lem bra a tra je tó ria do ho me -
na ge a do, que co me çou sua vida po lí ti ca nos mo vi -
men tos es tu dan tis da Pa ra í ba. Ele i to de pu ta do es ta -
du al após a que da do Esta do Novo, re e le geu-se em
1950, ges tão em que foi es co lhi do Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va de seu Esta do. To ma do Go -
ver na dor da Pa ra í ba, em 1975, ”equi li brou as fi nan -
ças do Esta do, mo der ni zou a ges tão pú bli ca“ e ”in -
ves tiu ma ci ça men te“ no aten di men to às ”de man das

so ci a is“, ten do cum pri do ”in te gral men te o com pro -
mis so as su mi do“ com a po pu la ção pa ra i ba na.

Pa ra le la men te, atu ou como jor na lis ta e di re tor
do jor nal O Nor te, um dos mais im por tan tes pe rió di -
cos do Esta do. Foi, ain da, pro fes sor da Fa cul da de
de Di re i to, da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba e
pro fes sor de Li te ra tu ra Por tu gue sa da Fa cul da de de
Fi lo so fia da an ti ga uni ver si da de do Bra sil, no Rio de
Ja ne i ro, ”além de es cri tor pro fí cuo e crí ti co atu an te.“

O Pro je to não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

Do ta do de ca pa ci da de in te lec tu al pri vi le gi a da,
Ivan Bi cha ra usou-a so bre tu do para o bem da co le ti -
vi da de, como é pró prio dos gran des ho mens. Como
jor na lis ta, pro fes sor e es cri tor, trans mi tia a sua gen -
te seus co nhe ci men tos e seu modo de pen sar, pro -
fun da men te iden ti fi ca dos com a cul tu ra e as ques -
tões so ci a is do Nor des te.

Foi um po lí ti co es pe ci al: ”im pri miu em tudo o
que fez e re a li zou a sua sim pli ci da de e tran qüi li da -
de“, como bem re gis tra ho me na gem a ele pres ta da
pela Fun da ção Casa de José Amé ri co, na Pa ra í ba.
Sua per so na li da de e ca rá ter ili ba do de ter mi na ram
uma ad mi nis tra ção cuja re ti dão, efi ciên cia e equi da -
de foi um mar co na vida pú bli ca pa ra i ba na.

É, por tan to, ex tre ma men te jus ta a ho me na gem 
que o Se na dor Ney Su as su na pro põe ren der ao Go -
ver na dor Ivan Bi cha ra, um dos ho mens mais no tá ve -
is da his tó ria po lí ti ca da Pa ra í ba.

O pro je to em exa me, ade ma is, re ú ne as con di -
ções de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, bem como
os re qui si tos le ga is e re gi men ta is exi gi dos. Além dis -
so, a nova de no mi na ção pro pos ta para o vi a du to do
Oi ti ze i ro não re pre sen ta ônus para a ad mi nis tra ção
pú bli ca.

III – Voto

Pelo ex pos to, con cluo pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 140, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor
– Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon -
tes – Jo nas Pi nhe i ro – Álva ro Dias – Emí lia Fer -
nan des – 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 – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – Hugo
Na po leão – Edu ar do Su plicy.





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) – A Pre -
sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 352 a 362, de 2001, li dos an -
te ri ormente, 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 (Edi son Lo bão) –– Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le con clu in do pelo en vio ao Arqui vo 
da Pro pos ta de Fiscali za ção e Con tro le nº 3, de 1999,
do Se na dor Ge ral do Melo, que dis põe so bre os as -
sun tos re fe ri dos nos re que ri men tos di ri gi dos aos Mi -
nis tros da Ae ro náu ti ca e Edu ca ção, que so li ci tam in -
for ma ções a res pe i to das me di das for ma is ado ta das
para pro te ger os re cur sos fe de ra is apli ca dos no Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

De acor do com o dis pos to no art. 133, § 1º, com -
bi na do com o art. 254, pa rá gra fo úni co, am bos do Re -
gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de dois dias úte is
para a in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos
mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti nue
sua tra mi ta ção.

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
Constitu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que con clui pela re -
je i ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 89,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ge ral do Althoff, que al te ra se ção à par te per ma nen te
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a ati vi da de
da pe rí cia ofi ci al.

A Pre si dên cia de ter mi na a aber tu ra do pra zo de
dois úte is, pre vis to no art. 254 do Re gi men to Inter no,
para in ter po si ção de re cur so por um dé ci mo dos
mem bros do Se na do, no sen ti do da con ti nu a ção da
tra mi ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia comu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 62, de 2001 (nº 2.758/97, na Casa de ori -
gem), que in tro duz a pa la vra ”obri ga tó rio“ após a ex -
pres são ”cur ri cu lar“, cons tan te do § 3º do art. 26 da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be -
le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal, cujo
pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa
du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das,
nos ter mos do art. 235, II, d, do Regi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº CE/44/2001

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º,  do ar ti go 91, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re -
u nião re a li za da no dia de hoje o subs ti tu ti vo do Exce -
len tís si mo Se nhor Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos, ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 52 de 2001, de au to ria de 
Sua Exce lên cia a Se nho ra Se na do ra Emí lia Fer nan -
des que, “Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de uso da
lin gua gem de si na is em to das as ve i cu la ções em te le -
vi são do Go ver no Fe de ral.”

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/46/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 140 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Ney Su as su na que, “De no mi na ”Go -
ver na dor Ivan Bi cha ra" o vi a du to Oi ti ze i ro, lo ca li za do
na BR-230, no Mu ni cí pio de João Pes soa, no Esta do
da Pa ra í ba."

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/48/2001

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 158 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra que, “Dis põe so bre a 
ins cri ção de no mes no Li vro dos He róis da Pá tria.”

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re -
fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si -



dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 52, 140 e 158, de
2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se -
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 230, de 2001 (n.º
1.077/2001, na ori gem), de 10 do cor ren te, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci -
so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
to tal equi va len te a trin ta mi lhões e cem mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre o 
Go ver no do Esta do de Per nam bu co e o Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, a se gun -
da fase do ”Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral –
PCPR II“.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

OF. Nº 274/01-GLPFL

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te 
Par ti do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em
vir tu de do afas ta men to do Se na dor Fre i tas Neto que 
des fi li ou-se do PFL.

Aten ci o sa men te, – Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 201, DE 2001

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.072, de
25 de ju lho de 1990, que “Dis põe so -
bre os cri mes he di on dos, nos ter mos
do art. 5º in ci so XLIII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e de ter mi na ou tras pro vi dên -
ci as”.

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

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 1990, pas sa a 
vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
VIII — pe cu la to (art. 312, ca put, e § 

1º) in ser ção de da dos fal sos em sis te ma
de in for ma ções (art. 313-A), mo di fi ca ção
ou al te ra ção não au to ri za da de sis te ma
de in for ma ções (art. 313-B), em pre go ir -
re gu lar de ver bas ou ren das pú bli cas
(art. 315), quan do pra ti ca dos por ges tor
ou pres ta dor do ser vi ço pú bli co ou pri va -
do da área de sa ú de, ou por quem mo vi -
men ta ou ad mi nis tra os re cur sos a ela
des ti na dos.

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

Jus ti fi ca ção

O sis te ma pú bli co de sa ú de é um bom exem -
plo de foco de des vi os de re cur sos pú bli cos, que ali -
men ta o no ti ciá rio de es cân da los.

Em 1999, os com ple xos hos pi ta la res da
USP e da Uni camp fo ram in ves ti ga dos por sus pe -
i tas de es ta rem des vi an do par te do di nhe i ro do
SUS (Sis te ma Úni co de Sa ú de), des ti na do a co -
brir as fa tu ras de aten di men tos de do en tes da
rede pú bli ca, para pa gar mé di cos e fun ci o ná ri os.
A fal ta de con tro le e fis ca li za ção so bre o di nhe i ro
foi ad mi ti da pelo Con se lho Na ci o nal de Sa ú de do
Mi nis té rio da Sa ú de (con for me da dos da Fo lha,
de 27-7-1999).



Um dos ma i o res hos pi ta is da Pre fe i tu ra de São
Pa u lo, o do Ser vi dor Mu ni ci pal, foi en vol vi do em des -
vio sis te má ti co de di nhe i ro pú bli co na ges tão Cel so
Pit ta. Uma das ações con sis tia na com pra su per fa tu -
ra da, em até 3.700%, de me di ca men tos e ma te ri al
hos pi ta lar. Ou tra con sis tia em pe di do dos di ri gen tes
do hos pi tal para re ce be rem mais di nhe i ro do que re al -
men te pre ci sa vam para qui tar con tra tos com for ne ce -
do res (da dos da Fo lha, de 23-3-2000).

O Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de São Pa u lo es -
ti ma que, com o fim do Pla no de Aten di men to à Sa ú de 
(PAS), fi cou um rom bo nos co fres da Pre fe i tu ra de
São Pa u lo, cujo pre ju í zo em cin co anos seja de pelo
me nos R$1,7 bi lhão (de acor do o jor nal o Esta do de
S.Pa u lo, de 22-6-2001).

Di an te do ex pos to, con cla ma mos os ilus tres Pa -
res para apro va ção des te pro je to de lei, que visa pu nir 
mais ri go ro sa men te os agen tes de cri mes con tra a
ad mi nis tra ção pú bli ca na área de sa ú de.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º São con si de ra dos he di on dos os cri mes
de la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine), ex tor são qua li fi -
ca da pela mor te, (art. 158, § 2º), ex tor são me di an te
se qües tro e na for ma qua li fi ca da (art. 159, ca put e
seus §§ 1º, 2º e 3º), es tu pro (art. 213, ca put e sua
com bi na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), 
aten ta do vi o len to ao pu dor (art. 214 e sua com bi na -
ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), epi de -
mia com re sul ta do mor te (art. 267, § 1º), en ve ne na -
men to de água po tá vel ou de subs tân cia ali men tí cia
ou me di ci nal, qua li fi ca do pela mor te (art. 270, com bi -
na do com o art. 285), to dos do Có di go Pe nal (De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940), e de ge -
no cí dio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de ou tu -
bro de 1956), ten ta dos ou con su ma dos.
....................................................................................

LEI Nº 8.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994

Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de ju lho de 1990, que dis põe
so bre os cri mes he di on dos, nos ter mos

do art. 5º in ci so XLIII, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º O art. lº da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º São con si de ra dos he di on dos os
se guin tes cri mes, to dos ti pi fi ca dos no De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal, con su ma dos ou ten ta dos:

I – ho mi cí dio (art. 121), quan do pra ti -
ca do em ati vi da de tí pi ca de gru po de ex ter -
mí nio, ain da que co me ti do por um só agen -
te, e ho mi cí dio qua li fi ca do (art. 121, § 2º, I,
II, III, IV, e V);

II – la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine);
III – ex tor são qua li fi ca da pela mor te

(art. 158, § 2º);
IV – ex tor são me di an te se qües tro e na 

for ma qua li fi ca da (art. 159, ca put , e §§ 1º,
2º e 3º);

V – es tu pro (art. 213 e sua com bi na -
ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni -
co);

VI – aten ta do vi o len to ao pu dor (art.
214 e sua com bi na ção com o art. 223, ca -
put e pa rá gra fo úni co);

VII – epi de mia com re sul ta do mor te
(art. 267, § 1º). Pa rá gra fo úni co. Con si de -
ra-se tam bém he di on do o cri me de ge no cí -
dio pre vis to nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº
2.889, de 1º de ou tu bro de 1956, ten ta do ou 
con su ma do."

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

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

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -



da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XLVIII – a pena será cum pri da em es ta be le ci -
men tos dis tin tos, de acor do com a na tu re za do de li to,
a ida de e o sexo do ape na 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.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 10 da Lei nº
7.783, de 28 de ju nho de 1989, in clu in do
como ser vi ços es sen ci a is a pre vi dên cia
e as sis tên cia so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 7.783 de 28 de ju nho de 

1989, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. São con si de ra dos ser vi ços ou
ati vi da des es sen ci a is:

I – tra ta men to e abas te ci men to de
água; pro du ção e dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca, gás e com bus tí ve is;

II – pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al;
III – as sis tên cia mé di ca hos pi ta lar;
IV – dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção de

me di ca men tos e ali men tos;
V – fu ne rá ri os;
VI – trans por te co le ti vo;
VII– cap ta ção e tra ta men to de es go to

e lixo;
VIII – te le co mu ni ca ções;
IX – guar da, uso e con tro le de subs -

tân ci as ra di o a ti vas, equi pa men tos e ma te ri -
a is nu cle a res;

X – con tro le de trá fe go aé reo;
XI – com pen sa ção ban cá ria.”

Art. 2º Essa Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 7.785, de 28 de ju nho de 1989, ao ex pli -
ci tar os ser vi ços ou a ati vi da des es sen ci a is com o
pro pó si to de ga ran tir, na ocor rên cia de gre ve, o aten -
di men to das ne ces si da des ina diá ve is da co mu ni da -
de, não in clu iu os ser vi ços pres ta dos pela pre vi dên cia 
e as sis tên cia so ci al. Cons ta-se, no âm bi to dos be ne fí -
ci os pro por ci o na dos pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, di re ta men te, ou atra vés de con vê -

nio com es ta dos e mu ni cí pi os, nes te úl ti mo caso por
dis po si ção da lei (Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci al
— LOAS), um con jun to de ati vi da des que, por sua na -
tu re za e es pe ci fi ci da de, são ina diá ve is. Tra ta-se de
be ne fí ci os e am pa ro as sis ten ci al in dis pen sá ve is,
pres ta dos à co mu ni da de que, não aten dia, po de rá
com pro me ter a sa ú de e a so bre vi vên cia de seus
mem bros, a exem plo do au xí lio por aci den te do tra ba -
lho e do am pa ro as sis ten ci al das cri an ças ca ren tes,
dos de fi ci en tes e dos ido sos, con si de ra dos em si tu a -
ção es pe ci al.

O pre sen te Pro je to de Lei, in clui, por tan to, en tre
as ati vi da des es sen ci a is es ses ser vi ços re la ci o na dos
à pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al, sub me ten do-o ao
mes mo tra ta men to pre vis to em lei.

Por se tra tar de uma pro pos ta de am plo in te res -
se so ci al, acre di ta mos que o pre sen te Pro je to de Lei
pos sa me re cer a aten ção e o apo io de to dos os mem -
bros des ta Casa.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989

Dis põe so bre o exer cí cio do di re i to
de gre ve, de fi ne as ati vi da des es sen ci a is, 
re gu la o aten di men to das ne ces si da des
ina diá ve is da co mu ni da de, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 10. São con si de ra dos ser vi ços ou ati vi da -
des es sen ci a is:

I – tra ta men to e abas te ci men to de água; pro du -
ção e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, gás e com bus tí -
ve is;

II – as sis tên cia mé di ca e hos pi ta lar;
III – dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção de me di ca -

men tos e ali men tos;
IV – fu ne rá ri os;
V – trans por te co le ti vo;
VI – cap ta ção e tra ta men to de es go to e lixo;
VII – te le co mu ni ca ções;
VIII – guar da, uso e con tro le de subs tân ci as ra -

di o a ti vas, equi pa men tos e ma te ri a is nu cle a res;
IX – pro ces sa men to de da dos li ga dos a ser vi ços 

es sen ci a is,



X – con tro le de trá fe go aé reo;
XI – com pen sa ção ban cá ria.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203, DE 2001

Re gu la men ta o exer cí cio das ati vi -
da des dos pro fis si o na is em trans por te
de pas sa ge i ros, “mo to ta xis ta”, em en tre -
ga de mer ca do ri as e em ser vi ço co mu ni -
tá rio de rua, e “mo to boy”, com o uso de
mo to ci cle ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Esta lei re gu la men ta o exer cí cio das ati vi -

da des dos pro fis si o na is em trans por te de pas sa ge i -
ros, “mo to ta xis ta”, em en tre ga de mer ca do ri as e em
ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e “mo to boy”, com o uso
de mo to ci cle ta.

Art. 2º Para o exer cí cio das ati vi da des pre vis tas
no ar ti go an te ri or são ne ces sá ri os:

I — ter com ple ta do vin te e um anos;
II — pos su ir ha bi li ta ção, por pelo me nos dois

anos, na ca te go ria A;
III — es tar ha bi li ta do em cur so es pe ci a li za do, na 

for ma do re gu la men to.
Pa rá gra fo úni co. Ao pro fis si o nal de ser vi ço co -

mu ni tá rio de rua se rão exi gi dos ain da os se guin tes
do cu men tos:

I — car te i ra de iden ti da de;
II — tí tu lo de ele i tor;
III — cé du la de iden ti fi ca ção do con tri bu in te —

CIC;
IV — ates ta do de re si dên cia;
V — cer ti dões ne ga ti vas das va ras cri mi na is;
VI — iden ti fi ca ção da mo to ci cle ta uti li za da em

ser vi ço.
Art. 3º São ati vi da des es pe cí fi cas dos pro fis si o -

na is de que tra ta o ar ti go 1º:
I — trans por te de mer ca do ri as de vo lu me com -

pa tí vel com a ca pa ci da de do ve í cu lo;
II — trans por te de pas sa ge i ros.
Pa rá gra fo úni co. Qu an do so li ci ta do para o ser vi -

ço co mu ni tá rio de rua, ao pro fis si o nal ca be rá:
I — ob ser var o mo vi men to de che ga da e sa í da

dos mo ra do res em sua re si dên cia;
II — acom pa nhar o fe cha men to dos por tões do

imó vel;

III — co mu ni car aos mo ra do res, ou à po lí cia, so -
bre qual quer anor ma li da de nos ve í cu los es ta ci o na -
dos na rua;

IV — co mu ni car aos mo ra do res, ou à po lí cia, so -
bre a pre sen ça de pes so as es tra nhas e com ati tu des
sus pe i tas na rua.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias, con ta dos da data de sua
pro mul ga ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Esta mos pro pon do a re gu la men ta ção do exer cí -
cio das ati vi da des dos pro fis si o na is em trans por te de
pas sa ge i ros, mo to ta xis ta, em en tre ga de mer ca do ri -
as e em ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e mo to boy, por
ser uma ca te go ria de tra ba lha do res que uti li za como
meio de trans por te um ve í cu lo que se adap ta per fe i ta -
men te às nos sas con di ções. Por se tra tar de um bem
que não exi ge gran de in ves ti men to e tem um ba i xo
cus to ope ra ci o nal, pos si bi li ta a ofer ta de um va ri a do
le que de ser vi ços com pre ços atra en tes. Con se qüen -
te men te, con se gue be ne fi ci ar tam bém as pes so as de 
ba i xa ren da, ra zão pela qual vem se po pu la ri zan do,
in clu si ve nas pe ri fe ri as das gran des ci da des. Como
se sabe, o aces so a es ses lo ca is nem sem pre é pos -
sí vel para ou tros ti pos de ve í cu los. Não me nos im por -
tan te é o fato que as mo to ci cle tas, ao con trá rio do que 
mu i tos afir mam, são um fa tor de alí vio no vo lu me de
trá fe go das ci da des bra si le i ras, pro vo cam me nos po -
lu i ção e re pre sen tam uma gran de eco no mia de com -
bus tí vel para o país;

Já é uma re a li da de nos cen tros ur ba nos a pre -
sen ça des ses pro fis si o na is que, com o uso de mo to ci -
cle tas, fa zem en tre ga de mer ca do ri as, trans por te de
pas sa ge i ros e ser vi ço co mu ni tá rio de ruas e qua dras.
Pres tam, sem dú vi da al gu ma, um ser vi ço im pres cin -
dí vel à so ci e da de, ten do em vis ta a ra pi dez, a pres te -
za e o ba i xo cus to com que exe cu tam suas ati vi da -
des.

Ade ma is, ten do em vis ta o trân si to caó ti co e a
in ci dên cia cons tan te da cri mi na li da de em nos sas ci -
da des, tais pro fis si o na is con tri bu em para um equa ci -
o na men to bas tan te efi caz das ques tões li ga das ao
trans por te e se gu ran ça.

Infe liz men te, o cres ci men to ver ti gi no so e des -
con tro la do des sa ca te go ria pro fis si o nal tem pro du zi -
do es ta tís ti cas tris tes, eis que os aci den tes com mo -
tos vêm fe rin do e ma tan do seus con du to res e pe des -
tres de modo pre o cu pan te. Esse fato deve-se, se gu -



ra men te, à fal ta de cur sos pro fis si o na li zan tes e a uma 
re gu la men ta ção mais ri go ro sa da pro fis são.

Nes se con tex to, es ta mos apre sen tan do a pre -
sen te pro po si ção, no sen ti do de do tar es ses pro fis si o -
na is, e, pa ra le la men te, os usuá ri os de seus ser vi ços,
de um ins tru men to ca paz de di mi nu ir os ris cos des sa
ati vi da de e, ao mes mo tem po, au men tar a qua li da de
do tra ba lho que eles pres tam à po pu la ção.

Esta mos con ven ci dos que, ten do es ses pro fis si o -
na is já se con so li da do no mer ca do de tra ba lho, ao in vés 
de re pri mi-los e im pe di-los de tra ba lhar numa ati vi da de
ho nes ta, de ve mos es ta be le cer as re gras para o seu
exer cí cio. Espe ra mos, pois, con tar com a chan ce la de
nos sos emi nen tes Pa res no Con gres so Na ci o nal para a
apro va ção des ta pro po si ção le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 204, DE 2001

Dis põe so bre o uso da es cri tu ra pú -
bli ca e da exe cu ção de ser vi ços no ta ri a is 
em se pa ra ções, di vór ci os, pro mes sas de
com pra e ven da de imó ve is e par ti lha
ami gá vel de bens.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A par ti lha de bens de es pó lio, ce le bra da

por es cri tu ra pú bli ca en tre par tes ca pa zes, não de -
pen de de ho mo lo ga ção ju di ci al.

§ 1º A es cri tu ra pú bli ca de bens do es pó lio, la -
vra da por no tá rio, cons ti tui tí tu lo há bil para o re gis tro
de imó ve is.

§ 2º Não será ad mi ti da a par ti lha de bens de es -
pó lio por es cri tu ra pú bli ca quan do:

I – hou ver her de i ro tes ta men tá rio ou le ga tá rio;
II – qual quer dos her de i ros ou le ga tá ri os for in -

ca paz;
III – um dos her de i ros ou le ga tá ri os pre fe rir a ho -

mo lo ga ção ju di ci al da par ti lha, ob ser va do, nes te
caso, o dis pos to nos arts. 1.031 a 1.038 da Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 — Có di go de Pro ces -
so Ci vil.

Art. 2º A se pa ra ção e o di vór cio, re a li za dos por
mú tuo con sen ti men to, po de rão ser efe tu a dos me di -
an te es cri tu ra pú bli ca.

§ 1º A es cri tu ra pú bli ca de se pa ra ção por mú tuo
con sen ti men to dis po rá so bre a par ti lha dos bens, a
guar da e vi si ta aos fi lhos co muns, o va lor a for ma de
pa ga men to e de atu a li za ção da pen são ali men tí cia, e

a op ção da mu lher pelo nome de ca sa da ou se vol ta rá 
a as si nar o nome de sol te i ra.

§ 2º A es cri tu ra pú bli ca de di vór cio con te rá os
itens pre vis tos no § 1º des te ar ti go que ain da não te -
nham sido não dis ci pli na dos.

§ 3º A se pa ra ção e o di vór cio re a li za dos por es -
cri tu ra pú bli ca ob ser va rão os mes mos pra zos es ta be -
le ci dos na Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de 1977,
para a se pa ra ção e o di vór cio ju di ci a is.

§ 4º A es cri tu ra pú bli ca de di vór cio por mú tuo
con sen ti men to pode ser re que ri da ain da que a se pa -
ra ção te nha sido ju di ci al, des de que ocor ri da há mais
de um ano, ou se pa ra ção de fato ocor ri da há mais de
dois anos

§ 5º As es cri tu ras pú bli cas de se pa ra ção e di -
vór cio não de pen dem de ho mo lo ga ção ju di ci al e
cons ti tu em tí tu los há be is para o re gis tro ci vil e o re gis -
tro de imó ve is.

Art. 3º Com pe te ao no tá rio, em pro ce di men to de 
par ti lha de bens do es pó lio, se pa ra ção, di vór cio quan -
do en vol ver imó vel:

I – exi gir, a com pro va ção do re co lhi men to dos
im pos tos per ti nen tes, ou a sua dis pen sa quan do for o
caso.

II – ex pe dir a De cla ra ção de Ope ra ção Imo bi liá -
ria para a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O no tá rio é res pon sá vel pela
re gu la ri da de da es cri tu ra e pela ve ra ci da de dos ter -
mos que chan ce la.

Art. 4º O no tá rio so men te po de rá la vrar a es cri -
tu ra pre vis ta nes ta Lei se as par tes in te res sa das es ti -
ve rem acom pa nha das do res pec ti vo ad vo ga do, cuja
qua li fi ca ção cons ta rá do ato, e que tam bém as si na rá
a es cri tu ra.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor em no ven ta dias, a
con tar de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A tu te la do Esta do so bre o ci da dão di mi nui à
me di da que se cons ta ta o ama du re ci men to da so ci e -
da de. Pro va dis so é a Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro
de 1995, que ins ti tu iu os Ju i za dos Espe ci a is para a
so lu ção de ques tões de na tu re za cí vel e cri mi nal e o
su ces so des sa lei é de tal mag ni tu de que, nes te ano
de 2001 foi edi ta da a Lei nº 10.259, de 12 de ju lho de
2001, es ten den do es ses Ju i za dos ao âm bi to da Jus ti -
ça Fe de ral. Escla re ça-se que por for ça des sas duas
leis, as par tes po dem se com por e di ri mir os li tí gi os
ain da que se tra te de ação pú bli ca in con di ci o na da.

Na mes ma li nha de li be ra ção do ci da dão para
com por-se com os seus even tu a is ad ver sá ri os, veio a



lume e pas sou a in te grar o or de na men to ju rí di co, em
23 de se tem bro de 1996, a Lei nº 9.307, que ins ti tu iu
os Ju í zos Arbi tra is. Essa lei per mi tiu que as par tes
sob po ten ci al ao li tí gio — seja em ra zão de con tra to
co mer ci al, seja pelo cum pri men to de obri ga ção a ser
cum pri da — no me i em pes soa de sua con fi an ça como 
ár bi tro não-to ga do, que dirá do di re i to e das obri ga -
ções de cada uma das par tes com pro mis sa das, sem
que pre ci se ser aci o na da a má qui na do Po der Ju di -
ciá rio.

Por tan to, as ra zões das me di das pre co ni za das
as sen tam tan to na so bre car ga do Po der Ju di ciá rio
quan to na cer te za de re sul ta dos efe ti vos. É cla ro que
o Po der Ju di ciá rio só deve ser aci o na do quan do as
par tes têm efe ti va ou po ten ci al le são a di re i to e que -
rem sol ver a lide na que le Po der, mas o ci da dão deve
ser li be ra do da tu te la es ta tal e pro cu rar o meio mais
prá ti co e rá pi do de con so li dar o ne gó cio ju rí di co ou al -
te rar a si tu a ção de es ta do, nos ca sos de se pa ra ção e
di vór cio, com pra e ven da de imó vel ou mero par ti lhar -
nen to de bens em que as par tes são ci vil men te ca pa -
zes e dis pen sam a in ter ven ção es ta tal.

Na ver da de, o Có di go de Pro ces so Ci vil, nos
arts. 1.031 a 1.038 (Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973), pre ce i tua que as par tes ci vil men te ca pa zes
po dem re que rer a ho mo lo ga ção ju di ci al das par ti lhas
dos bens. Po rém, é ne ces sá rio que se fa cul te, em lei,
a uti li za ção das es cri tu ras pú bli cas para a re a li za ção
de pro ce di men tos que dis pen sam a ho mo lo ga ção ju -
di ci al, em face da ab so lu ta au sên cia de con fli to, e por -
que a de ci são — se pa ra ção, di vór cio, par ti lha de
bens ou ven da de imó ve is – re fli ta a von ta de de pes -
so as que po dem fa lar por si.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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 IX
Do Inven tá rio e da Par ti lha

SEÇÃO IX
Do Arro la men to

Art. 1.031. A par ti lha ami gá vel, ce le bra da en tre
par tes ca pa zes, nos ter mos do art. 1.773 do Có di go

Ci vil, será ho mo lo ga da de pla no pelo juiz, me di an te a
pro va da qui ta ção dos tri bu tos re la ti vos aos bens do
es pó lio e às suas ren das, com ob ser vân cia dos arts.
1.032 a 1.035 des ta lei. (Re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982)

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém,
ao pe di do de ad ju di ca ção, quan do hou ver her de i ro
úni co. (Pa rá gra fo úni co acres cen ta do pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982 e re nu me ra do pela Lei nº 9.280,
de 30-5-1996)

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça de ho mo -
lo ga ção de par ti lha ou ad ju di ca ção, o res pec ti vo for -
mal, bem como os al va rás re fe ren tes aos bens por ele 
abran gi dos, só se rão ex pe di dos e en tre gues às par -
tes após a com pro va ção, ve ri fi ca da pela Fa zen da Pú -
bli ca, do pa ga men to de to dos os tri bu tos. (Pa rá gra fo
acres cen ta do pela Lei nº 9.280, de 30-5-1996)

Art. 1.032. Na pe ti ção de in ven tá rio, que se pro -
ces sa rá na for ma de ar ro la men to su má rio, in de pen -
den te men te da la vra tu ra de ter mos de qual quer es pé -
cie, os her de i ros: (Re da ção dada pela Lei nº 7.019, de 
31-8-1982).

I – re que re rão ao juiz a no me a ção do in ven ta ri -
an te que de sig na rem; (Re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982);

II – de cla ra rão os tí tu los dos her de i ros e os bens 
do es pó lio, ob ser va do o dis pos to no art. 993 des ta lei;
(Re da ção dada pela Lei nº 7.019, de 31-8-1982)

III – atri bu i rão o va lor dos bens do es pó lio, para
fins de par ti lha. (Re da ção dada pela Lei nº 7.019, de
31-8-1982)

Art. 1.033, Res sal va da a hi pó te se pre vis ta no
pa rá gra fo úni co do art. 1.035 des ta Lei, não se pro ce -
de rá a ava li a ção dos bens do es pó lio para qual quer fi -
na li da de. (Re da ção dada pela Lei nº 7.019, de
31-8-1982)

Art. 1.034. No ar ro la men to, não se rão co nhe ci -
das ou apre ci a das ques tões re la ti vas ao lan ça men to,
ao pa ga men to ou à qui ta ção de ta xas ju di ciá ri as e de
tri bu tos in ci den tes so bre a trans mis são da pro pri e da -
de dos bens do es pó lio. (Re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982).

§ 1º A taxa ju di ciá ria, se de vi da, será cal cu la da
com base no va lor atri bu í do pe los her de i ros, ca ben do 
ao Fis co, se apu rar em pro ces so ad mi nis tra ti vo va lor
di ver so do es ti ma do, exi gir a even tu al di fe ren ça pe los
me i os ade qua dos ao lan ça men to de cré di tos tri bu tá ri -
os em ge ral. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982)

§ 2º O im pos to de trans mis são será ob je to de
lan ça men to ad mi nis tra ti vo, con for me dis pu ser a le gis -



la ção tri bu tá ria, não fi can do as au to ri da des fa zen dá ri -
as ads tri tas aos va lo res dos bens do es pó lio atri bu í -
dos pe los her de i ros. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei 
nº 7.019, de 31-8-1982);

Art. 1.035. A exis tên cia de cre do res do es pó lio
não im pe di rá a ho mo lo ga ção da par ti lha ou da ad ju di -
ca çao, se fo rem re ser va dos bens su fi ci en tes para o
pa ga men to da dí vi da. (Re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982).

Pa rá gra fo úni co. A re ser va de bens será re a li za -
da pelo va lor es ti ma do pe las par tes, sal vo se o cre -
dor, re gu lar men te no ti fi ca do, im pug nar a es ti ma ti va,
caso em que se pro mo ve rá a ava li a ção dos bens a se -
rem re ser va dos. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982);

Art. 1.036. Qu an do o va lor dos bens do es pó lio
for igual ou in fe ri or a 2.000 (duas mil) Obri ga ções do
Te sou ro Na ci o nal – OTN, o in ven tá rio pro ces sar-se-á
na for ma de ar ro la men to, ca ben do ao in ven ta ri an te
no me a do, in de pen den te men te da as si na tu ra de ter -
mo de com pro mis so, apre sen tar, com suas de cla ra -
ções, a atri bu i ção do va lor dos bens do es pó lio e o
pla no da par ti lha. (Re da ção dada pela Lei nº 7.019, de 
31-8-1982)

§ 1º Se qual quer das par tes ou o Mi nis té rio Pú -
bli co im pug nar a es ti ma ti va, o juiz no me a rá um ava li a -
dor que ofe re ce rá la u do em 10 (dez) dias. (Pa rá gra fo
acres cen ta do pela Lei nº 7.019, de 31-8-1982).

§ 2º Apre sen ta do o la u do, o juiz, em au diên cia
que de sig nar, de li be ra rá so bre a par ti lha, de ci din do
de pla no to das as re cla ma ções e man dan do pa gar as
dí vi das não im pug na das. (Pa rá gra fo acres cen ta do
pela Lei nº 7.019, de 31-8-1982).

§ 3º La vrar-se-á de tudo um só ter mo, as si na do
pelo juiz e pe las par tes pre sen tes. (Pa rá gra fo acres -
cen ta do pela Lei nº 7.019, de 31-8-1982).

§ 4º Apli cam-se a esta es pé cie de ar ro la men to,
no que cou be rem, as dis po si ções do art. 1.034 e seus 
pa rá gra fos, re la ti va men te ao lan ça men to, ao pa ga -
men to e à qui ta ção da taxa ju di ciá ria e do im pos to so -
bre a trans mis são da pro pri e da de dos bens do es pó -
lio. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 7.019, de
31-8-1982).

§ 5º Pro va da a qui ta ção dos tri bu tos re la ti vos
aos bens do es pó lio e às suas ren das, o juiz jul ga rá a
par ti lha. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 7.019,
de 31-8-1982).

Art. 1.037, in de pen de rá de in ven tá rio ou ar ro la -
men to o pa ga men to dos va lo res pre vis tos na Lei nº
6.858, de 24 de no vem bro de 1980. (Re da ção dada
pela Lei nº 7.019, de 31-8-1982).

§ 1º Su pri mi do na re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982:

Tex to ori gi nal: Para essa au diên cia, será in ti ma -
da a Fa zen da Pú bli ca, na for ma do ar ti go 237, nú me -
ro I.

§ 2º Su pri mi do na re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982:

Tex to ori gi nal: La vrar-se-á de tudo um só auto,
as si na do pelo juiz e pe las par tes pre sen tes.

§ 3º Su pri mi do na re da ção dada pela Lei nº
7.019, de 31-8-1982:

Tex to ori gi nal: Cal cu la do e pago o im pos to, o juiz 
jul ga rá a par ti lha.

Art. 1.038. Apli cam-se sub si di a ri a men te a esta
Se ção as dis po si ções das se ções an te ce den tes, bem 
como as da se ção sub se qüen te. (Re da ção dada pela
Lei nº 7.019, de 31-8-1982).
....................................................................................

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.

O Pre si i 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 A se pa ra ção ju di ci al, a dis so lu ção do ca -
sa men to, ou a ces sa ção de seus efe i tos ci vis, de que
tra ta a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 9, de 28 de ju nho de
1977, ocor re rão nos ca sos e se gun do a for ma que
esta lei re gu la.

Art. 53. A pre sen te lei en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Art. 54. Re vo gam-se os arts. 315 a 328 e o § 1º
do art. 1605 do Có di go Ci vil e as de ma is dis po si ções
em con trá rio.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 1977; 156º da Inde -
pen dên cia e 89º da Re pú bli ca. – ERNESTO GEISEL
– Arman do Fal cão.
....................................................................................

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is 
Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:



CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is,
ór gãos da Jus ti ça Ordi ná ria, se rão cri a dos pela União,
no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os, e pe los Esta dos,
para con ci li a ção, pro ces so, jul ga men to e exe cu ção,
nas ca u sas de sua com pe tên cia.

Art. 2º O pro ces so ori en tar-se-á pe los cri té ri os
da ora li da de, sim pli ci da de, in for ma li da de eco no mia
pro ces su al e ce le ri da de, bus can do, sem pre que pos -
sí vel, a con ci li a ção ou a tran sa ção.

Art. 96. Esta lei en tra em vi gor no pra zo de ses -
sen ta dias após a sua pu bli ca ção.

Art. 97. Fi cam re vo ga das a Lei nº 4.611, de 2 de
abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de no vem bro de
1984.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 1995; 174º da Inde -
pen dên cia e 107º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Nel son A. Jo bim.
....................................................................................

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i -
za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral.

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

eu san ci o no a se guin te lLei:
Art. 1º São ins ti tu í dos os Ju i za dos Espe ci a is Cí -

ve is e Cri mi na is da Jus ti ça Fe de ral, aos qua is se apli -
ca, no que não con fli tar com esta lei, o dis pos to na Lei 
nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995.

Art. 27. Esta lei en tra em vi gor seis me ses após
a data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
....................................................................................

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a ar bi tra gem.

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º As pes so as ca pa zes de con tra tar po de -
rão va ler-se da ar bi tra gem para di ri mir li tí gi os re la ti -
vos a di re i tos pa tri mo ni a is dis po ní ve is.

Art. 2º A ar bi tra gem po de rá ser de di re i to ou de
eqüi da de, a cri té rio das par tes.

§ 1º Po de rão as par tes es co lher, li vre men te, as
re gras de di re i to que se rão apli ca das na ar bi tra gem,
des de que não haja vi o la ção aos bons cos tu mes e à
or dem pú bli ca.

§ 2º Po de rão, tam bém, as par tes con ven ci o nar
que a ar bi tra gem se re a li ze com base nos prin cí pi os
ge ra is de di re i to, nos usos e cos tu mes e nas re gras in -
ter na ci o na is de co mér cio.

Art. 43. Esta Lei en tra rá em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Art. 44. Fi cam re vo ga dos os arts. 1.037 a 1.048
da Lei nº 3.071, de 1º de ja ne i ro de 1916, Có di go Ci vil
Bra si le i ro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei nº 5.869, 
de 11 de ja ne i ro de 1973, Có di go de Pro ces so Ci vil; e
de ma is dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 1996; 175º da Inde -
pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Nel son A. Jo bim.
....................................................................................

(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 205, 2001

Insti tui o Con se lho de Ges tão Fis cal 
e Res pon sa bi li da de So ci al (CGFRS) e
cria Índi ce Bra si le i ro de Res pon sa bi li da -
de So ci al (IBRS).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O con se lho de que tra ta o art. 67 da Lei

Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, de no mi -
na do Con se lho de Ges tão Fis cal e Res pon sa bi li da de
So ci al (CGFRS), re ger-se-á pelo dis pos to nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Para to dos os efe i tos, esta Lei
será de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de So ci al.

Art. 2º O CGFRS tem por ob je ti vo o acom pa nha -
men to e a ava li a ção, no âm bi to de to das as es fe ras de 
go ver no, de for ma per ma nen te, da po lí ti ca e da ope -
ra ci o na li da de da ges tão fis cal com vis tas à ade qua -
ção or ça men tá ria e à con se cu ção de me tas de de -
sen vol vi men to so ci al.

§ 1º As re so lu ções do CGFRS te rão ca rá ter nor -
ma ti vo e de cor re rão de pro pos tas apre sen ta das por
seus in te gran tes e de con sul tas for mu la das por ti tu la -
res de Po der no âm bi to fe de ral, es ta du al ou mu ni ci -
pal.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio in cum bi do do acom -
pa nha men to da exe cu ção or ça men tá ria pro ver os



me i os ad mi nis tra ti vos e os re cur sos hu ma nos ne ces -
sá ri os ao fun ci o na men to do CGFRS.

Art. 3º Cons ti tu em di re tri zes da atu a ção do
CGFRS:

I — har mo ni za ção e co or de na ção en tre os en -
tes da Fe de ra ção;

II — dis se mi na ção de prá ti cas que re sul tem em
ma i or efi ciên cia na alo ca ção e exe cu ção do gas to pú -
bli co, na ar re ca da ção de re ce i tas, no con tro le do en di -
vi da men to, na trans pa rên cia da ges tão fis cal e na efi -
cá cia dos in ves ti men tos so ci a is;

III — ado ção de nor mas de con so li da ção das
con tas pú bli cas, pa dro ni za ção das pres ta ções de
con tas e dos re la tó ri os e de mons tra ti vos de ges tão
fis cal de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 101, de
2000, sim pli fi ca das para os pe que nos Mu ni cí pi os;

IV — ado ção de nor mas de con tro le so ci al das
po lí ti cas pú bli cas;

V — ela bo ra ção, con so li da ção e di vul ga ção de
aná li ses, es tu dos e di ag nós ti cos;

VI — ins ti tu i ção de pro ce di men tos de pre mi a -
ção, re co nhe ci men to pú bli co e es tí mu lo ad mi nis tra ti -
vo aos ti tu la res de Po der que al can ça rem re sul ta dos
me ri tó ri os em suas po lí ti cas de de sen vol vi men to so -
ci al, con ju ga dos com a prá ti ca de uma ges tão fis cal
que as se gu re o equi lí brio das con tas pú bli cas.

Art. 4º Com vis tas à im ple men ta ção da di re triz
de que tra ta o in ci so VI do art. 3º, fica cri a do o Índi ce
Bra si le i ro de Res pon sa bi li da de So ci al (IBRS).

§ 1º O IBRS será ela bo ra do a par tir de da dos for -
ne ci dos pe los en tes fe de ra ti vos e con si de ra rá in di ca -
do res de re sul ta dos, es for ços e par ti ci pa ção so ci al, es -
pe ci al men te nas áre as de edu ca ção, sa ú de, se gu ran -
ça pú bli ca, de sen vol vi men to ur ba no, de sen vol vi men to
ru ral, ges tão am bi en tal, as sis tên cia so ci al, es por te e
la zer, dis tri bu i ção de ren da e fi nan ças pú bli cas.

§ 2º Os in di ca do res, de vi da men te or ga ni za dos,
se rão di vul ga dos bi e nal men te, me di an te a pu bli ca ção 
do Re la tó rio do IBRS no Diá rio Ofi ci al da União, ao
fi nal do pri me i ro se mes tre dos anos pa res, ob ser va -
dos os com pa ra ti vos de de sem pe nho en tre pe río dos
su ces si vos.

§ 3º O CGFRS po de rá de le gar a ór gão da ad mi -
nis tra ção fe de ral a res pon sa bi li da de pela co le ta, or -
ga ni za ção e aná li se dos da dos para ela bo ra ção do
re la tó rio do IBRS.

§ 4º O CGFRS, di re ta men te ou por meio do ór -
gão res pon sá vel, po de rá re qui si tar, da ad mi nis tra ção
di re ta, fun da ções, au tar qui as e em pre sas pú bli cas,
bem como das agên ci as re gu la do ras e con ces si o ná -

ri as de ser vi ços pú bli cos, da dos e in for ma ções ne -
ces sá ri os à com po si ção do IBRS.

Art. 5º Os en tes fe de ra ti vos que omi ti rem da dos
ou não pres ta rem no pra zo so li ci ta do, as in for ma ções
re que ri das para a ela bo ra ção do IBRS não po de rão,
en quan to per du rar o ina dim ple men to:

I — re ce ber trans fe rên ci as vo lun tá ri as, com ex -
ce ção da que las re la ti vas a ações de edu ca ção, sa ú -
de e as sis tên cia so ci al;

II — ob ter ga ran tia, di re ta ou in di re ta, de ou tro
ente;

III — cons ti tu ir con sór ci os pú bli cos ou fir mar
con vê ni os de co o pe ra ção na for ma do art. 241 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O cum pri men to da obri ga ção
pre vis ta no ca put será pa dro ni za do pelo CGFRS,
que, para tan to, con si de ra rá a di ver si da de dos me i os
de que dis põem os en tes fe de ra ti vos.

Art. 6º Com po rão o CGFRS:

a) um re pre sen tan te do Po der Exe cu ti -
vo fe de ral, in di ca do pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca;

b) um re pre sen tan te do Po der Le gis la -
ti vo fe de ral, in di ca do pelo Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal:

c) um re pre sen tan te do Po der Ju di ciá -
rio fe de ral, in di ca do pelo Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral;

d) três re pre sen tan tes dos Esta dos,
sen do um do Po der Exe cu ti vo, um do Le gis -
la ti vo e um do Ju di ciá rio, in di ca dos res pec ti -
va men te pelo Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca 
Fa zen dá ria (CONFAZ), pela União Na ci o nal
dos Le gis la ti vos Esta du a is (UNALE) e pela
Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros
(AMB);

e) qua tro re pre sen tan tes dos Mu ni cí pi -
os, sen do dois do Po der Exe cu ti vo e dois do 
Le gis la ti vo, in di ca dos res pec ti va men te pela
Asso ci a ção Bra si le i ra dos Mu ni cí pi os (ABM) 
e pela União dos Ve re a do res do Bra sil
(UVB);

f) um re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, in di ca do pelo Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca;

g) dois re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os
Pú bli cos dos Esta dos, in clu í do nes sa con di -
ção o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral
e Ter ri tó ri os, in di ca dos pela en ti da de na ci o -



nal as so ci a ti va dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co;

h) seis re pre sen tan tes de en ti da des da 
so ci e da de ci vil, de âm bi to na ci o nal, com
atu a ção, res pec ti va men te, nas áre as de sa -
ú de, edu ca ção, de sen vol vi men to ur ba no,
de sen vol vi men to ru ral, se gu ran ça pú bli ca e
as sis tên cia so ci al.

§ 1º Os in te gran tes do CGFRS se rão no me a -
dos por ato do Pre si den te da Re pú bli ca e te rão
man da to de qua tro anos, ve da da a re con du ção e a
re mu ne ra ção.

§ 2º A fun ção de mem bro do CGFRS será con si -
de ra da pres ta ção de re le van te in te res se pú bli co e as
au sên ci as ao tra ba lho dela de cor ren tes se rão abo na -
das e com pu ta das como jor na da efe ti va de tra ba lho
para to dos os efe i tos le ga is.

§ 3º Os re pre sen tan tes de que tra ta o ca put se -
rão in di ca dos com os res pec ti vos su plen tes, que os
subs ti tu i rão nas au sên ci as e im pe di men tos.

§ 4º O pre si den te do CGFRS, bem como seu
subs ti tu to even tu al, será ele i to na pri me i ra re u nião de
cada man da to, por ma i o ria sim ples de vo tos, pre sen -
te mais da me ta de de seus in te gran tes.

Art. 7º O fun ci o na men to do CGFRS ocor re rá na
for ma do res pec ti vo Re gi men to Inter no, pro pos to pelo 
re la tor in di ca do pelo pre si den te e apro va do pelo voto
de pelo me nos dois ter ços de seus in te gran tes.

Art. 8º A pri me i ra in di ca ção dos re pre sen tan tes
de que tra ta o art. 6º ocor re rá no pra zo de no ven ta
dias con ta dos da pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re cen te edi ção da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a cha ma da Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal, foi tra ta da pe las au to ri da des pú bli cas e
pe los gran des ór gãos de im pren sa como um pas so
de ci si vo em di re ção ao equi lí brio or ça men tá rio e ao
co me di men to nos gas tos pú bli cos. Como con ce i tua a
men ci o na da lei, “a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal
pres su põe a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que
se pre vi nem ris cos e cor ri gem des vi os ca pa zes de
afe tar o equi lí brio das con tas pú bli cas”.

No en tan to, em bo ra não deva ha ver dú vi das
quan to à ne ces si da de de que se jam es ta be le ci das re -
gras para a ges tão fis cal, tão ou mais im por tan te que
a “quan ti da de” dos dis pên di os pú bli cos é a “qua li da -
de” des ses gas tos. Não fora as sim, um go ver nan te
que des pen des se o tem po de seu man da to ape nas

cum prin do me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des -
pe sas e nada re a li zas se em pro ve i to do de sen vol vi -
men to so ci al po de ria, sob a óti ca da “quan ti da de” e
dos li mi tes dos gas tos pú bli cos, vir a ser con si de ra do
um ad mi nis tra dor com pe ten te; o que, con ve nha mos,
des na tu ra ria to dos os prin cí pi os que de vem pre si dir
as po lí ti cas pú bli cas.

Nes se sen ti do, sem pre ju í zo das con quis tas que 
se po de rá ex tra ir da nova lei, é im pres cin dí vel agre gar 
ao con ce i to da res pon sa bi li da de fis cal a exi gên cia da
res pon sa bi li da de so ci al. É o que pas sam a re que rer,
por exem plo, as pró pri as agên ci as mun di a is de fi nan -
ci a men to. Após dé ca das de ex clu si vi da de dos as pec -
tos fi nan ce i ros nos exa mes das so li ci ta ções de re cur -
sos por par te dos pa í ses po bres, es sas agên ci as pas -
sa ram a re que rer dos so li ci tan tes de re cur sos com -
pro mis so com a efi cá cia so ci al dos pro gra mas. A pró -
pria Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) in cor po -
rou aos con ce i tos de ren da“ e ”de sen vol vi men to“ di -
ver sos in di ca do res de na tu re za so ci al. Hoje, o Índi ce
de De sen vol vi men to Hu ma no (IDH), afe ri do anu al -
men te, per mi te re tra tar o es tá gio de de sen vol vi men to
das na ções de ma ne i ra mu i to mais fi de dig na que
aque la pre sen te em con ce i tos su pe ra dos como o da
”ren da per ca pi ta“, por exem plo.

No Bra sil, a me to do lo gia do IDH vem sen do uti li -
za da pelo Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas Avan -
ça das (IPEA). Ou tras ini ci a ti vas, na mes ma di re ção,
vêm sen do ado ta das no âm bi to dos go ver nos es ta du -
a is. Nes se cam po, des ta ca-se o Índi ce Pa u lis ta de
Res pon sa bi li da de So ci al, re cen te men te ins ti tu í do por 
lei no Esta do de São Pa u lo, que afe re com pa ra ti va -
men te os es for ços em pre en di dos e os re sul ta dos ob -
ti dos pe los Mu ni cí pi os do Esta do re la ti va men te ao
de sen vol vi men to so ci al.

A pro po si ção que ora apre sen ta mos pre ten de,
na ver da de, ins ti tu ci o na li zar esse pro ce di men to para
to dos os en tes fe de ra ti vos. Para tan to, va le mo-nos da
pró pria Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que, ao pre ver 
a for ma ção de um con se lho para acom pa nhar e ava li -
ar a ges tão fis cal, de ter mi nou (art. 67, § 1º) que esse
co le gi a do ”ins ti tu i rá for mas de pre mi a ção e re co nhe -
ci men to pú bli co aos ti tu la res de Po der que al can ça -
rem re sul ta dos me ri tó ri os em suas po lí ti cas de de -
sen vol vi men to so ci al“ e con di ci o nou sua com po si ção
e for ma de fun ci o na men to à edi ção de lei es pe cí fi ca
(art. 67, § 2º).

Assim, por tan tas e tão des ta ca das ra zões, so li -
ci ta mos o apo io dos mem bros do Con gres so Na ci o -
nal para a pre sen te pro po si ção que, a par de com ple -
men tar a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, es ti mu la o



res ga te da imen sa dí vi da so ci al que gra va a cons ciên -
cia de to dos os bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra Ma ri na Sil va

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli 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. 67. O acom pa nha men to e a ava li a ção, de
for ma per ma nen te, da po lí ti ca e da ope ra ci o na li da de
da ges tão fis cal se rão re a li za dos por con se lho de
ges tão fis cal, cons ti tu í do por re pre sen tan tes de to dos 
os Po de res e es fe ras de Go ver no, do Mi nis té rio Pú bli -
co e de en ti da des téc ni cas re pre sen ta ti vas da so ci e -
da de, vi san do a:

I – har mo ni za ção e co or de na ção en tre os en tes
da Fe de ra ção;

II – dis se mi na ção de prá ti cas que re sul tem em
ma i or efi ciên cia na alo ca ção e exe cu ção do gas to pú -
bli co, na ar re ca da ção de re ce i tas, no con tro le do en di -
vi da men to e na trans pa rên cia da ges tão fis cal;

III – ado ção de nor mas de con so li da ção das
con tas pú bli cas, pa dro ni za ção das pres ta ções de
con tas e dos re la tó ri os e de mons tra ti vos de ges tão
fis cal de que tra ta esta Lei Com ple men tar, nor mas e
pa drões mais sim ples para os pe que nos Mu ni cí pi os,
bem como ou tros, ne ces sá ri os ao con tro le so ci al;

IV – di vul ga ção de aná li ses, es tu dos e di ag nós -
ti cos.

§ 1º O con se lho a que se re fe re o ca put ins ti tu i rá 
for mas de pre mi a ção e re co nhe ci men to pú bli co aos
ti tu la res de Po der que al can ça rem re sul ta dos me ri tó -
ri os em suas po lí ti cas de de sen vol vi men to so ci al,
con ju ga dos com a prá ti ca de uma ges tão fis cal pa u ta -
da pe las nor mas des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Lei dis po rá so bre a com po si ção e a for ma
de fun ci o na men to do con se lho.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos,
ca ben do a úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de ins cre ver-me para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por 
ces são do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de tra tar de um as sun to que
há al gum tem po o meu ga bi ne te vem es tu dan do,
numa in te ra ção com al gu mas co mu ni da des e en ti da -
des, con cer nen te aos man gue za is. 

Infe liz men te, o nos so País não tem dado a de vi -
da aten ção a esse imen so pa tri mô nio que tem uma
fun ção es sen ci al na re pro du ção da vida ma ri nha e
con tri bui para que as pes so as que pra ti cam a ex tra -
ção de ca ma rões e ma ris cos pos sam vi ver com a mí -
ni ma de cên cia e res pe i to. Hoje, há gran de in cen ti vo,
por par te de au to ri da des fe de ra is e es ta du a is, às fa -
zen das de ca ma rões, que aca bam por des tru ir, tan to
do pon to de vis ta am bi en tal, quan to do pon to de vis ta
so ci al, as pos si bi li da des de exis tên cia de vida dig na
para es sas po pu la ções.

Numa re cen te au diên cia com o Pre si den te do
Iba ma, so li ci ta mos pro vi dên ci as con tra a ex plo ra ção
in dis cri mi na da de ma de i ra, que tam bém é um ou tro
pro ble ma que afe ta a nos sa po pu la ção e o nos so
meio am bi en te, mas a ex plo ra ção dos nos sos man -
gue za is, fun da men tal men te, tem sido mo ti vo de pre o -
cu pa ção para mu i tas pes so as. 

Esse pro ble ma atin ge di re ta men te as co mu ni -
da des ex tra ti vis tas ma ri nhas, es pe ci al men te as dos
man gue za is do Nor des te, e so bre tu do nos dois úl ti -
mos anos, nos so man da to tem re ce bi do mu i tas de -
nún ci as e pe di dos de apo io por par te des sas co mu ni -
da des. Em fun ção dis so, no mês de se tem bro, en ca -
mi nha mos al gu mas des sas de nún ci as e acom pa nha -
mos mi li tan tes do mo vi men to SOS Man gues, do Rio
Gran de do Nor te, em di ver sas au diên ci as. Tam bém
vi si ta mos a co mu ni da de de Encar na ção, no li to ral do
Esta do da Ba hia. 

Os man gues, além de se rem o úte ro e o ber çá -
rio ma ri nho, fon te de sub sis tên cia para mu i tas co mu -
ni da des hu ma nas, tam bém são uma pro te ção fí si ca
im por tan tís si ma em re la ção à ação do mar so bre o



con ti nen te. Mi lha res de pe que nas co mu ni da des em
todo o li to ral bra si le i ro, qua se sem pre re ma nes cen tes 
qui lom bo las, in dí ge nas ou ca i ça ras, têm vi vi do se cu -
lar men te de uma re la ção onde os man gues ali men -
tam as pes so as e as pes so as pre ser vam os man -
gues, algo mu i to se me lhan te aos po vos das flo res tas
na Ama zô nia

Anti ga men te, os ho mens iam à pes ca e à caça
de ca ran gue jo, en quan to as mu lhe res e as cri an ças
iam ma ris car pra ti ca men te no quin tal de casa. Ha via
abun dân cia de man gues e de nu tri en tes, uma imen sa 
di ver si da de de pe i xes que ali de so va vam, ma ris cos,
si ris e ca ran gue jos, ca ma rões e os tras de to dos os ti -
pos. Por al gu mas ge ra ções, fa mí li as nu me ro sas cres -
ce ram e se mul ti pli ca ram com pou co di nhe i ro e mu i ta
sa ú de, por con ta da rica di ver si da de bi o ló gi ca des se
ecos sis te ma. A co le ta bá si ca era ali men to; o ex ce -
den te era ven di do ou tro ca do na fe i ra mais pró xi ma.
”Nun ca fal ta va o de co mer e de não pas sar ver go nha“
– di zem os mais ve lhos. 

Con tu do, nos úl ti mos quin ze anos, uma in ten sa
de gra da ção se aba teu so bre os man gues nor des ti -
nos, de sa bri gan do uma ex ten sa rede de re la ções vi -
ta is que in clu ía se res hu ma nos. Qu an do não é a es -
pe cu la ção imo bi liá ria ou a po lu i ção in dus tri al e sa ni -
tá ria, é a vo raz pro du ção de ca ma rões em vi ve i ros,
co nhe ci da como car ci no cul tu ra. Pro te gi dos le gal men -
te como Áre as de Pre ser va ção Per ma nen te (APP) e
de Ma ri nha – por tan to, bens da União – os man gue -
za is têm sido ra pi da men te aba ti dos por ”no vos do -
nos“, mu ni dos de pre cá ri as e du vi do sas li cen ças am -
bi en ta is. Ra pi da men te vão se trans for man do em in -
só li tos vi ve i ros de ca ma rões (ge ral men te de es pé ci es 
exó ti cas). 

Como essa ati vi da de vem pro vo can do der ru ba -
da das ár vo res do man gue, pas sa a fal tar ali men to
para inú me ras es pé ci es. Sem a som bra, fica com pro -
me ti da a re pro du ção de ou tras tan tas es pé ci es de
mo lus cos e pe i xes, e as os tras não têm mais onde se
fi xar. Assim, se vê se ri a men te al te ra da toda uma ca -
de ia bi o ló gi ca que se es ten de até águas pro fun das.

Além do mais, na tro ca de água dos vi ve i ros,
são pe ri o di ca men te des car ta dos no am bi en te a ra -
ção, os an ti bió ti cos e ou tros ele men tos quí mi cos uti li -
za dos nos vi ve i ros. Essa prá ti ca é al ta men te no ci va
ao que res ta no man gue pró xi mo às cha ma das ”fa -
zen das de ca ma rão.“

Nas an ti gas áre as de ma ris ca gem, ago ra com
sta tus de ”pro pri e da de pri va da“, as mu lhe res e cri an -
ças da co mu ni da de não po dem mais pas sar. Têm de
ca mi nhar qui lô me tros na are ia mo lha da da maré ba i -
xa, vol tan do a pé com até trin ta qui los de ma ris cos na

ca be ça, de ba i xo do sol quen te do meio dia – as cri an -
ças me no res ou as mu lhe res mais ve lhas ago ra fi cam
em casa. Di zem que hoje em dia leva-se o do bro do
tem po para se jun tar me ta de do que se con se guia
nou tros tem pos. E quan do che gam em casa, após
mu i tas ho ras de tra ba lho, o pe sa do con te ú do dos ba -
la i os se trans for ma em dois qui los de ma ris cos lim pos 
a se rem ven di dos na fe i ra por R$2,00 ou R$3,00 o
qui lo.

A an ti ga abun dân cia do man gue zal, que a to dos 
sa tis fa zia, unia e dig ni fi ca va, ago ra, é es cas sez,
opres são e in se gu ran ça.

Car ci no cul tu ra im plan ta da des sa ma ne i ra exi ge
pe que no ca pi tal ini ci al e res pon de com um lu cro rá pi -
do e vul to so. É ver da de que, para a ex por ta ção, a pro -
du ção de ca ma rões de cul ti vo nos man gues do Nor -
des te é um ex ce len te ne gó cio do pon to de vis ta eco -
nô mi co, mas pre ci sa ser me lhor ad mi nis tra do do pon -
to de vis ta so ci o am bi en tal. Infe liz men te, em de tri men -
to da le gis la ção am bi en tal que pro te ge os man gues,
se to res do Go ver no Fe de ral e de Go ver nos Esta du a is 
vêm es ti mu lan do essa ati vi da de sem o de vi do con tro -
le, sob o pre tex to de que gera em pre go e au men ta a
ar re ca da ção de im pos tos. Con tu do, por for ça des sa
ati vi da de, a quan ti da de de pes so as que des ce da li -
nha da po bre za para a mi sé ria é de tal mon ta que os
lu cros pú bli cos e pri va dos não co brem os pre ju í zos
so ci o am bi en ta is. Cres cem as dis tân ci as e con cen -
tra-se a ri que za nas mãos de uns em de tri men to dos
de ma is e do ecos sis te ma que abri ga a to dos. 

Tal como ocor re na Ama zô nia e no que res ta da
Mata Atlân ti ca, os em pre en de do res des sa ati vi da de
vêm pres si o nan do o Con gres so Na ci o nal por al te ra -
ções na le gis la ção am bi en tal – ora por via do Có di go
Flo res tal, ora por meio de pro je tos de lei es pe cí fi cos. 

No ano pas sa do, hou ve um pro je to de lei que
tra mi tou nes ta Casa que, do meu pon to de vis ta, fe liz -
men te não foi apro va do. No va men te, hou ve uma ten -
ta ti va, quan do da tra mi ta ção na Co mis são Espe ci al,
que dava pa re cer ao Có di go Flo res tal, uma nova ten -
ta ti va de in clu ir os man gue za is como uma área de in -
te res se so ci al, vi san do fun da men tal men te o in te res -
se da que les que ex plo ram essa ati vi da de em de tri -
men to das co mu ni da des ex tra ti vis tas, que vi vem da
ex tra ção des sas es pé ci es que ali men tam as suas fa -
mí li as e que lhes pos si bi li tam al gu ma ren da. 

O que es sas pro pos tas não re ve lam é que há
ape nas 15% dos man gue za is bra si le i ros na fa i xa que
vai do Ce a rá até San ta Ca ta ri na. Gran de par te des -
sas áre as já foi des ma ta da para ex pan são ur ba na ou
in dus tri al. Os re ma nes cen tes en con tram-se per ma -
nen te men te ame a ça dos por re je i tos ur ba nos e in dus -



tri a is, re ti fi ca ção de cur sos de água e fa zen das de ca -
ma rão.

Vá ri as co mu ni da des, no en tan to, co me ça ram a
or ga ni zar uma re a ção que une ma ris que i ros, ca ran -
gue je i ros e pes ca do res a or ga ni za ções so ci a is, bió lo -
gos, ju ris tas e po lí ti cos de opo si ção. Inspi ra do na
saga dos se rin gue i ros da Ama zô nia, o mo vi men to re i -
vin di ca a im ple men ta ção de re ser vas ex tra ti vis tas
ma ri nhas, a re cu pe ra ção de man gue za is de gra da dos 
e a me lho ria das con di ções de vida de suas co mu ni -
da des. 

No pri me i ro dia des te mês, em au diên cia na
sede do Iba ma, a ques tão dos man gues foi mais uma
vez tra ta da com o pre si den te Ha mil ton Ca sa ra. Qu an -
to aos ca sos ocor ri dos no Rio Gran de do Nor te e na
Ba hia, no Mu ni cí pio de Encar na ção es pe ci al men te, o
Dr. Ha mil ton Ca sa ra dis se que já or de nou a pa ra li sa -
ção das ope ra ções nas fa zen das com des ma tes ile -
ga is, além de tam bém ve ri fi car, jun ta men te com o
CNPT, a cri a ção de re ser vas ex tra ti vis tas para aque -
las po pu la ções.

Acre di to que, se for mos ca pa zes de pôr um fre io 
na bus ca de lu cro de sen fre a dos por al guns gru pos
em pre sa ri a is que não per ce bem o pre ju í zo que es tão
ca u san do, tan to às co mu ni da des quan to ao ecos sis -
te ma, e de cri ar mos al gu mas re ser vas ex tra ti vis tas a
exem plo do que já fi ze mos na Ama zô nia – em áre as
de flo res ta rica em bi o di ver si da de, re cur sos na tu ra is
de se rin ga, cas ta nha e ou tros re cur sos na tu ra is que
pos si bi li tam vida dig na àque las fa mí li as -, se fi zer mos 
a mes ma co i sa nos nos sos man gue za is, o Iba ma e o
CNPT, jun ta men te com o Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te, es ta rão dan do uma gran de con tri bu i ção do pon to
de vis ta so ci o am bi en tal a essa pro ble má ti ca.

Te nho ab so lu ta cer te za, Sr. Pre si den te, que é
fun da men tal que se te nha um en con tro de ações do
Go ver no Fe de ral com os seus vá ri os Mi nis té ri os, por -
que, se de um lado há pre o cu pa ção por par te do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, na fi gu ra do Dr. Ca sa ra,
com re la ção à pre ser va ção des ses ecos sis te mas, do
ou tro, te mos uma ação do Mi nis té rio da Agri cul tu ra
que in cen ti va a cri a ção de ca ma rão em fa zen das. Isto, 
sob o meu pon to de vis ta, é uma es pé cie de es qui zo -
fre nia na po lí ti ca am bi en tal do Go ver no que não nos
le va rá a uma ação que dê a res pos ta que o nos so
País pre ci sa.

Du ran te o pe río do em que não ha via o ”olho gor -
do“ dos in ves ti do res pri va dos nes sas áre as de man -
gue za is, as co mu ni da des ex tra ti vis tas vi vi am da pes -
ca das es pé ci es que men ci o nei an te ri or men te e tí -
nha mos ali uma pres são mí ni ma so bre es ses re cur -
sos na tu ra is. Ago ra, além da ex tra ção, da des cons ti -

tu i ção do ecos sis te ma, ain da são lan ça dos re sí du os
que con ta mi nam aque la área e tor nam im pos sí vel a
re pro du ção de de ter mi na das es pé ci es que, aos pou -
cos, vão de sa pa re cen do, ca u san do um gran de em po -
bre ci men to para as nos sas ri que zas na tu ra is, prin ci -
pal men te para as di ver sas es pé ci es que se cons ti tu -
em em fon te de ren da para mu i tas po pu la ções, prin ci -
pal men te as qui lom bo las.

Até o mo men to, no en tan to, não se tem men ci o -
na do re sul ta dos con cre tos das pro vi dên ci as que o
Pre si den te do Iba ma ci tou na que la au diên cia. Mas
es pe ra mos que es sas pro vi dên ci as se jam to ma das o
mais rá pi do pos sí vel, até por que sa be mos do em pe -
nho e do com pro mis so do Dr. Ca sa ra – que se tem de -
di ca do, em que pese uma es tru tu ra que não está à al -
tu ra das ne ces si da des da pro ble má ti ca am bi en tal do
nos so País, prin ci pal men te no que se re fe re à fis ca li -
za ção e ao con tro le de ações ir re gu la res. Sa be mos
que são mu i tas as de man das. Eu mes ma, no dia em
que tive au diên cia com o Dr. Ca sa ra, não le vei ape nas 
a ques tão re fe ren te aos man gues, mas tam bém a ex -
plo ra ção ir re gu lar de ma de i ra no sul do Ama zo nas, a
ne ces si da de da cri a ção de re ser va ex tra ti vis ta no Ca -
zum bá-Ira ce ma, lá em Sena Ma du re i ra, en tre ou tras
ques tões. Enfim, são mu i tas as de man das ao Iba ma.
Mas, nes te caso, es ta mos di an te de uma emer gên cia
em que de um lado as co mu ni da des es tão pres si o -
nan do – até por que já não têm mais con di ções de re -
sis tir à bus ca de sen fre a da de lu cro por par te das em -
pre sas que cri am ca ma rões – e, de ou tro, os mo vi -
men tos am bi en ta lis tas per ce bem o ris co a que esse
ecos sis te ma está sub me ti do e bus cam uma res pos ta
por par te das au to ri da des com pe ten tes, in clu si ve do
Con gres so Na ci o nal.

Te mos que ter mu i to cu i da do quan do apa re cem
pro je tos de lei que se cons ti tu em como ver da de i ras
pa na céi as para de ter mi na das ques tões so ci a is. Por
trás de tudo isso, com cer te za, há o in te res se eco nô -
mi co de gran des gru pos que que rem de sa lo jar cen te -
nas de fa mí li as que vi vem da co le ta de ma ris cos ou
da pes ca do ca ma rão e de os tras para ins ti tu ir fa zen -
das de pro du ção de ca ma rão que da rão lu cros ape -
nas ao gru po, que se apro pri a rá da área com ti tu la ção 
e com li cen ci a men to du vi do sos. Por tan to, não po de -
mos pac tu ar, em hi pó te se ne nhu ma, com esse tipo de 
pro je to.

Tam bém te mos de apo i ar a pro pos ta apre sen ta -
da ao Pre si den te do Iba ma no sen ti do de que o Cen -
tro Na ci o nal das Po pu la ções Tra di ci o na is – CNTP,
pos sa cri ar ali re ser vas ex tra ti vis tas a fim de que es -
sas co mu ni da des con ti nu em so bre vi ven do e con ti nu -
em fis ca li zan do e con tro lan do aque les ecos sis te mas



– por que exis te uma in te gra ção sa u dá vel en tre as co -
mu ni da des de ca i ça ras, de pes ca do res qui lom bo las,
ou tros gru pos so ci a is e o ecos sis te ma que ma ne jam.
Da mes ma for ma que os se rin gue i ros fa zem o ma ne jo 
sus ten tá vel das re ser vas ex tra ti vis tas ao lon go de sé -
cu los, es sas co mu ni da des têm fe i to o mes mo em re -
la ção ao man gue e não têm ca u sa do a des tru i ção que 
ob ser va mos ser pra ti ca da pe las fa zen das de cri a ção
de ca ma rão.

Re co nhe ce mos que as di ver gên ci as so bre o
uso des se pa tri mô nio bi o ló gi co al can çam ou tras áre -
as do Po der Exe cu ti vo Fe de ral. Mais que di ver gên ci -
as, há con tri bu i ções ex plí ci tas en tre as ações do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e o Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te às qua is me re fe ri an te ri or men te. 

Se gu ra men te uma ava li a ção de im pac to am bi en -
tal de mons tra ria fa cil men te que não há ne ces si da de de
se des tru ir um ecos sis te ma tão pro du ti vo para se de -
sen vol ver uma aqüi cul tu ra lu cra ti va no Nor des te.

Inspi ra dos no bom sen so e na ex pe riên cia das
po pu la ções tra di ci o na is, po de ría mos aten tar para al -
gu mas con di ções im pres cin dí ve is ao su ces so in te gral 
para tais em pre en di men tos: 

1 – que a ex tra ção de ali men tos seja
de vi da men te ma ne ja da, sem com pro me ter
os es to ques; 

2 – que a ma de i ra seja ex tra í da ape -
nas para mo ra dia e fa bri ca ção de ar te fa tos
de pes ca; 

3 – que sa li nas ou vi ve i ros não se jam
cons tru í dos em áre as de man gue za is, mas
re ce bam apo io das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e 
dos ór gãos de fo men to à pes qui sa;

4 – que as áre as de sa li nas e vi ve i ros
aban do na dos se jam re cu pe ra das ou re flo -
res ta das;

5 – que a dis po si ção de lixo, os ater ros 
e a cons tru ção de di ques não se jam per mi ti -
dos em áre as de man gue zal.

Com es sas pro pos tas, Sr. Pre si den te, acre di to
que es ta re mos dan do uma con tri bu i ção para que
esse ecos sis te ma seja pre ser va do e para que as
prá ti cas de so bre vi vên cia das po pu la ções tra di ci o -
na is pos sam tam bém ser pre ser va das. 

Pre ci sa mos unir duas ações que são fun da men -
ta is à pre ser va ção des se ecos sis te ma: o ma ne jo flo -
res tal por par te das co mu ni da des e a pre ser va ção de
seu meio de so bre vi vên cia. Nin guém em sã cons ciên -
cia vai que rer des tru ir aqui lo que cons ti tui a sua fon te
de ren da e de ali men ta ção. Essas co mu ni da des já de -

mons tra ram, ao lon go dos sé cu los, que são ca pa zes
de fa zer esse ma ne jo sem ca u sar a des tru i ção.

Re gis tro que as en ti da des que vêm atu an do
com mu i ta di fi cul da de para que es sas áre as se jam
pre ser va das es tão pres tan do um re le van te tra ba lho à
União, por que es sas áre as são de do mí nio pú bli co,
são de do mí nio da União. O Go ver no Fe de ral tem de,
por um lado, de sar ti cu lar a ação in cen ti va do ra das fa -
zen das de ca ma rão, pra ti ca da pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, e, por ou tro lado, dar todo o su por te ao Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te para que esse ór gão pos sa
efe ti va men te fis ca li zar, con tro lar e apre sen tar al ter -
na ti vas de uso sus ten tá vel dos nos sos man gues.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSB.

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

O SR. PRESIDENTE(Edi son Lo bão) – V. Exª tem 
a pa la vra, pela or dem, Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma bre ve e ur gen te co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por cin co
mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. 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, em
nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, que ro ma ni fes -
tar o meu pro tes to pela de ci são do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so de ve tar o pro je to apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal – Câ ma ra dos De pu ta dos e
Se na do da Re pú bli ca – que pre via o en si no da So ci o -
lo gia e da Fi lo so fia no Ensi no Mé dio bra si le i ro. 

Ima gi no o in fer nal as tral em que deve vi ver o Mi -
nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to. Pre ten so can di da -
to a Pre si den te da Re pú bli ca, tem sido obri ga do, por
uma ques tão de eco no mia do Go ver no – ao con trá rio
do Mi nis tro José Ser ra, que tem to ma do al gu mas me -
di das no sen ti do de con quis tar a po pu la ção –, a to mar 
de ci sões que vão fron tal men te de en con tro aos in te -
res ses do povo bra si le i ro e, prin ci pal men te, da edu ca -
ção bra si le i ra. 

Enten de mos que a Fi lo so fia e a So ci o lo gia
abrem a re fle xão dos es tu dan tes à ques tão da so ci e -
da de, au men ta o sen so crí ti co e, por tan to, se ri am fun -
da men ta is à for ma ção do povo bra si le i ro. 

O Go ver no ale ga dois mo ti vos para ve tar o pro -
je to: pri me i ro, que não há di nhe i ro para pa gar os pro -



fes so res que de ve ri am ser con tra ta dos; se gun do, que 
não há pro fis si o na is su fi ci en tes para aten der à de -
man da, em fun ção des sa obri ga ção le gal. 

Ora, em pri me i ro lu gar, um go ver no que gas ta
R$12 bi lhões por mês com o ser vi ço da dí vi da – mes -
mo que não pa gue essa quan tia, tira men sal men te
R$4 bi lhões do povo para pa gar essa dí vi da, que per -
ma ne ce sem pre cres cen do -, um go ver no que só se
pre o cu pa com o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e in ter -
na ci o nal e não pen sa no fu tu ro des te País não é um
go ver no que pode ser, efe ti va men te, le va do a sé rio.
Além dis so, há pro fis si o na is em nú me ro su fi ci en te no
Bra sil in te i ro, pelo me nos to dos os le van ta men tos
mos tram isso, para co brir a ne ces si da de do en si no da 
Fi lo so fia e da So ci o lo gia. Aliás, o Pre si den te, que já
foi so ció lo go, pe diu que se es que ces se tudo o que fa -
lou até hoje. É la men tá vel que Sua Exce lên cia obri -
gue o Mi nis tro da Edu ca ção a to mar uma de ci são
como essa.

São três as de ci sões ter rí ve is que o Mi nis tro
teve de to mar. Pri me i ro, a de ve tar o en si no da So ci o -
lo gia e da Fi lo so fia no Ensi no Mé dio bra si le i ro; se gun -
do, a de ten tar des tru ir as or ga ni za ções es tu dan tis – a 
UNE, os DCEs, a Ubes –, im pe di do-as de re co lhe rem
os re cur sos que de vem ser pa gos pe los es tu dan tes
para re ti ra rem as suas car te i ras; ter ce i ro, a de ci são
de que rer aca bar com a gre ve a qual quer cus to e a
qual quer pre ço, sem diá lo go. 

Só no Bra sil, Sr. Pre si den te, só num país que
não va lo ri za a edu ca ção, só num país que não leva a
sé rio o en si no su pe ri or é que acon te ce algo des sa na -
tu re za, em que as uni ver si da des en tram em gre ve du -
ran te um mês, dois me ses, três me ses, se mes tres
são per di dos, ves ti bu la res fi cam su je i tos a adi a men to
e o Go ver no não en tra em diá lo go com os fun ci o ná ri -
os, não ne go cia, não dis cu te, não apre sen ta pro pos -
ta, não há con sen so. É como se a edu ca ção não fi zes -
se qual quer di fe ren ça. Acre di to que se ria di fe ren te se
os fun ci o ná ri os do Mi nis té rio da Fa zen da, do Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to ou ou tros que en vol vem a ques -
tão de di nhe i ro e de re cur sos pa ra li sas sem. Tal vez aí
o Go ver no sen tas se para ne go ci ar. Mas, como se tra -
ta dos Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Pre vi dên cia,
para o Go ver no é até bom. Enquan to o INSS per ma -
ne cer pa ra li sa do pela gre ve, não se po de rão fa zer no -
vas apo sen ta do ri as, evi tan do que o Go ver no gas te di -
nhe i ro. É isso que o Go ver no quer.

Enten do que se tra ta de um des res pe i to com a
po pu la ção bra si le i ra e com o Con gres so Na ci o nal.
Espe ro que o Po der Le gis la ti vo der ru be esse veto do
Pre si den te da Re pú bli ca. Essa foi uma ques tão mu i to
pen sa da e dis cu ti da por to dos os Par la men ta res. Não

é pos sí vel que, de po is de apro va da, ve nha a re ce ber
um sim ples veto do Pre si den te da Re pú bli ca, por
ques tão de eco no mia. Na re a li da de, o que se re i vin di -
ca vam eram duas ho ras de au las se ma na is, o que
não se ria um gran de cus to di an te dos ab sur dos que o
Go ver no gas ta com o pa ga men to da dí vi da.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
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, peço li cen ça para in ter rom per a ses são por cin co
mi nu tos, como Lí der, em de fe rên cia às pa la vras do
Se na dor Ade mir Andra de, pelo im pac to que sem pre
ca u sam nes ta Casa e pela con tun dên cia, que é uma
das ca rac te rís ti cas de seu es ti lo – um dos mais bri -
lhan tes, den tre os que o Nor te do Bra sil tem man da do 
a esta Casa. 

Po rém, é pre ci so dar uma res pos ta ao que é
uma apa rên cia. É im por tan te que haja nas es co las
en si no so bre meio am bi en te? Sim. É im por tan te que
haja nas es co las en si no so bre o Có di go de Trân si to?
Sim. É im por tan te que haja nas es co las en si no so bre
a ques tão das dro gas? Sim. É im por tan te que haja
nas es co las en si no so bre pre pa ra ção se xu al para a
vida ple na? Sim. É im por tan te que haja nas es co las,
so bre tu do nos cur sos de His tó ria, algo re la ti vo à im -
por tân cia da raça ne gra para o Bra sil? Sim. 

Pois sa i bam, Srªs e Srs. Se na do res, que, ao lon -
go des ses anos, têm apa re ci do cons tan te men te pro -
je tos no sen ti do de que o cur rí cu lo das es co las abri -
gas se es sas ma té ri as. Entre elas, está o tão dis cu ti do
en si no re li gi o so. 

Qual será a ra zão pela qual es sas ma té ri as não
en tram no cur rí cu lo? A ra zão é mu i to sim ples, Se na -
dor Ade mir Andra de. Para en ten dê-la, é ne ces sá rio
co nhe cer o que dis pôs a Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção. Tra ba lhei nes sa lei por seis anos, como
De pu ta do e como Se na dor. Por tan to, co nhe ço-a bem.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção, em
pou cas pa la vras, de ter mi nou que o País te ria um en -
si no de ma té ri as bá si cas fun da men ta is co mum a todo 
o País – no sen ti do de que se pu des se de sen vol ver a
base co mum por igual em todo o ter ri tó rio na ci o nal – e 
de sen vol veu o que se cha ma em edu ca ção a in ter dis -
ci pli na ri da de das ma té ri as.



O que quer di zer a in ter dis ci pli na ri da de das ma -
té ri as? Quer di zer que os pro fes so res de vem pro mo -
ver, nas pes qui sas, nos tra ba lhos es co la res, nas au -
las, ma té ria afins com aque la que tem pro pri a men te a 
ti tu la ri da de da ca de i ra. Fa lan do mais cla ro, um pro -
fes sor de Ge o gra fia – Fí si ca ou Hu ma na – de ve rá pro -
mo ver a in ter dis ci pli na ri da de, abor dan do com seus
alu nos ma té ri as afins. Um pro fes sor de His tó ria de ve -
rá pro ce der da mes ma ma ne i ra.

Nes se pon to, Se na dor Ade mir Andra de, en tra a
ra zão do veto do Pre si den te da Re pú bli ca, que não é
ar bi trá rio, não é um veto a la lou ca, mas pon de ra do: a 
ra zão de que não se po de rá rom per um prin cí pio da
lei uti lís si mo, so bre tu do por que pos si bi li ta aos pro fes -
so res bra si le i ros que fa çam pes qui sas so bre as ma té -
ri as, que le vem os alu nos a de ba ter te mas. Esses te -
mas li ga dos à So ci o lo gia e à Fi lo so fia es tão na His tó -
ria. Se qui ser mos ir mais lon ge, o mar xis mo é uma fi -
lo so fia da His tó ria. Esta, por sua vez, está im preg na -
da de Fi lo so fia. Por quê? Por que fo ram sem pre as
idéi as fi lo só fi cas as que co man da ram os ho mens na
sua ação po lí ti ca e as que mo di fi ca ram a his tó ria. Em
Ge o gra fia e em His tó ria há mu i to de So ci o lo gia. O en -
si no de Co mu ni ca ção e Expres são, por exem plo, que
an ti ga men te se cha ma va Por tu guês, quan do pe ne tra
na li te ra tu ra e abor da a li te ra tu ra do Nor des te bra si le i -
ro, está a fa lar de His tó ria do Bra sil, está a fa lar de So -
ci o lo gia.

Tra ta-se, por tan to, de algo que está por trás da
apa rên cia do pro ble ma e está sen do tra ta do com se ri -
e da de. A Lei de Di re tri zes e Ba ses man tém o seu prin -
cí pio da in ter dis ci pli na ri da de. Assim, não há ne ces si -
da de de co lo car mais duas ma té ri as num cur rí cu lo já
enor me, que exi gi rão pro fes so res em todo o País,
sen do que, par ti cu lar men te nes sas ma té ri as, so bre -
tu do no caso da So ci o lo gia, o nú me ro de pro fes so res
não se ria su fi ci en te para su prir, se fos se o caso, a ne -
ces si da de de ha ver um ou dois por es co la.

Por tan to, é por trás das apa rên ci as que está o
ver da de i ro sen ti do des se veto. Não é ar bi trá rio e não
se tra ta de uma pro pos ta de ig no rân cia. Ao con trá rio,
tra ta-se de um veto que for ta le ce a es tru tu ra edu ca ci -
o nal. Su ge re à es tru tu ra edu ca ci o nal e ao pro fes sor
que abor dem a Fi lo so fia e a So ci o lo gia den tro da in -
ter dis ci pli na ri da de das ma té ri as.

Essas são ra zões im por tan tes de se tra zer à
Casa – acre di to – e so bre tu do ao Se na dor Ade mir
Andra de, que com tan to em pe nho se po si ci o nou con -
trá rio a esta ma té ria, mas tal vez es ti ves se ne ces si ta do 
de um es cla re ci men to, que faço com enor me pra zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª tem
a pa la vra, como Lí der do PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, hoje,
num pe rió di co, li que 300 mil ces tas bá si cas es tão
sen do sus pen sas – o que atin ge 1,5 mi lhão de pes so -
as, já que cada ces ta bá si ca ali men ta pelo me nos 5
pes so as. Está ha ven do uma mo di fi ca ção no pro gra -
ma. Des sa for ma, uso da tri bu na para pe dir aos bu ro -
cra tas que cu i dam dis so que não de i xem o tem po
pas sar. É mu i to bo ni to di zer que o pro gra ma foi sus -
pen so e que ha ve rá ou tro, mas esse in ter reg no não
pode ser de mo ra do, por que sig ni fi ca a ali men ta ção
des sas fa mí li as, a mor te por ina ni ção de fi lhos pe que -
nos, mais um sa cri fí cio para os que não têm di nhe i ro
se quer para com prar uma ces ta bá si ca, que não é
cara, mas é o pos sí vel. Peço ur gên cia na trans for ma -
ção do pro gra ma.

Até lou vo o Go ver no quan do diz que não dará
ces ta bá si ca, mas en tre ga rá o di nhe i ro. Isso é bom
por que per mi te que o ci da dão com pre o que ne ces si ta
e por que re for ça a eco no mia lo cal. A ces ta bá si ca do a -
da, que era com pra da fora, mu i tas ve zes que bra va os
pe que nos bo de gue i ros e os pe que nos mer ca do res.
Mas as pro vi dên cia ca bí ve is não po dem de mo rar.

Este é o meu ape lo, como Lí der do PMDB: que
seja rá pi da essa ope ra ção, que não de i xe mos ir mãos
nos sos, cer ca de 1,5 mi lhão de bra si le i ros, pas sar
fome por que se está tro can do um pro gra ma.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, pe din do a S. Exª 
que co la bo re com a Mesa, já em pre ju í zo de seu tem -
po nor mal, a fim de que pos sa mos co me çar a Ordem
do Dia às onze ho ras.

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, é uma co in ci dên cia in crí vel! To das as ve zes
em que te nho a opor tu ni da de de as so mar a esta tri bu -
na, sou con cla ma do por V. Exª a ser rá pi do e a en cur tar
o dis cur so em fa vor do iní cio da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sem ne -
nhum de sa pre ço a V. Exª, Se na dor Álva ro Dias. Ao
con trá rio.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sei
dis so, Sr. Pre si den te. 

Gos ta ria de abor dar o veto do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so ao pro je to de lei apro va do



pelo Con gres so Na ci o nal que pre ten de in clu ir So ci o lo -
gia e Fi lo so fia no cur rí cu lo do en si no mé dio bra si le i ro.

É para nós uma enor me sur pre sa a de ci são do
Pre si den te. Fos se o seu Go ver no au to ri tá rio e fos se
ele um dés po ta, não um Pre si den te ele i to, não nos
sur pre en de ria o veto. No en tan to, em se tra tan do de
um Go ver no de mo crá ti co, pre si di do por um so ció lo go
ele i to por mi lhões de vo tos dos bra si le i ros, é evi den te
que ca u sa sur pre sa o veto a uma pro pos ta que sig ni fi -
ca ria um sal to de qua li da de no en si no do País.

Tra ta-se, na ver da de, de dis cu tir o con ce i to de
es co la que de se ja mos para os nos sos fi lhos: se que -
re mos a es co la re tró gra da, su pe ra da, úni ca e ex clu si -
va men te acu mu lan do in for ma ções, ou se que re mos a 
es co la mo der na, avan ça da, que, além de acu mu lar
in for ma ções, pos si bi li ta a re fle xão, a aná li se crí ti ca, a
vi são ade qua da do mun do em que se vive.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o cur rí cu lo es co lar não con tri bui para que a es co -
la bra si le i ra al can ce os ob je ti vos da Lei de Di re tri zes e 
Ba ses da Edu ca ção, que são os ob je ti vos da ver da -
de i ra for ma ção. A Fi lo so fia e a So ci o lo gia são ter ri tó ri -
os in dis pen sá ve is para a for ma ção da per so na li da de
hu ma na. Os en si na men tos bá si cos pro por ci o na dos
pela Fi lo so fia e pela So ci o lo gia são fun da men ta is
para es ti mu lar a cons ciên cia crí ti ca da ju ven tu de.
Esti mu lan do a ca pa ci da de de re fle xão e de aná li se,
con tri bu em para que aque les que se for mam nas es -
co las do País se jam agen tes trans for ma do res da so -
ci e da de. Por isso é na tu ral – re pi to – que go ver nos au -
to ri tá ri os não de se jem esse mo de lo de for ma ção edu -
ca ci o nal; mas se ria de se es pe rar de um Go ver no de -
mo crá ti co me di das no sen ti do de pro mo ver um avan -
ço in dis pen sá vel para que a for ma ção seja ade qua da, 
es pe ci al men te quan do se exi ge, no mun do mo der no
e glo ba li za do, a ca pa ci da de de ana li sar cri ti ca men te
as mo vi men ta ções na tu ra is da so ci e da de uni ver sal. 

Con fes so que sou um ad mi ra dor do Se na dor
Artur da Tá vo la. Sem dú vi da, uma das fi gu ras mais
cul tas, es cla re ci das e bem for ma das da Re pú bli ca. E
nós per ce be mos o seu cons tran gi men to. E S. Exª,
que é um mes tre da co mu ni ca ção, tem uma fa ci li da de 
ím par de se co mu ni car, en con trou di fi cul da des, no dia 
de hoje, para de fen der, por obri ga ção de Lí der do Go -
ver no, as po si ções do Mi nis tro e do Pre si den te da Re -
pú bli ca, es ta be le cen do até uma com pa ra ção que não 
faz jus à sua in te li gên cia e ao seu pre pa ro. 

Eu po de ria di zer, ao mes mo tem po em que S.
Exª afir mou, que é im por tan te tam bém no cur rí cu lo a
edu ca ção se xu al ou a edu ca ção no trân si to, e que
como não se pode ter no cur rí cu lo edu ca ção se xu al,
edu ca ção no trân si to e ou tras ma té ri as, tam bém não

se pode ter, pe las mes mas ra zões, Fi lo so fia e So ci o -
lo gia. Eu di ria: por que não po de mos ter edu ca ção se -
xu al, de ve ría mos re ti rar do cur rí cu lo a Ma te má ti ca ou
o Por tu guês? Cre io que se vale fa vo ra vel men te a
com pa ra ção, vale tam bém con tra ri a men te a com pa -
ra ção que faço. 

Não há, na ver da de, jus ti fi ca ti va, eco nô mi ca ou
fi nan ce i ra, que isto acres cen ta ria des pe sa. Até por -
que o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, nos seus tem -
pos de ma gis té rio, cer ta men te afir mou que edu ca ção
não é des pe sa, é in ves ti men to. O Go ver no não es ta -
ria au men tan do des pe sas. Esta ria, isto sim, au men -
tan do in ves ti men tos al ta men te ren tá ve is, que pro por -
ci o nam um re tor no ex tra or di na ri a men te sig ni fi ca ti vo
em be ne fí cio do fu tu ro do País.

Antes de par tir para o ou tro tema, vejo que o Se -
na dor La u ro Cam pos, meu com pa nhe i ro de Par ti do,
de se ja fa zer um apar te. Com a ma i or sa tis fa ção, eu o
con ce do ao Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No bre 
Se na dor Álva ro Dias, eu, nes te apar te, gos ta ria de
so li da ri zar-me e mos trar a mi nha con cor dân cia com
as co lo ca ções que V. Exª faz. Ra pi da men te, digo que
tam bém ad mi ro mu i to, como V. Exª aca bou de ex pres -
sar, o nos so com pa nhe i ro Se na dor Artur da Tá vo la.
Além da in te li gên cia pri vi le gi a da, o Se na dor Artur da
Tá vo la pos su iu uma sen si bi li da de que faz com que a
sua for ma de ex pres são seja tam bém uma for ma mu -
si cal, uma for ma ar tís ti ca, que ca rac te ri za a de li ca de -
za de sua in te li gên cia. Mas, do meu pon to de vis ta, o
mun do tem sido tão duro, tão bé li co, tão agres si vo,
tão de ses pe ra do nes sa nos sa era que não há como
de i xar de per mi tir que essa agres si vi da de do mun do
se trans for me em agres si vi da de ver bal, que S. Exª
con de nou no nos so com pa nhe i ro Ade mir Andra de. O
que eu gos ta ria de di zer é que nem sem pre se pode
usar da pa la vra com o tom, com a de li ca de za que o
emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la cos tu ma fa zer.
Ago ra, por exem plo, se eu não fa lar alto não se rei es -
cu ta do. De modo que as ques tões são mu i to con jun -
tu ra is e si tu a ci o na is. A úl ti ma re u nião da Fi esp mos tra 
o de ses pe ro em que se en con tram os in dus tri a is pa u -
lis tas. Um dos di re to res da Fi esp diz o se guin te: os
em pre sá ri os de ve ri am ti rar o pa le tó e sair em pas se a -
ta na Ave ni da Pa u lis ta para pro tes tar con tra o Go ver -
no. E eu, ain da cor ro bo ran do com o pro nun ci a men to
de V. Exª, gos ta ria ape nas de di zer que não fica bem
para um Pre si den te so ció lo go ve tar a So ci o lo gia. Fica 
pa re cen do que ou a So ci o lo gia não vale nada ou que
Sua Exce lên cia con se guiu che gar aon de che gou
ape sar da So ci o lo gia, que Sua Exce lên cia ago ra quer 
aca bar com ela. De modo que re al men te me pa re ce



que, numa con jun tu ra tão vi o len ta, não há como usar
pa la vras, ter mos e for mas de li ca das e poé ti cas de ex -
pres são. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor La u ro Cam pos, eu é que agra de ço a V. Exª pelo
apar te, como sem pre, bri lhan te. 

Além des se ar gu men to uti li za do, da eco no mia,
há um ou tro de que não te ría mos pro fis si o na is su fi ci -
en tes no País para mi nis trar au las de So ci o lo gia e Fi -
lo so fia. Isso tam bém não é ver da de. Já há só li das ar -
gu men ta ções de li de ran ças do Ma gis té rio bra si le i ro,
com da dos es ta tís ti cos, a res pe i to de pro fis si o na is
es pe ci a li za dos e ha bi li ta dos para le ci o nar as ma té ri -
as Fi lo so fia e So ci o lo gia. 

A ou tra ar gu men ta ção do Go ver no é de que já
te mos no ções bá si cas de Fi lo so fia e So ci o lo gia em
ou tras ma té ri as cons tan tes do cur rí cu lo es co lar. Tam -
bém essa jus ti fi ca ti va não pode pre va le cer em mo -
men to al gum, já que es sas ma té ri as são fun da men ta -
is para a for ma ção hu ma na e exi gem pro fis si o na is es -
pe ci a li za dos para que elas pos sam ser mi nis tra das
com ma i or pro fun di da de e sa be do ria.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT– PR) – Com
pra zer, Se na do ra Ma ri na Sil va.

O Sr. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Lou vo V.
Exª pelo pro nun ci a men to no sen ti do de fa zer a de fe sa 
da So ci o lo gia e da Fi lo so fia como dis ci pli nas a se rem
dis po ni bi li za das para os nos sos jo vens e la men to que 
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não te nha
a sen si bi li da de ou não es te ja de vi da men te afi na do
com as ne ces si da des da qui lo que tan to o seu Go ver -
no fala e com pa la vras de fen de, que é a mo der ni za -
ção, a atu a li za ção dos co nhe ci men tos, a ca pa ci da de
di ver si fi ca da que as pes so as pre ci sam ter para po der
en fren tar as exi gên ci as des se mun do glo ba li za do,
que a todo tem po está re no van do as ne ces si da des
das opor tu ni da des de tra ba lho, de ocu pa ção. Com
cer te za, se não for mos ca pa zes de for mar jo vens
que, além de apren der a fa zer, apren dam a pen sar e a 
ques ti o nar, apren dam como de ve mos agir em de ter -
mi na das cir cuns tân ci as, em di fe ren tes opor tu ni da -
des, não es ta re mos con tri bu in do para que os nos sos
jo vens acom pa nhem a ve lo ci da de em que o mun do
está vi ven do. E hoje não es ta mos mais vi ven do o
mun do da in for ma ção, pois esse mun do já está or ga -
ni za do, bus can do os que de têm o co nhe ci men to. Não
adi an ta ser mos ape nas um ce le i ro de in for ma ções;
pre ci sa mos apren der a pro ces sar es sas in for ma ções. 
E só se con se gue fa zer isso com o exer cí cio do pen -

sa men to, do ques ti o na men to, da for ma viva de in te ra -
gir com os acon te ci men tos. Com cer te za, mu i to em -
bo ra as ciên ci as exa tas e ou tras pos sam con tri bu ir
tam bém com essa ca rac te rís ti ca im por tan te no ser
hu ma no, a So ci o lo gia, a Fi lo so fia, a Antro po lo gia e
mu i tas ou tras ciên ci as so ci a is são aque las que ala -
van cam me lhor essa ca pa ci da de no ser hu ma no. La -
men to que o nos so Pre si den te so ció lo go não que i ra
dis po ni bi li zar para os jo vens aque le ins tru men to que
o tor nou fa mo so em todo o País e na Amé ri ca La ti na,
por que ele se tor nou uma pes soa fa mo sa, do pon to
de vis ta in te lec tu al e aca dê mi co, gra ças à So ci o lo gia.
Tal vez seja uma ati tu de um pou co ego cên tri ca não
que rer re pas sar es sas in for ma ções àque les que, na
pri ma ve ra da sua exis tên cia, po de rão ter aces so a
uma ciên cia, a uma for ma de co nhe ci men to que lhes
pos si bi li ta rá uma sé rie de avan ços do pon to de vis ta
da sua for ma ção como pes soa e da sua for ma ção
aca dê mi ca. Sua Exce lên cia não está que ren do par ti -
lhar essa ciên cia com os nos sos jo vens. Cum pri men -
to V. Exª e la men to que o meu Co le ga Se na dor Artur
da Tá vo la, que é um bri lhan te ora dor e tam bém um
hu ma nis ta, te nha que, na con di ção de Lí der, ser obri -
ga do a re mar con tra a maré do seu co ra ção, pois,
com cer te za, não fos se a po si ção que ocu pa, es ta ria
a de fen der na tri bu na, como V. Exª, esse ins tru men to
fun da men tal que nos en si na a ana li sar a re a li da de e a 
pen sar. Tudo se apren de, nada acon te ce de for ma es -
pon tâ nea. O ser hu ma no é di fe ren te dos de ma is ani -
ma is por que não nas ce com as in for ma ções aco pla -
das à sua for ma de agir. Ele as apre en de e, se não as
apre en de, não é ca paz de re a li zá-las.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Ma ri na Sil va, pela con tri bu i ção
sem pre lú ci da e com pe ten te.

Sem dú vi da, a Fi lo so fia e So ci o lo gia são ali men -
tos in dis pen sá ve is às li ber da des fun da men ta is do
pen sa men to e da opi nião, que se cons ti tu em, nos ter -
ri tó ri os in de vas sá ve is da nos sa alma, vir tu des sa gra -
das do ser hu ma no.

Tive a opor tu ni da de de re la tar o pro je to de au to -
ria do De pu ta do Pa dre Ro que e la men to pro fun da -
men te que o Pre si den te da Re pú bli ca o te nha ve ta do.
É cla ro que nos sas es pe ran ças com re la ção à re je i -
ção do veto são li mi ta das. Co nhe ce mos bem a for ça
da base de sus ten ta ção do Go ver no nes te Con gres -
so. Não te mos gran des es pe ran ças, mas nos res ta o
de ver de, des ta tri bu na, ape lar à cons ciên cia dos Par -
la men ta res, para que per mi tam esse avan ço mo der -
ni za dor, a fim de que a es co la no Bra sil pos sa al can -
çar um es tá gio de ma i or com pe tên cia.



Sr. Pre si den te, aten do o ape lo de V. Exª e en cer -
ro meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu -
na para fa zer dois re gis tros nes ta ma nhã.

O pri me i ro de les é re la ti vo ao es for ço do Se na -
do Fe de ral e ao meu pró prio es for ço no sen ti do de cri -
ar um sis te ma mais con fiá vel no pro ces so ele i to ral
bra si le i ro. Con se gui mos che gar a um con sen so na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia: o
voto se ria im pres so, os sis te mas dos com pu ta do res
se ri am aber tos, e as ele i ções no Bra sil não se ri am ja -
ma is cri ti ca das por que se ri am ex tre ma men te con fiá -
ve is. O ci da dão di gi ta ria seu voto no te cla do do com -
pu ta dor, e este apa re ce ria na tela, de onde po de ria
ser con fe ri do. Uma vez con fe ri do o voto, o ci da dão
aper ta ria uma te cla com o co man do ”im pri mir“, e seu
voto se ria im pres so por im pres so ra la cra da, sob a
qual es ta ria uma urna tam bém la cra da. O voto se ria
ob ser va do e con fe ri do por um vi sor de cris tal. Ha ve -
ria, des sa for ma, sem que o ele i tor no voto pu ses se a
mão, o voto como con tra fé, pos si bi li tan do a con fe rên -
cia do re sul ta do ele tro ni ca men te ob ti do.

Ha via um con sen so na Co mis são e al gu mas pe -
que nas di ver gên ci as com o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral. O Mi nis tro Nel son Jo bim, re pe ti das ve zes, pe diu
que o pro ces so fos se in ter rom pi do, e eu, pes so al -
men te, ace di, re que ren do a re ti ra da do pro ces so do
ple ná rio, para que este re tor nas se à Co mis são, onde
fo ram apre sen ta das al gu mas su ges tões in te res san -
tes por par te do re fe ri do Tri bu nal. Mas, para mi nha
sur pre sa, quan do o pro ces so veio ao ple ná rio, o Mi -
nis tro Nel son Jo bim, re pre sen tan do o TSE, pre ten deu 
con sa grar um sis te ma de soft wa re fe cha do, so bre o
qual nem o pró prio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral te ria co -
nhe ci men to e in for ma ção, um sis te ma com pra do de
mul ti na ci o na is ja po ne sas, ale mãs ou fran ce sas, com
as qua is fi ca ria o si gi lo da sua ló gi ca in ter na.

No en tan to, con sa gra da a im pres são, mes mo
que a im pres são fos se pro gres si va men te im plan ta da, 
ha ve ria sem pre um ins tru men to de con fe rên cia es ta -

tís ti ca da ver da de ele i to ral. O pro ces so veio para o
ple ná rio, quan do me opus a al gu mas pe que nas mo di -
fi ca ções, em bo ra es sen ci a is. O Lí der do PFL, o Se na -
dor Hugo Na po leão, ga ran tia a mim e aos Se na do res
que, em re gi me de ur gên cia, o pro ces so se ria vo ta do
na Câ ma ra Fe de ral.

Vo tou-se o que pre ten dia o TSE, mas, na ver da -
de, o TSE não pre ten dia nada ou pre ten dia tudo: pre -
ten dia de i xar as ele i ções exa ta men te como es tão, ou
seja, a meu ver, ri go ro sa e ab so lu ta men te não con fiá -
ve is. O com pro mis so da ur gên cia es ta be le ci do pe las
Li de ran ças na Câ ma ra foi que bra do a pe di do do Mi -
nis tro Nel son Jo bim. Logo mais, nove ou dez emen -
das ou pro ces sos pa ra le los são apen sa dos ao pro -
ces so vo ta do no Se na do da Re pú bli ca. O pra zo da
anu a li da de de sa pa re ce, é per di do.

Qu e ro fa zer este re gis tro para tri bu tar ao Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral a ab so lu ta res pon sa bi li da de
pelo que vai acon te cer da qui para fren te. As ele i ções
bra si le i ras não são con fiá ve is. A res pon sa bi li da de
pela de mo ra no Con gres so é do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Re tar da mos o pro ces so por ab so lu ta boa-fé, 
pro cu ran do um en ten di men to. Mas, em vez do en ten -
di men to, hou ve in ter fe rên cia para que a ur gên cia na
Câ ma ra fos se que bra da e a vo ta ção re tar da da, in vi a -
bi li zan do a sua va li da de para o pró xi mo ano ele i to ral.

Não se pode con fi ar no pro ces so ele i to ral bra si -
le i ro, como não se pode con fi ar no si gi lo do pa i nel do
Se na do. Hoje mes mo, os jor na is pu bli cam um pa re cer 
da Po lí cia Fe de ral, de mons tran do que o pa i nel pode
ser al te ra do, adul te ra do, e os vo tos mo di fi ca dos com
a mais ab so lu ta fa ci li da de e tran qüi li da de. Fica o re -
gis tro: o pro ces so ele i to ral bra si le i ro de i xou de ser
con fiá vel, por que a in ter fe rên cia do TSE im pe diu que
fos sem fe i tas mo di fi ca ções que iri am me lho rá-lo em
pro fun di da de.

Com sua to le rân cia, Sr. Pre si den te, a mi nha se -
gun da in ter ven ção é a res pe i to da re u nião en tre o Mi -
nis tro Ca val lo, o Mi nis tro Pe dro Ma lan, o Pre si den te
da Re pú bli ca bra si le i ra e o Pre si den te da Re pú bli ca
ar gen ti na em São Pa u lo. Par ti ci pei do fim des sa re u -
nião como Pre si den te da Co mis são Mis ta do Mer co -
sul e que ro fa zer, ao Go ver no bra si le i ro e ao Go ver no
ar gen ti no, o de vi do elo gio.

Faço um elo gio ao Go ver no bra si le i ro, por ter
este re ver ti do a tola po si ção de tri pu di ar so bre as di fi -
cul da des ar gen ti nas, que po de rão ser as di fi cul da des
bra si le i ras ama nhã. A in tran si gên cia foi sus pen sa, e
um gru po foi cri a do para, den tro de quin ze dias, es ta -
be le cer um pro ces so de se gu ran ça e de sal va guar -
das en tre as dis pu tas co mer ci a is ar gen ti nas e bra si le -
i ras. É por aí. Não se pode per mi tir que o de se jo de lu -



cro de al guns se to res da eco no mia bra si le i ra im pe ça
a ma nu ten ção de uma re la ção pro fí cua e de uma ali -
an ça po lí ti ca en tre Argen ti na e Bra sil num en fren ta -
men to aos gran des mer ca dos do mun do, como Naf ta
e o Mer ca do Eu ro peu. Enfren ta men to, sim, por que
essa é, de ci di da men te, uma dis pu ta de mer ca dos! O
Bra sil e a Argen ti na re sol ve ram apro fun dar o Mer co -
sul e ace na ram com a pos si bi li da de da cri a ção de
uma mo e da do Cone Sul la ti no-ame ri ca no para um
fu tu ro não mu i to lon gín quo.

Pen so que as me di das to ma das fo ram in te li gen -
tes. A po si ção do Bra sil, que re ver te uma in tran si gên -
cia ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel an te ri or, é dig na de
to dos os elo gi os. Eu, que sou um crí ti co per sis ten te
do Go ver no Fe de ral, nes te mo men to em que ele re -
cua no sen ti do da in te li gên cia e da ra ci o na li da de,
que ro ren der à po si ção to ma da pelo Pre si den te da
Re pú bli ca e pelo Ita ma raty as mi nhas sin ce ras ho me -
na gens. É por aí que te mos que re sol ver os pro ble -
mas. E essa Co mis são bi par ti te de ar gen ti nos e bra si -
le i ros tem como ta re fa, nos pró xi mos quin ze dias, a
im ple men ta ção da so lu ção das pen dên ci as co mer ci -
a is en tre os dois pa í ses.

Avan ça o Mer co sul, re tro ce de o pro ces so ele i to -
ral bra si le i ro, e me sin to – e digo isto com a ma i or fran -
que za – ví ti ma de um gol pe. Na mi nha in ge nu i da de,
acre di tei no Mi nis tro Jo bim e no TSE. Eles, se gu ra -
men te, nes sa oca sião, não me re ci am o cré di to que
lhes dei.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, por cin co mi -
nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ins cre vi-me on tem 
para fa zer um pro nun ci a men to a res pe i to da mor te do
Se na dor Ro ber to Cam pos, o que não foi pos sí vel em
fun ção da lis ta de ora do res. Qu e ro fazê-lo hoje para
fa zer jus ti ça a esse gran de mato-gros sen se bra si le i ro.

Ro ber to Cam pos, mato-gros sen se por des ti no,
nas ceu em Nos sa Se nho ra do Li vra men to, no Esta do
de Mato Gros so; por tan to, te nho o pra zer e a hon ra e
ser seu con ter râ neo. Nas ceu em 1917, no dia 17 de
abril. Mor re ago ra, ví ti ma de um en far te, aos 84 anos
de ida de, de po is de vi ver uma vida pro fí cua e sá bia.
Exer ceu vá ri os car gos pú bli cos, es cre veu so bre tudo
o que a sua in te li gên cia e a sua enor me eru di ção lhe
per mi ti ram. Mu i to me ni no ain da, foi se mi na ris ta em
Gu a xu pé, no sul de Mi nas, de onde saiu pou co an tes
de or de nar-se pa dre. Essa pas sa gem de dez anos
pelo se mi ná rio mol dou-lhe o ca rá ter, tor nan do-o ex -

tre ma men te dis ci pli na do, com uma ló gi ca de pen sa -
men to in ve já vel.

De ci di do a não ser sa cer do te, pres ta con cur so
para o Ita ma raty, em 1939, en tão com 22 de ida de;
apro va do, é de sig na do para ser vir na Emba i xa da do
Bra sil em Was hing ton. Co me ça aí a sua vida pú bli ca.

Em 1944, in te gra, nos Esta dos Uni dos, a Con fe -
rên cia de Bret ton Wo ods, que cri ou o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal e o Ban co Mun di al. Em 1951, como
as ses sor eco nô mi co de Ge tú lio Var gas, par ti ci pou da
ela bo ra ção do an te pro je to que cri ou a Pe tro bras e o
BNDES, onde exer ceu car go de Di re tor Eco nô mi co e,
de po is, de Pre si den te. De mi tiu-se do Ban co e vol tou
ao Ita ma raty, na con di ção de Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se, car go de car re i ra do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res. Em 1961, jun ta men te com o Emba i xa dor
Vál ter Mo re i ra Sa les, foi de sig na do pelo Go ver no
para ne go ci ar a dí vi da bra si le i ra com os Esta dos Uni -
dos e a Eu ro pa. Em se gui da, foi no me a do Emba i xa -
dor nos Esta dos Uni dos e foi para Was hing ton, onde
fi cou até 1963, quan do se de mi tiu, por dis cor dar da
po lí ti ca de na ci o na li za ção do Pre si den te João Gou -
lart. Em 1964, as su me o Mi nis té rio do Pla ne ja men to
do Go ver no Cas tel lo Bran co. Par ti ci pou do Go ver no
du ran te toda aque la dé ca da e, já em 1972, foi no me a -
do Emba i xa dor em Lon dres, car go que exer ceu de ja -
ne i ro de 1975 a 1981.

Em 1982, já de vol ta ao Bra sil, can di da ta-se a
Se na dor por Mato Gros so, seu Esta do na tal, pelo
Par ti do De mo crá ti co So ci al – PDS.

Abro um pa rên te se nes te pon to, para di zer que
a mi nha vida po lí ti ca tam bém co me çou aí. Na que le
tem po, como os Se na do res se lem bram, o voto era
vin cu la do, e o Emba i xa dor Ro ber to Cam pos, vol tan -
do ao Bra sil, sem ter mu i ta pe ne tra ção ou ação na
área ru ral do Esta do de Mato Gros so, fez uma par ce -
ria co mi go, es co lhi do que fui can di da to a De pu ta do
Fe de ral, aju dan do, as sim, a ele gê-lo Se na dor da Re -
pú bli ca. A ele i ção de 1982 le vou-me para a Câ ma ra
dos De pu ta dos e trou xe Ro ber to Cam pos para o Se -
na do Fe de ral. Em con se qüên cia dis so, tam bém se
ele geu Jú lio Cam pos Go ver na dor do Esta do de Mato
Gros so.

Em 1990, Ro ber to Cam pos can di da ta-se a De -
pu ta do Fe de ral pelo Rio de Ja ne i ro, Esta do mu i to
ama do por ele, onde vi veu a ma i or par te de sua pro fí -
cua vida. Ven ceu as ele i ções e foi re e le i to em 1994,
mas já por ou tro Par ti do – o PPR.

Em 1999, co lhe, mais uma vez, os lou ros da vi -
tó ria: é ele i to para a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, na 
vaga de i xa da pelo dra ma tur go Dias Go mes. Toma
pos se na que le mes mo ano e tor na-se um imor tal.



Po rém, Ro ber to Cam pos já nas ceu para ser um
imor tal. Inte li gen te, es tu di o so, cu ri o so, in ves ti ga dor,
irô ni co e mor daz, Ro ber to Cam pos acre di ta va nas
po si ções po lí ti cas que ado ta va, mes mo que vá ri as
ve zes fos se mal in ter pre ta do e cri ti ca do por mu i tos
bra si le i ros, os qua is, da mes ma for ma, ele com ba tia e 
cen su ra va com seu hu mor pre ci so e fe ri no.

De i xou uma obra fe cun da, tan to em tra ba lhos
pres ta dos quan to em li vros que es cre veu, nos qua is
dá li ções de eco no mia com to dos os seus me an dros e 
im pli ca ções; com to das as suas fa ce tas e apli ca ções.
Foi um pro fes sor. Tra ba lhou pelo Bra sil se ri a men te;
de fen deu suas cren ças e seus pon tos de vis ta com
fir me za e des te mor, e per ma ne ceu in có lu me mes mo
di an te das pe dras que lhe qui se ram ati rar.

Foi um bra si le i ro no tá vel. Ao seu tra ba lho, à sua
obra, à sua vida esta Casa deve pres tar suas ho me -
na gens.

Na hora de sua mor te, de ve mos in cli nar nos sa
fron te di an te de sua gran de za de ci da dão, e, num pre -
i to de re co nhe ci men to e já de sa u da de, apre sen tar a
Deus as nos sas pre ces em su frá gio da alma des se
gran de bra si le i ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a exem plo da ini ci a ti va de on tem do Se na dor Wal deck 
Orne las, além do re gis tro que já foi fe i to nes ta Casa,
so li ci to que as con do lên ci as se jam en ca mi nha das
aos seus fa mi li a res, à po pu la ção do Mu ni cí pio de
Nos sa Se nho ra do Li vra men to, no Esta do do Mato
Gros so, sua ter ra na tal, e às Ca sas Le gis la ti vas dos
Esta dos do Rio de Ja ne i ro e do Mato Gros so.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe -
i ro, o Sr. Edi son Lo bão, 1º 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 Ade mir Andra de. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 581, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção n.º 48, de 2001, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos

como con clu são de seu Pa re cer 1.098, de
2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res He lo í sa He -
le na e La u ro Cam pos, e abs ten ção dos Se -
na do res Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur ni -
no e Wal deck Orne las, que au to ri za a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra -
ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa -
do de cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da
Po lô nia, no mon tan te atu al de três bi lhões e
qua tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, na for ma dos con -
tra tos as si na dos com o Bank Hand lowy W
Wars za wie S.A, a par tir de di re tri zes es ta be -
le ci das na Ata de Enten di men tos, no âm bi to 
do cha ma do Clu be de Pa ris, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

São li das as se guin tes:

EMENDAS
(De Ple ná rio)

Ofe re ci das ao Pro je to de Re so lu ção nº 48, de
2001, que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
re a li zar ope ra ções que per mi tam o re ce bi men to an te -
ci pa do de cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô -
nia, no mon tan te atu al de três bi lhões e qua tro cen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
na for ma dos con tra tos as si na dos com o Bank Hand -
lowy w Wars za wie S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le -
ci das na ata de en ten di men tos, no âm bi to do cha ma -
do clu be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1-PLEN

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao ar ti go 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48 de 2001.

“Art. 5º Os re cur sos de cor ren tes das
ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção se -
rão obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti -
men tos cons tan tes de Lei Orça men tá ria
anu al da União.”

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o País deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im ple men ta da pelo



Go ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do
Se tor Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União
não ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do
País, se si tu an do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro gra -
ma de es ta bi li za ção eco nô mi co, mas não po de mos
mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po lí ti ca
con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci pal ob -
je ti vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos pelo
FMI. É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô mi co
para que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as de si -
gual da des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – 
Anto nio Car los Va la da res.

EMENDA Nº 2, DE 2001–PLEN

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 5º O per cen tu al de 90% dos re -
cur sos de cor ren tes das ope ra ções de que
tra ta esta Re so lu ção se rão obri ga to ri a men te 
apli ca dos em in ves ti men tos cons tan tes de
Lei Orça men tá ria Anu al da União.

§ 1º Pelo me nos 40% (qua ren ta por
cen to) dos re cur sos de que tra ta o ca put
des te ar ti go se rão apli ca dos e dis tri bu í dos
de for ma equâ ni me en tre as Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

§ 2º Os 10% (dez por cen to) dos re cur -
sos li vres da obri ga to ri e da de de apli ca ção
em in ves ti men tos e re sul tan tes da ope ra ção 
de que tra ta esta re so lu ção, será au to ri za do 
a des ti na ção pela União ao Mi nis té rio da
De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou de
to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro -
gra mas de re a pa re lha men to".

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o País deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im plen ta da pelo Go -
ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do Se tor 
Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União
não ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do
País, se si tu a do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é o in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro -
gra ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca, mas não po de -

mos mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po -
lí ti ca con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci -
pal ob je ti vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos 
pelo FMI. É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô -
mi co para que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as
de si gual da des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

EMENDA Nº 3 – PLEN

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 5º O per cen tu al de 90% dos re cur sos de -
cor ren tes das ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção
se rão obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti men tos
cons tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al da União.

Pa rá gra fo úni co. O to tal de 40% (qua ren ta por
cen to) dos re cur sos de que tra ta o ca put des te ar ti go
se rão apli ca dos e dis tri bu í dos de for ma eqüâ ni me en -
tre as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o país deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im ple men ta da pelo
Go ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do
Se tor Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União
não ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do
país, se si tu an do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é o in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro -
gra ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca, mas não po de -
mos mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po -
lí ti ca con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci -
pal ob je ti vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos 
pelo FMI. É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô -
mi co para que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as
de si gual da des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – He -
lo í sa He le na.

EMENDA Nº 4 – PLEN

Arte ra o art. 5º do Pro je to de Re so lu -
ção nº 48/2001, que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções
que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de
cré di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô -
nia, no mon tan te atu al de
US$3.400.000.000,00 (três bi lhões e qua tro -
cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -



dos da Amé ri ca), na for ma dos con tra tos as -
si na dos com o Bank Hand lowy  Waqr sza wie 
S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le ci das na
Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma -
do Clu be de Pa ris.

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao Arti go 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 5º O per cen tu al de 90% dos re cur sos de -
cor ren tes das ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção
se rão obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti men tos
cons tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al da União e dis -
tri bu í dos de for ma eqüâ ni me en tre as Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o país deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im ple men ta da pelo
Go ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do
Se tor Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União
não ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do
país, se si tu an do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é o in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro -
gra ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca, mas não po de -
mos mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po -
lí ti ca con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci -
pal ob je ti vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos 
pelo FMI. É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô -
mi co para que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as
de si gual da des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – He -
lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Em
dis cus são o pro je to e as emen das, em tur no úni co.
(Pa u sa).

Não ha ven do quem que i ra usar da pa la vra, está
en cer ra da a dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor da
ma té ria na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para
pro fe rir pa re cer so bre as emen das apre sen ta das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, in vo can do o Re gi men to, so li ci to o pra zo de
24 ho ras para pro fe rir pa re cer so bre as emen das
apre sen ta das a essa ma té ria, que está em re gi me de
ur gên cia. 

Apre sen ta rei bre ve men te o re la tó rio so bre as
emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pe di do do Se na dor Ro me ro Jucá é
re gi men tal, de acor do com o art. 348 do Re gi men to
Inter no.

A ma té ria en tra rá na Ordem do Dia da pró xi ma
ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 1995

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção n.º 8, de 1995, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, 
que dá nova re da ção ao in ci so X do § 2º do
ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção
de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor:

Se na dor Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to n.º 324, de 1998),
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 29 de agos to pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
trans cor re hoje a 3ª e úl ti ma ses são de dis cus são, em
se gun do tur no, da ma té ria. Escla re ce ain da que po -
de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol vam o
mé ri to. 

Em dis cus são a pro pos ta, em se gun do tur 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 Mar lu ce
Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 592, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro adi a men to

da dis cus são da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu iç Ão
nº 8, de 1995, que “dá nova re da ção ao in ci so X do §
2º do ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção de



ICMS)”, a fim de ser fe i ta na ses são de 8 de no vem bro 
do cor ren te.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Em vo -
ta ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus são da
pro pos ta para o dia 8 de no vem bro pró xi mo.

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

Apro va do. 
A ma té ria re tor na rá à pa u ta da Ordem do Dia no

pró xi mo dia 8 de no vem bro do cor ren te ano.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 86, de 1996 (n.º
1.536/96, na Casa de ori gem), que al te ra o
§ 1º do art. 39 da Lei n.º 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro, ten do

Pa re ce res sob nºs 118 e 286, de 1997; 
e 53, de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to), Re la tor: Se na dor Ra mez
Te bet, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Antô nio Car los Va la da res e Ro -
ber to Fre i re, con trá rio, em se pa ra do, do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, e abs ten ção do
Se na dor Jef fer son Pe res; 2º pro nun ci a men -
to (so bre a Emen da n.º 1, de Ple ná rio), Re -
la tor: Se na dor Bel lo Par ga, pela re je i ção,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res José
Edu ar do Du tra, Antô nio Car los Va la da res e
abs ten ção do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho; 3º 
pro nun ci a men to (em re e xa me por des pa cho 
da Pre si dên cia, con for me o Ofí cio SF n.º
1.013, de 1997), Re la tor: Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra, re i te ran do o Pa re cer n.º 118, de
1997-CCJ, ofe re ci do em seu pri me i ro pro -
nun ci a men to, pela apro va ção da ma té ria,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Re quião, José Edu ar do Du tra e, ven ci do,
em se pa ra do, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 29 de agos to pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu -
ce Pin to.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 593, DE 2001

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 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86,
de 1996, a fim de ser fe i ta na ses são de 16 de ou tu bro 
de 2001.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. – Ma -
u ro Mi ran da.

REQUERIMENTO Nº 594, DE 2001

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 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
86/96 a fim de ser fe i ta na ses são de 27 de no vem bro
pró xi mo.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor -
do com o art. 279, § 5º, do Re gi men to, será vo ta do o
de pra zo mais lon go.

Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to da
vo ta ção da ma té ria para o pró xi mo dia 27 de no vem -
bro.

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

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à pa u ta da Ordem do Dia no

dia 27 de no vem bro.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 676, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so n.º 7, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do n.º 676, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a Lei 
n.º 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, mo -
di fi can do o ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria
dos con tra tos de re fi nan ci a men to das dí vi -
das es ta du a is, ten do

Pa re ce res sob n.ºs 339, de 2000;
1.037 e 1.038, de 2001, das Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, 1º pro nun ci a -
men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel; 2º pro -



nun ci a men to (so bre a Emen da n.º 1, de Ple -
ná rio): fa vo rá vel; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(so bre a Emen da n.º 1, de Ple ná rio, nos ter -
mos do Ofí cio n.º 79, de 2000-CAE), Re la -
tor: Se na dor José Edu ar do Du tra, pela
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do pro je to
e da emen da.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da em tur no úni co. 

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 Mar lu ce
Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENO Nº 595, DE 2001

Nos ter mos do in ci so II, do art. 279, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do
Pro je to de Lei do Se na do nº 676, de 1999, a fim de
que a mes ma seja fe i ta na ses são de 21 de no vem bro
de 2001.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus são da
ma té ria para o dia 21 de no vem bro vin dou ro. 

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

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à pa u ta da Ordem do Dia no

pró xi mo dia 21 de no vem bro. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 215, de 2001
(nº 735/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à TV Ba u ru Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são) na ci da de de Ba u ru, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob n.º 1.036, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da n.º
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

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 n.º 1 da Co mis são de

Edu ca ção, de re da ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É a se guin te a Emen da apro va da: 

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 215, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do a que se re fe re o De cre to
de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por 15 anos,
a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con ces são ou tor -
ga da à TV Ba u ru Ltda, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Ba u ru Rá dio Clu be S/A., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de
de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo.

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 n.º 215,
de 2001 (n.º 735/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.124, 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 215, de 2001 (nº 735, 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 215, de 2001
(nº 735, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
TV Ba u ru Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens (te le vi são, na ci da de de Ba -
u ru, Esta do de São Pa u lo, con so li dan do a Emen da
nº 1, da Co mis são de Edu ca ção, apro va da pelo Ple -
ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são 11 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Mar lu ce Pin to – Edi son
Lo bão – Ante ro Paes de Bar ros.



ANEXO AO PARECER Nº 1.124, 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. 4º, 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 ou tor ga da a “TV Ba u ru Ltda.,” para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens (te le vi são) na ci da de de Ba u -
ru, 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 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con -
ces são ou tor ga da a “TV Ba u ru Ltda.,”, ou tor ga da ori -
gi na ri a men te à “Ba u ru Rá dio Clu be S/A.,” ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Ba u ru,
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. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 220, de 2001
(n.º 832/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
CB Empre en di men tos Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de San ta Cruz do
Ca pi ba ri be, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.035, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho, com abs ten ções da
Se na do ra Ma ri na Sil va e dos Se na do res
Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

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 220, DE 2001

(Nº 832/2000, na Ca ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à CB Empre en di men tos Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta
Cruz do Ca pi ba ri 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 653, de 19 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à CB Empre en di men tos Ltda., para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la da
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri 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 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.072, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (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 237, DE 2001

(Nº 748/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção 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.

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 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, 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 Pará de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 532, de 2001, do Se na dor Ri car -
do San tos, so li ci tan do, nos ter mos re gi men -
ta is, que so bre o Pro je to de Lei do Se na do
n.º 85, de 2001, além da Co mis são cons tan -
te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja
ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

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

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 85, de 2001, vai

à Co mis são de Edu ca ção e, pos te ri or men te, à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são ter mi -
na ti va.

O SR. PRESIDENTE (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 ce res que se rão li dos pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.125, 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 221, de
2001 (nº 985/2001, 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 de Fá ti ma, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Osas co, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.713,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te do De cre to de 8 de no vem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção de Fá ti ma
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 de sons e ima gens na ci da de
de Osas co, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Iris Si mões, 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 de Fá ti ma:
• Pre si den te: Ma no el Anto nio Ber nar di Cos ta

• Mem bros do Con se lho de Cu ra do res: Ales -
san dra Bar bo za Cos ta, Ju li a na Bar bo za Cos -
ta, José Jair Cou ti nho Dias e Cla u dio Luiz Fa -
ga nel lo.

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 985, de 2001, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Se bas tião Ro cha, Re la -
tor – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Lú cio Alcân ta -
ra – Jo nas Pi nhe i ro – 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 – Emí lia Fer nan des – Álva -
ro Dias – Osmar Dias – Lú dio Co e lho – Ro ber to
Sa tur ni no – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di i al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117 – DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se trtan do de con ces são, o Con tel emi ti rá
pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi ço,
in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da Re -
pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên ci as
do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal



onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti di o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vo 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 1.126, 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 232, de
2001 (nº 636/2000, 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 Se a bren se de
Co mu ni ca 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 Se a -
bra, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los 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 232, de 2001 (nº 636, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a bren se de Co mu ni ca -
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 Se a bra, Esta do da Ba hia. 

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 608, 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 98, de
22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral. 

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to. É a se -
guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a -
bren se de Co mu ni ca ção:

• Pre si den te: Ze nil do Sal da nha Pa i va
• Vice-Pre si den te: Mar back Me de i ros Ra mos
• Se cre tá rio: Adylson Sil va de Abreu
• Te sou re i ro: Ri card Nik son Me de i ros Ra mos
• Di re tor de Pa tri mô nio: Andi a ra de Aze ve do

Cou ti nho

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 Ne u ton 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 232, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a -
bren se de Co mu ni ca ção aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor  – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Se -
bas tião Ro cha – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio –
Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do Mal da ner – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Álva ro Dias –
Osmar Dias – Lú dio Co e lho– Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA   

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal: 
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;  
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al  

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem. 

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.127, 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 242, de
2001 (nº 755/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Fun da ção de
Edu ca ção e Cul tu ra 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 Estân cia, Esta do de Ser gi -
pe.

Relator: Se na dor Álva ro Dias.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de 2001 (nº 755, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Fun da ção de
Edu ca ção e Cul tu ra 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 Estân -
cia, Esta do de Ser gi pe.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 397, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de
mar ço de 2000, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to



que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção do em pre en di men to Fun -
da ção de Edu ca ção e Cul tu ra:

• Con se lho Di re tor: Pre si den te — Jor ge Pra do
Le i te. Vo ga is — Au gus to Pra do Le i te e Alci des 
José dos San tos

• Con se lho Cu ra dor: Vo ga is Vil ma Ri be i ro Sou -
za San tos e José Fé lix dos San tos.

• Di re tor de Jor na lis mo — Jor ge Pra do Le i te
• Di re tor de Pro gra ma ção – José Fé lix

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 Vic Pi res Fran co.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 242, 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 de Edu ca ção 
e Cul tu ra aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha –

Ro meu Tuma – Arlin do Por to – Antô nio Car los Jú -
ni or – Pe dro Piva – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer -
nan des – Osmar Dias – Ge ral do Althoff – Ro ber to
Sa tur ni no – Lú dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.128, 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 245 de
2001 (nº 763/2000, na Câ ma ra dos De pu -



ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
de Xan xe rê Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Xan xe rê, 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 245, de 2001 (nº 763, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
de Xan xe rê 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 Xan xe rê,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 817, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
abril de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Hé lio da Sil va Winc kler 27.200
Nel ci Geh len Winc kler 12.800

TOTAL DE COTAS 40.000

O re feri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Áti la Lira.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -

cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 245, 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 ra te ri za do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra de Xan -
xe rê Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re -
la tor – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Lú cio Alcân -
ta ra – 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 – Emi lia Fer nan des –
Osmar Dias – AÁlva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no –
Lú dio Co e lho – Ge ral do Althoff.

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. 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;
....................................................................................

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 1.129, 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 247, de
2001 (nº 765/2000, 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 e de Ra di o di fu -
são Ne ves – ACORAN a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ri a chão das Ne ves, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los 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 247, de 2001 (nº 765, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de Ra di o di fu são Ne ves – 
ACORAN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ri a chão das Ne ves, Esta do da Ba -
hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 140,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria e de Ra di o di fu são Ne ves – ACORAN:

• Pre si den te: Ju ra ci Albi no de Oli ve i ra

• Vice-Pre si den te: Fran ci ne te San tos Sil va
• Se cre tá rio: Ma ria Angé li ca de Sou za San tos

• 1º Te sou re i ro: Jo a quim dos San tos Ma ga -
lhães

•  2º Te sou re i ro: Da ni el Ba tis ta dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro ber to Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

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 247, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de Ra -
di o di fu são Ne ves – ACORAN 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor  – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Se -
bas tião Ro cha – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio –
Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do Mal da ner – Emí lia
Fer nan des – Osmar Dias – Álva ro Dias – Lú dio Co -
e lho – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Althoff.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64. § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.130, 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 257, de
2001 (nº 785/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e So ci al – STAR a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Va len tim Gen til, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 257, de 2001 (nº 785, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al – STAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Va len tim Gen til, Esta do de
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 182,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al – STAR:

• Pre si den te — Ma no el Apa re ci do Mar ques
• Vice-Pre si den te — Luís do Car mo Pe re i ra
• Di re tor Admi nis tra ti vo — Con ce i ção Apa re ci -

da Mar ques Pe re i ra
• Di re tor Fi nan ce i ro — Ma ria de Fá ti ma Pe re i ra

Mar ques
• Di re tor de Co mu ni ca ções — Nil son Apa re ci do 

Cons tan te 

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nel son Pro en ça.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II — Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e



exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 257 de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral e So ci al – STAR 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor 
– Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – 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 – Emí lia Fer nan des – Lú dio Co e lho –
Álva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – Osmar Dias –
Ge ral do Althof

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.131, 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 262, de
2001 (nº 795/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Assa ré para o De sen vol vi men -
to e Assis tên cia So ci al – FADA a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

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 262, de 2001 (nº 795, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Assa ré Para o De sen vo li men to e Assis -
tên cia So ci al – FADA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a -
rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria no 212,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Assa ré
Para o De sen vo li men to e Assis tên cia So ci al – FADA:



• Di re tor Pre si den te – Antô nia Io lan da Pa lá cio
Pi nhe i ro

• Di re tor Vice-Pre si den te – José Edson da Sil va

• 1º Di re tor Se cre tá rio – Antô nio Gil son Go mes
Du ar te

• 2º Di re tor Se cre tá rio – Ma ria Eli a ne de Alen -
car

• 1º Di re tor Te sou re i ro – Luiz Clé bio de Oli ve i ra

• 2º Di re tor Te sou re i ro – Me i ri e le Le i te Sil va.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ger son Ga bri el li.

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 262, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Assa ré para o De sen -
vol vi men to e Assis tên cia So ci al — FADA, 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, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Jo nas Pi -
nhe i ro – Se ba sião Ro cha – Antô nio Car los Jú ni or
– Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – Ju vên cio da
Fon se ca – Ca sil do Mal da ner – Emí lia Fer nan des –

Ge ral do Althoff – Álva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no
– Lú dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mi 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 1.132, 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 264, de
2001 (nº 801/2000, 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 Ba tu ri te en se de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra — ACBCC a exe -



cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ba tu ri té, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

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 264, de 2001 (nº 801/2000, 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 Ba tu ri te en se de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra — ACBCC a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba tu ri té, Esta do do
Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 246,
de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ba tu ri te en se de Co mu ni ca ção e Cul tu ra —
ACBCC:

• Pre si den te : Plí nio José Luz da Sil va
• Vice-Pre si den te: Tâ nia Ma ria de H. Ne gre i ros

Ale xan dre
• 1º Se cre tá rio: Ana Cláu dia Lima de Assis
• 2º Se cre tá rio: Jan di ra Bra ga Mo re i ra
• 1º Te sou re i ro: Ma ria Pas to ra de Je sus Se -

mião Nas ci men to
• 2º Te sou re i ro: José Artur Ca mur ça Tor res
• 1º Dir. de Pa tri mô nio: Ma ria Te re za Lu me na

Fur ta do
• 2º Dir. de Pa tri mô nio: Cí ce ro Fir mi no de Ara ú jo

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nel son Pro en ça.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II — Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se

exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 264, 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 cão Co mu ni tá ria Ba tu ri -
te en se de Co mu ni ca ção e Cul tu ra — ACBCC 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, 2 de ou tu bro de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor  –
Ge ral do Cân dio – Lú cio Alcân ta ra – Jo nas Pi nhe i -
ro – Se bas tião Ro cha – Ro meu Tuma – Antô nio
Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio –
Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do Mal da ner – Emi lia
Fern ndes – Osmar Dias – Ge ral do Althoff – Ro ber -
to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho.

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 1.133, 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 270, de
2001 (nº 813/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dôs), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res
de Ja gua re ta ma a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja -
gua re ta ma, Esta do do Ce a rá.

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

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 270, de 2001 (nº 813/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ja gua re ta ma, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 277,
de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re ta ma:

• Pre si den te – Dil ton Maia Cha ves

• Vice-Pre si den te – Ge o va nir Ban de i ra da Sil va

• 1º Se cre tá rio – Ma ria Flo rin da Pe i xo to Cha -
ves

• 2º Se cre tá rio – Ma ria do So cor ro Car ne i ro Sil -
ve i ra

• 1º Te sou re i ro – Ma ria He le na Mou ra Oli ve i ra

• 2º Te sou re i ro – Ma ria Gi le da de Sou za

• Di re tor de Cul tu ra e La zer – Ge ral do Go mes
Pi men ta Jú ni or

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do 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 270, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção co mu ni tá ria dos Mo -
ra do res de Ja gua re ta ma aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se a 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, 2 de ou tu bro de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la -
tor _ Ge ral do Cân di do _ Ca sil do Mal da ner _ 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 _
Emi lia Fer nan des _ Ro ber to Sa tur ni no _ Alva ro
Dias _ Lú dio Co e lho _ Jo nas Pi nhe i ro _ Ge ral do
Althoff _ Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

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 1.134, 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 293, de
2001 (nº 1.037/2001, 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 Stê nio Con gro,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Três La go -
as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 43, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 9 de ja ne i ro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Stê nio
Con gro para exe cu tar, 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 de sons e ima -
gens na ci da de de Três La go as, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra, 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 Stê nio Con -
gro:

• Di re tor Pre si den te – Ro sá rio Con gro Neto
• Di re tor Vice-Pre si den te – Ju li et ta Sal lun Con -

gro



• Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro – Ca mi la da Sil va
Ne ves Con gro

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, quê ”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 293, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos,  Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Se -
bas tião Ro cha – Jo nas Pi nhe i ro – Antô nio Car los
Jú ni or – Pe dro Piva – Ca sil do Mal da ner – Car los
Pa tro cí nio – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias – Lú -
dio Co e lho – Osmar Dias – Ro ber to Sa tur ni no –
Ge ral do Althoff (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so.

Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -

são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mi 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 sô 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, sô bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são, em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14 So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si 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 1.135, 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 292, de
2001 (nº 945/2001, 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 Osny José Gon -
çal ves, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.713,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te do De cre to de 8 de no vem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Osny José
Gon çal ves para exe cu tar, 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 de sons e ima -
gens na ci da de de Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta -
ri na.

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 Nel son Pro en ça, 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 Osny José
Gon çal ves:

• Di re tor-Ge ral – Ru bens Gon çal ves

• Di re tor Adjun to – Re ja ne Gon çal ves Lo ba ta

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 292, de 2001.

Sala da Co mis são, 9 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te  –  Ca sil do Mal da ner, Re -
la tor – Na bor Ju ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da– Ro meu Tuma – Antô nio Car los
Jú ni or – Ge ral do Cân di do –  (abs ten ção) – Car los
Pa tro cí nio – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon -

se ca – Álva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – Lú cio
Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ra 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 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re -

ce res li dos vão à pu bli ca ção.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Pela or -

dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -

dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, um dos
cons tan tes cu i da dos meus é com a re da ção das nos -
sas de ci sões, das nos sas de li be ra ções. Por con ta dis -
so, te nho me re ci do a fama in jus ti fi ca da de fi ló lo go ou
de gra má ti co, mas, efe ti va men te, pre o cu po-me com a 
re da ção, que, cre io, deva ser pre ci sa, con ci sa e bem
cla ra.

Sr. Pre si den te, que ro me re fe rir ao PLC n.º
3.155, a Lei das So ci e da des Anô ni mas, apro va do na
Câ ma ra e no Se na do, onde re ce beu uma emen da de
re da ção.

Ora, Sr. Pre si den te, che guei à con clu são de que 
hou ve um equí vo co nos au tó gra fos en ca mi nha dos à
san ção pre si den ci al, por que o art. 7º do tex to da Câ -
ma ra ex pli ci ta va – e nis so re cor ri à con sul ta a es pe ci -
a lis tas no as sun to – cla ra men te o se guin te:

Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254-A, ora
acres cen ta do na Lei n º 6.404, de 1976, não 
se apli ca às com pa nhi as em pro ces so de
de ses ta ti za ção que, até a data da pro mul ga -
ção des ta Lei, te nham pu bli ca do um edi tal.

Sr. Pre si den te, em bo ra o Re la tor ti ves se apre -
sen ta do a emen da como sen do de re da ção, na re a li -



da de ela al te rou o con te ú do do ar ti go, por que diz exa -
ta men te que ”te nham pu bli ca do o seu edi tal.“

Então, Sr. Pre si den te, tra go o as sun to à con si -
de ra ção da Mesa, a fim de que se jam pe di dos de vol -
ta os au tó gra fos para as de vi das cor re ções e re en vio
à pro mul ga ção do Pre si den te da Re pú bli ca. É o que
jul go opor tu no, nes te mo men to, tra zer para a Mesa
de li be rar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Bel lo Par ga, as Leis de Res pon sa bi li da de Fis cal e a
das So ci e da des Anô ni mas são im por tan tes para o
País. Como V. Exª sa li en tou, o Se na do da Re pú bli ca
apro vou a lei que teve ori gem na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, e, cum prin do o Re gi men to da Casa, o Pro je to foi
en vi a do à san ção de Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca.

É do nos so co nhe ci men to que esta Lei tem data
mar ca da para ser san ci o na da. Cre io que se ria para o
pró xi mo dia 16 do cor ren te. 

No en tan to, V. Exª, es tu di o so que é, le van ta uma 
ques tão no sen ti do de que a emen da de re da ção que
esta Casa apro vou, pelo me nos na opi nião de V. Exª,
al te rou o mé ri to da ma té ria, al te rou o con te ú do. Por -
tan to, não se tra ta de emen da de re da ção, sob os
olhos de V. Exª. 

O que pode a Mesa do Se na do fa zer com re la -
ção a essa ques tão? A res pos ta no Re gi men to Inter -
no. Há duas sa í das, a meu ver, que o Re gi men to Inter -
no apon ta, mas pre ci sa de pro vo ca ção subs tan ci al
por par te de Se na do res. Re fi ro-me ao art. 234, pa rá -
gra fo úni co, que diz:

Art. 234. .....
Pa rá gra fo úni co. Qu an do hou ver dú vi -

das so bre se a emen da apre sen ta da como
de re da ção atin ja a subs tân cia da pro po si -
ção, ou vir-se-á a Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia.

No meu en ten di men to, ana li san do ago ra a ma -
té ria, pa re ce-me que o dis pos to nes te ar ti go não
pode ser apli ca do por que a ma té ria já foi en vi a da à
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca. 

Caso seja este o en ten di men to e che gue à
Mesa re que ri men to fun da men ta do nes se sen ti do, te -
mos que nos so cor rer do art. 325 do Re gi men to Inter -
no, que diz:

Art. 325. Ve ri fi ca da a exis tên cia de erro 
em tex to apro va do e com re da ção de fi ni ti va, 
pro ce der-se-á da se guin te ma ne i ra:

(...)

II – nas hi pó te ses do in ci so an te ri or –
con tra di ção, in co e rên cia, pre ju di ci a li da de ou 
equí vo co que im por te em al te ra ção no sen ti -
do do pro je to –, quan do a ma té ria te nha
sido en ca mi nha da à san ção ou à Câ ma ra, o 
Pre si den te, após ma ni fes ta ção do Ple ná rio,
co mu ni ca rá o fato ao Pre si den te da Re pú bli -
ca ou à Câ ma ra, re me ten do no vos au tó gra -
fos, se for o caso, ou so li ci tan do a re ti fi ca -
ção do tex to, me di an te re pu bli ca ção da lei;

A Mesa aguar da ma ni fes ta ção fun da men ta da
nes se sen ti do, para que pos sa to mar al gu ma de ci -
são, por que, pela sim ples le i tu ra, fica di fí cil ana li sar
o tex to en vi a do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, e o
tex to já apro va do pelo Se na do Fe de ral.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, pro vi den ci a rei essa me di da com a ma i or ur -
gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
aguar da rá a pro vi dên cia que V. Exª afir ma que to ma -
rá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
Em se gui da, a con ce de rei aos Se na do res Artur da
Tá vo la e Ro ber to Sa tur ni no, am bos fa la rão como Lí -
de res. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na 
para me pro nun ci ar em nome de cer ca de 312 ex-re -
ven de do res Ford, dis tri bu í dos por este Bra sil, os qua -
is, na ver da de, re ce be ram uma sé ria pu ni ção por par -
te des ta mon ta do ra.

A Ford anun ci ou, para o dia 12 de ou tu bro, a ina -
u gu ra ção da sua fá bri ca em Ca ma ça ri, na Ba hia. A
data co in ci de com o fe ri a do, san ti fi ca do pelo Papa
João Pa u lo II quan do de sua pri me i ra vi si ta ao Bra sil.
No ca len dá rio da Igre ja Ca tó li ca é o dia de di ca do à
Nos sa Se nho ra Apa re ci da, pa dro e i ra do Bra sil.

A Ford, pi o ne i ra no mer ca do au to mo bi lís ti co na -
ci o nal, ins ta lan do-se em solo bra si le i ro des de 1919 e
por mais de meio sé cu lo lí der ab so lu ta na pre fe rên cia
do pú bli co con su mi dor, ne gli gen ci ou sua atu a ção e
per deu es pa ço, de ten do hoje par cos 3,93% da par ti -
ci pa ção no mer ca do. Pres tem bem aten ção: 3,93% da 
par ti ci pa ção no mer ca do de uma fa tia que ou tro ra
fora ge ne ro sa. 

Com a uni da de de Ca ma ça ri, a mon ta do ra nor -
te-ame ri ca na ten ta rá re cu pe rar es pa ço no mer ca do
bra si le i ro. Para isso, já anun ci ou que man te rá seu mo -



de lo Fi es ta na li nha de pro du ção. Mas não pen se o
con su mi dor bra si le i ro, ávi do por no vi da des, que será
o mo de lo eu ro peu apre sen ta do no Sa lão de Frank -
furt. O que a Ford cha ma de Pro je to Ama zon na ver -
da de é o mes mo Fi es ta que cir cu la no mer ca do hoje. 

Ou seja, a Ford con ti nua a mes ma, com seu es -
ti lo de ten tar en ga nar o con su mi dor, ma qui an do pro -
du tos sa tu ra dos. O tal Pro je to Ama zon, que in clu i rá
qua tro mo de los, só deve ser lan ça do no ano que vem. 
Por en quan to o con su mi dor fica na ex pec ta ti va e o re -
ven de dor – que ain da so bre vi ve em al gu mas par tes
de nos so País, ven den do pro pri e da des para co lo car
mais di nhe i ro no ne gó cio, com mu i tas di fi cul da des –
terá, na tu ral men te, que se ar mar de mu i to jogo de cin -
tu ra para em pur rar go e la aba i xo do con su mi dor mo -
de los sem ne nhum ape lo co mer ci al, nem no pre ço

A re a li da de que a Ford não mos tra para o gran -
de pú bli co é que com sua po lí ti ca de in te res ses que
visa tão-so men te o lu cro uni la te ral aos pou cos foi es -
ma gan do os seus re ven de do res e des tru in do uma
rede até en tão só li da e tra di ci o nal, tão tra di ci o nal que
ain da per sis tem al guns cli en tes fiéis ou sa u do sis tas,
ape ga dos à an ti ga ima gem de luxo e con for to dos ve í -
cu los da mar ca. Mar ca que não apa re ce mais como
uma ”ima gem“ para o con su mi dor. Hoje, os ape los de
”mais ba ra tos, mo der nos, fá ce is de di ri gir, po ten tes e
eco nô mi cos“, es tão di vi di dos en tre as mon ta do ras
Volk swa gen, Fiat e Ge ne ral Mo tors. Apon tem – isso é
um de sa fio que faço a to dos – um ve í cu lo Ford de fa -
bri ca ção na ci o nal que seja re al men te ob je to de de se -
jo ou des per te co men tá rio no mer ca do! 

Isto por que, ao lon go dos anos, a Ford per deu a
sua ca rac te rís ti ca prin ci pal de fa bri can te de pro du tos
de con su mo e se fi xou numa ges tão uni la te ral onde, a 
qual quer cus to, o lu cro é a sua meta.

Uti li zan do-se de uma po lí ti ca de abu so de po -
der, que não ad mi tia o diá lo go puro e sim ples, ape sar
de pro cla mar-se par ce i ra, a Ford foi im pon do con tra -
tos avil tan tes, em que as exi gên ci as aca ba vam por
su fo car a li ber da de co mer ci al e a igual da de en tre as
par tes.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te a V. Exª, Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Lind berg Cury, meus cum pri men tos a V. Exª pelo pro -
nun ci a men to que faz des ta tri bu na em de fe sa do con -
su mi dor bra si le i ro. Tem ra zão V. Exª. As mon ta do ras,
a in dús tria au to mo bi lís ti ca, têm re ce bi do be ne fí ci os
ex tra or di ná ri os no nos so País e nem sem pre há a

con tra par ti da, no exer cí cio, de for ma efi ci en te da fun -
ção so ci al que se exi ge de qual quer em pre sa num ca -
pi ta lis mo que não seja sel va gem. Cre io que o pro nun -
ci a men to de V. Exª vem em boa hora, por que a Ford
no Bra sil pode co me çar a vi ver um novo mo men to. E
ex pli co por quê. Não faz mu i to, as su miu a Pre si dên cia 
da Ford o Dr. Anto nio Ma ci el Fi lho, um pa ra na en se
que pas sou pela Pe tro brás como fun ci o ná rio e es te ve 
no Go ver no Fe de ral como Se cre tá rio no Mi nis té rio da
Indús tria e Co mér cio; de po is, foi con vo ca do a re cu pe -
rar em pre sas in sol ven tes, em fun ção de sua com pe -
tên cia. É um jo vem exe cu ti vo, cuja ação é mo der ni za -
do ra. Te mos es pe ran ças de que ele pos sa re vo lu ci o -
nar a Ford em nos so País, em be ne fí cio tam bém do
con su mi dor e da nos sa po pu la ção. Cre io que o pro -
nun ci a men to de V. Exª é um aler ta opor tu no e che ga
no mo men to ade qua do, exa ta men te por que te mos
es pe ran ças de que, ten do à fren te um exe cu ti vo com -
pe ten te e mo der no como Anto nio Ma ci el Fi lho, a Ford
pos sa re ver a sua prá ti ca e al te rar seus pro ce di men -
tos, a fim de que be ne fi cie tam bém o con su mi dor de
nos so País. Anto nio Ma ci el Fi lho é fi lho do ex-De pu ta -
do do Pa ra ná, Anto nio Ma ci el, tem for ma ção po lí ti ca e 
cons ciên cia crí ti ca dos pro ble mas so ci a is des te País.
É um mo de lo de exe cu ti vo ca paz de ter essa sen si bi li -
da de ne ces sá ria para mu dar a pos tu ra des sa em pre -
sa mul ti na ci o nal em nos so País. Evi den te men te, não
de pen de ape nas dele, mas que ro da qui de po si tar
con fi an ça em sua ação, so bre tu do ou vin do o pro nun -
ci a men to de V. Exª. Peço a V. Exª que re me ta esse
pro nun ci a men to ao Pre si den te da Ford, como uma
con tri bu i ção crí ti ca, a fim de que os pro ce di men tos
pos sam ser al te ra dos e a Ford pos sa aten der à ne -
ces si da de im pres cin dí vel de se exer ci tar a fun ção so -
ci al como em pre sa be ne fi ci a da pe las con ces sões in -
crí ve is que o Go ver no bra si le i ro ofe re ce.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço a par ti ci pa ção de V. Exª, Se na dor Álva ro Dias, que
co nhe ce bem de per to o pro ble ma, prin ci pal men te no
Pa ra ná. Lá, mais de 50 em pre sas fo ram des cre den ci -
a das, es tão na rua da mi sé ria, pa gan do caro essa
ação de um dia te rem sido no me a das, es co lhi das en -
tre to das as re ven das prin ci pa is da ci da de. No me a -
ram e cre den ci a ram re ven de do res e es tes per de ram
to dos os seus re cur sos.

Com re fe rên cia ao Pre si den te, hou ve uma ex -
pec ta ti va mu i to gran de com a en tra da dele, mas o de -
sas tre já ha via sido fe i to an te ri or men te. No Bra sil, cer -
ca de 312, con for me vou com pro var adi an te, ca í ram
na rua da mi sé ria – re ven de do res al ta men te cre den -
ci a dos e ca pa ci ta dos. 



É uma ta re fa mu i to ár dua. A ma triz ame ri ca na
não in ves te no Bra sil. Ain da na ges tão do Antô nio Ma -
ci el Fi lho, em que hou ve essa ex pec ta ti va de re ver -
são, caiu de 10% para 7,9% e, atu al men te, está com
3,93%. Alguns re ven de do res que so bre vi vem por este 
Bra sil es ta vam nes sa ex pec ta ti va de re ver são. 

Ci ta rei um dado mu i to im por tan te a V. Exª, Se -
na dor Álva ro Dias. E, no mo men to, agra de ço a bri -
lhan te par ti ci pa ção de V. Exª.

Com a cri a ção da Auto La ti na, a em pre sa che -
gou a topo das suas in ten ções de ani qui la men to dos
con ces si o ná ri os. 

Sob o pre tex to de cri ar as cha ma das mega de a -
lers, a Ford foi eli mi nan do do seu ca mi nho os seus
con ces si o ná ri os. Só que, no caso da ma triz nor -
te-ame ri ca na, que, cum prin do a le gis la ção que lá fun -
ci o na, in de ni zou to dos os seus con ces si o ná ri os. Aqui, 
no Bra sil, a si tu a ção foi bem di fe ren te. Con fi an do na
im pu ni da de, a Ford sim ples men te cor ta va o cor dão
um bi li cal e va lia-se de toda sor te de ex pe di en tes su -
jos para se re fa zer de seus de sa fe tos. 

O re sul ta do dis so, Se na dor Álva ro Dias, foi o
des cre den ci a men to abrup to e su má rio de mais de
312 con ces si o ná ri os, des de 1995, num uni ver so de
427 dis tri bu i do res exis ten tes em 1994, to dos com pa -
tri mô nio ani qui la do à cus ta de pres sões. Alguns de les 
com dí vi das im pos sí ve is de se rem li qüi da das jun to ao 
Ban co Ford. 

Pres tem bem a aten ção. Oi ten ta e cin co por
cen to da rede, des de 1995, fo ram ani qui la das. Deve
exis tir algo de er ra do, Srªs e Srs. Se na do res.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Lind berg Cury, que ro di zer que, tão logo che -
guei a Bra sí lia, co nhe ci V. Exª como um em pre sá rio
res pe i ta do, de re no me, um ba ta lha dor pe los in te res -
ses da Ca pi tal do Bra sil. Logo em se gui da, tive a
opor tu ni da de de co nhe cer a sua fa mí lia, por quem te -
nho o ma i or res pe i to. A es po sa de V. Exª é uma mu -
lher ba ta lha do ra, des ta ca da tam bém na so ci e da de
bra si li en se. De po is, um as sun to co mum, de cer ta for -
ma, nos uniu e apro xi mou um pou co mais – a ques tão
da Ford, que V. Exª está abor dan do da tri bu na. Essa
em pre sa mul ti na ci o nal, já há al gum tem po, veio para
o Bra sil e se es ta be le ceu. Con for me os nú me ros da -
dos for ne ci dos por V. Exª, ape nas em nú me ro de dis -
tri bu i do ras, ha via mais de 400 con ces si o ná ri as, que

fa zi am esse tra ba lho, em pre gan do e pres tan do um
ser vi ço so ci al den tro do País. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – São mais 
de 30 mil em pre gos di re tos que fo ram per di dos. Fora
os in di re tos, que cor res pon dem a mais 45 mil.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Exa -
ta men te. É im por tan te que se pres te a aten ção a es -
ses da dos e nú me ros. Em to dos os Esta dos bra si le i -
ros, in clu si ve na mi nha ci da de de San ta na do Li vra -
men to, ha via uma con ces si o ná ria, que tam bém foi to -
tal men te des res pe i ta da, den tro da vi são de equi lí brio
da eco no mia e da pro du ção de em pre go. Por ou tro
lado, nes ses úl ti mos anos, o Rio Gran de do Sul tam -
bém teve que olhar nos olhos da em pre sa Ford e per -
gun tar qual era re al men te o in te res se dela ao vir para
o Bra sil. Está va mos lá com a pos si bi li da de de um
acor do com o Go ver no an te ri or para ver a vi a bi li da de
de a Ford se es ta be le cer no Rio Gran de do Sul. Mas,
quan do nos sen ta mos à mesa para ana li sar o acor do,
fi ca mos sim ples men te hor ro ri za dos, por que nun ca se 
ofe re ceu tan to a uma em pre sa mul ti na ci o nal como
es ta va sen do ofe re ci do à Ford. Vi mos um acor do de
mi lhões de dó la res, de mi lhões de re a is, toda uma in -
fra-es tru tu ra que de ve ria cor rer por con ta do Go ver no
do Esta do, em de tri men to, in clu si ve, de uma eco no -
mia sa cri fi ca da, como es ta va a do Rio Gran de – e ain -
da se en con tra – pois sa be mos bem a si tu a ção do se -
tor pri má rio, a base fun da men tal da nos sa eco no mia.
Sa be mos tam bém do in te res se e do es for ço em ne -
go ci ar do nos so Go ver no do Esta do, que, ao con trá rio 
do que se pro cu rou di vul gar, não foi in tran si gen te. Ao
con trá rio, hou ve diá lo go, cha mou-se a em pre sa, pe -
diu-se uma re vi são do acor do. Ago ra, cons tru ir até a
cre che den tro de uma em pre sa da Ford, cons tru ir es -
tra da e es ta ci o na men to, se ria re al men te abu sar da
boa von ta de da nos sa ca pa ci da de pro du to ra, dos
nos sos em pre sá ri os, que es ta vam, às ve zes, cla man -
do por um pe que no em prés ti mo para so bre vi ver. A
Ford foi in tran si gen te, sim, no Rio Gran de do Sul e as
in ter fe rên ci as po lí ti cas ocor re ram para mas sa crar e
ten tar con de nar pre vi a men te o nos so Go ver no. So li -
da ri zo-me com V. Exª por que vi em V. Exª um de fen sor 
que le van tou a voz e está tra zen do às cla ras o pre ju í -
zo que a Ford trou xe ao País em re la ção ao de sem -
pre go e à de ses ta bi li za ção do se tor. Pos so, in clu si ve,
opor tu na men te, pas sar to dos os da dos do acor do,
das exi gên ci as e da con tra par ti da a que o Go ver no do 
Rio Gran de do Sul se pro pôs a fa zer, à qual a Ford vi -
rou as cos tas, re ti ran do-se do Esta do sem diá lo go.
Não per de mos nada por que se tra ta de uma em pre sa
mul ti na ci o nal que não se res pon sa bi li za pelo de sen -
vol vi men to bra si le i ro, que não tem a sen si bi li da de de



ga ran tir em pre gos – de sem pre gan do mi lha res de
pes so as, como V. Exª está ago ra re gis tran do – e não
de ve ria fi car no Rio Gran de do Sul, aque le gi gan te
Esta do, que pro gre di rá com sua clas se pro du to ra e
em pre sa ri al. Cum pri men to V. Exª pela co ra gem, pela
co e rên cia e pela de ter mi na ção de tra zer o as sun to
para que o Bra sil fi que sa ben do des ses fa tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço o bri lhan te apar te de V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer -
nan des. 

Só no Rio Gran de do Sul, per to de 60 con ces si -
o ná ri as fo ram des cre den ci a das. Che guei a tro car
idéi as com o Go ver no do Rio Gran de do Sul so bre o
que sig ni fi ca va a Ford no mer ca do na ci o nal, e o Go -
ver no foi mu i to lú ci do ao de sis tir na úl ti ma hora, sal -
vou de uma gafe esse in ves ti men to no Rio Gran de do
Sul e afas tou de lá a Ford, gra ças a Deus. Hoje, o
Esta do apli cou em obras esse va lor que se ria con cen -
tra do em cima de uma mul ti na ci o nal. Por que essa
mul ti na ci o nal não traz seu ca pi tal de fora para in ves tir
no Bra sil? É pre ci so in cen ti vo do Go ver no, re nún cia
de mi lhões de re a is e isen ção de im pos tos, como o
IPTU. O Rio Gran de do Sul apli cou esse di nhe i ro em
mais de 40 mil mi cro in dús tri as e mi cro em pre sas e fez
uma dis tri bu i ção na sua eco no mia. Pa ra béns ao Rio
Gran de do Sul e pa ra béns a V. Exª por es tar sem pre
aten ta a es sas ocor rên ci as.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lind berg
Cury?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Cum -
pri men to-o por abor dar essa ques tão e pela sua co ra -
gem, que, aliás, não é de hoje. Mes mo an tes de vir a
esta Casa – não só o Dis tri to Fe de ral, mas tam bém o
Bra sil sabe , V. Exª tem não só pro te gi do como re pre -
sen ta do – e mu i to bem – mu i tos que es tão com suas
fa mí li as lu tan do, que têm re pre sen ta ções, que têm
uma vida de ca mi nha da, e que mu i tas ve zes fi cam à
mer cê de atos des sa or dem. Ti ram-lhes as re pre sen -
ta ções de ses ta bi li zan do as lu tas em pe nha das, as ho -
ras e ho ras de de di ca ção ao tra ba lho, os em pre gos,
que se per dem de um mo men to para o ou tro, re pen ti -
na men te. Caso se me lhan te ao da Ford – lem bro a V.
Exª  e que tam bém está ca u san do um tre men do de -
sem pre go e pro ble mas sé ri os no Bra sil in te i ro é a jun -
ção das cer ve ja ri as Antarc ti ca e Brah ma, for man do a
Ambev.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – É a mes -
ma si tu a ção. Te mos de fa zer uma re vi são ge ral, Se na -
dor.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Sei de
re pre sen tan tes co mer ci a is de San ta Ca ta ri na que ha -
vi am ex pan di do as suas re pre sen ta ções, in ves ti do a
pe di do des sas pro du to ras de cer ve ja e que, anos e
anos, têm-se de di ca do às suas ati vi da des com 20,
30, 50 ca mi nhões, pe que nos ou gran des, ge ran do
500, 600 ou mil em pre gos, es tão to dos à mer cê des sa 
si tu a ção ago ra. De uma hora para ou tra, fo ram dis -
pen sa dos. Ape sar de toda uma vida de luta, não têm
mais como re pre sen tar. Quer di zer, re sol vem fa zer
uma jun ção, con ce dem para quem qui ser essa re pre -
sen ta ção. Está ha ven do mu i to cor re-cor re, mu i to de -
sem pre go; os pos sí ve is di re i tos de mu i tos anos de
tra ba lho des ses dis tri bu i do res são re ti ra dos. Co nhe -
ce mos isso no meu Esta do – e não é só lá, cre io que
isso ocor re no Bra sil todo. A sor te é que ago ra, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, se não es tou equi -
vo ca do, hou ve um pe di do de au diên cia pú bli ca para
ou vir os re pre sen tan tes da Ambev e es ses dis tri bu i -
do res no Bra sil, será re a li za do um de ba te para ver se
o Cade pode in ter fe rir por que, ao lado de di re i tos, es -
tão os pre ju í zos de mi lha res e mi lha res de tra ba lha -
do res e fa mí li as. É mais ou me nos no sen ti do des sa
tese que V. Exª está a ana li sar. Qu e ro me as so ci ar a V. 
Exª nes se mo men to por que há um cla mor na ci o nal,
Se na dor Lind berg Cury. Esses que mu i tas ve zes vêm
para cá, usu fru em, ti ram os in cen ti vos, os di re i tos de
mu i tos que cons tro em uma vida lu tan do, pas san do o
in ves ti men to de pai para fi lho, e de po is os de i xam à
mer cê, aban do na dos. A em pre sa vai em bo ra, não in -
ves te no País; ao con trá rio, só leva as van ta gens, usu -
frui da bon da de do povo bra si le i ro. Por isso que ro me
as so ci ar, mais uma vez, ao pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço à par ti ci pa ção de V. Exª.

Srªs e Srs. Se na do res, por gen ti le za, isso não foi 
dito por mim, está pu bli ca do na re vis ta Exa me, na úl ti -
ma edi ção, dito pelo Pre si den te da Ford. ”A Ford, com
a ina u gu ra ção de uma fá bri ca na Ba hia e pres tes a
lan çar uma nova fa mí lia de car ros, ten ta re ver ter sua
que da no mer ca do na ci o nal“. Ve jam tam bém que aqui 
apre sen tam da dos es ta tís ti cos da que da vi o len ta da
Ford no Bra sil. Ago ra, quem paga por isso? São os re -
ven de do res, aque les que acre di ta ram nes sa mul ti na -
ci o nal. Estão so fren do, es tão à mín gua e não têm am -
pa ro le gal ne nhum. Por que quan do en tram no mer ca -
do, par ti ci pam como re ven de do res, eles as si nam um
con tra to de ade são que não dá di re i to a quem quer



que seja. Bas ta exe cu tá-lo e cen te nas de re ven de do -
res são co lo ca dos na rua da mi sé ria, da amar gu ra. 

Está aqui tam bém a pa la vra – não é mi nha, Sr.
Pre si den te, – mas de John K. Buc ker, Vice-Pre si den te 
do Con se lho de Admi nis tra ção da mon ta do ra: ”A Ford 
pre ci sa re cu pe rar a con fi an ça do con su mi dor“. E as -
sim por di an te. Está aqui na re vis ta Exa me, sob o tí tu -
lo ”A Qu e da da Ford no Mer ca do“. Só gos ta ria de
mos trar ao Bra sil os des man dos e fal ca tru as de uma
em pre sa que já teve o seu pas sa do de gló ri as e hoje
cha fur da na lama da de so nes ti da de. Os con ces si o ná -
ri os atin gi dos cri a ram, no iní cio de 2000, a Abe dif,
Asso ci a ção Bra si le i ra de ex-Dis tri bu i do res Ford. E ob -
ser ve, Se na dor Ro meu Tuma, o nú me ro de ex-re ven -
de do res hoje é mu i to ma i or do que os atu a is dis tri bu i -
do res. O ob je ti vo dos as so ci a dos é lu tar jun to à Jus ti -
ça para que a Ford de vol va aos seus ex-con ces si o ná -
ri os o que lhes é de di re i to, ou seja, o pa tri mô nio que
em pe nha ram, acre di tan do no po ten ci al de uma em -
pre sa cuja mar ca ain da é res pe i ta da em seu país de
ori gem. 

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
ta-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Mu i to ra -
pi da men te, Se na dor Lind berg Cury, e já vou tam bém
dar o es pa ço para que o Se na dor Ro meu Tuma pos sa 
apar teá-lo. Qu e ro cum pri men tar V. Exª pela co ra gem,
pelo pro nun ci a men to e so bre tu do pela vi são crí ti ca e
co nhe ce do ra da atu a ção des sa mul ti na ci o nal. Qu i se -
ra os em pre sá ri os, os in ves ti do res bra si le i ros de
boa-fé con tas sem com um su por te de re cur so que
essa mul ti na ci o nal, ren tá vel no seu país de ori gem,
que tem ca pi tal, que po de ria mu i to bem es tar se ins ta -
lan do, não para su gar a nos sa frá gil eco no mia, mas
para con tri bu ir com o seu for ta le ci men to. Mas o mun -
do de sen vol vi do tem uma po lí ti ca de não per mi tir a
en tra da dos in ves ti do res de ou tros pa í ses nas suas
eco no mi as. Por ou tro lado, que rem en trar na nos sa
eco no mia com todo o res pal do, com todo o tipo de be -
ne vo lên cia e com toda a sor te de pri vi lé gi os dos nos -
sos go ver nan tes sem pre mu i to ávi dos por ace nar
com o cha péu dos ou tros – e quan do digo ou tros é o
povo bra si le i ro -, por ofe re cer me i os para que es sas
em pre sas pos sam se ins ta lar, com re nún cia fis cal,
em de tri men to do in te res se dos in ves ti do res na ci o na -
is, in clu si ve com pre ju í zo, como V. Exª aca ba de men -
ci o nar, para aque les que ti nham as con ces sões e a
re ven da da Ford. Pa ra be ni zo V. Exª. No dia da apro va -
ção do pro je to que iria be ne fi ci ar a mul ti na ci o nal Ford, 
o Se na dor Ger son Ca ma ta fez um pro nun ci a men to

se gun do o qual, nos pa í ses de sen vol vi dos, as pes so -
as não en ten di am como nós tí nha mos cri an ças de
rua, como tí nha mos cri an ças aban do na das e dá va -
mos mi lhões e mi lhões de re a is a uma mul ti na ci o nal
al ta men te ren tá vel, que po de ria es tar con tri bu in do
com a nos sa eco no mia para di mi nu ir a po pu la ção de
cri an ças de rua. Re al men te fi cá va mos numa si tu a ção 
cons tran ge do ra por que não sa bía mos como res pon -
der a essa per gun ta. Qu e ro aqui pa ra be ni zar V. Exª
pelo pro nun ci a men to que faz.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço à Se na do ra Ma ri na Sil va por esse bri lhan te e es -
cla re ce dor apar te.

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

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lind -
berg, pou co eu te ria a fa lar vis to a elo qüên cia do seu
de po i men to e o seu co nhe ci men to do as sun to. Fiz,
ain da esta se ma na, de po is de re ce ber pe di do dos pe -
que nos aci o nis tas e dos pro pri e tá ri os de de pó si tos
das com pa nhi as Brah ma e Antarc ti ca, so li ci ta ção
quan to à pos tu ra da Ambev, que tem um com pro mis -
so fi xa do no Cade de man ter pelo me nos os em pre -
gos e a si tu a ção eco nô mi ca da que les que há al gu -
mas de ze nas de anos tra ba lham com a em pre sa. A
ma i o ria está fe chan do, a ma i o ria não con se gue fa zer
con cor rên cia com a pró pria in dús tria, que eli mi na o
as pec to do re ven de dor. Se V. Exª me per mi tis se, eu
que ria pres tar ho me na gem a um ho mem que, du ran -
te dé ca das, foi o re pre sen tan te da Ford em São Pa u -
lo, um dos gran des re ven de do res na área au to mo bi -
lís ti ca do País que era a Com pa nhia San to Ama ro
Dis tri bu i do ra, o Sr. João Za ri fe. Emo ci o na-me lem brar 
o seu tra ba lho, a sua ou sa dia e os seus in ves ti men -
tos, cri an do uma gran de or ga ni za ção que fez o nome
da Ford em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro e em ou tros
Esta dos; hoje está alu gan do os seus ar ma zéns para
po der so bre vi ver. De quem é a cul pa? É dele, que a
ad mi nis trou mal? Não. Foi por que ele ti nha que ven -
der o car ro, mo de lo Ka, que não dava para man ter
por que não ti nha re no va ção de pro du tos para con cor -
rer com as ou tras in dús tri as que, a todo ano, es tão re -
al men te mo bi li zan do aque les que gos tam de tro car
de car ro per ma nen te men te e não en con tra ram op -
ções na Ford. Então, se V. Exª me per mi tir, que ro fa zer 
esta ho me na gem que, para mim, re pre sen ta pro va -
vel men te a si tu a ção da que les que V. Exª traz, mais de 
350 em igual si tu a ção. Obri ga do.



O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª foi de uma ha bi li da de mu i to gran -
de, foi di re ta men te ao âma go da ques tão. O João Za -
ri fe foi o ma i or re ven de dor da Ford na Amé ri ca do Sul.
Ti nha pro pri e da des e agên ci as es pa lha das pe los di -
ver sos Esta dos do nos so País, e esse ho mem hoje
está na mi sé ria, com um en far te pro vo ca do por essa
má ges tão que a Ford im pri miu não ape nas a ele mas
a to dos os re ven de do res do nos so País. Qu e ro tam -
bém, do ple ná rio do Se na do, pres tar esta ho me na -
gem ao gran de in ves ti dor, ao gran de em pre en de dor
João Za ri fe, que re pre sen ta e es pe lha a si tu a ção dos
de ma is re ven de do res da Ford nes te País. 

Se na dor Ro meu Tuma, tam bém fui dono, du ran -
te 37 anos, de uma das ma i o res em pre sas da Ford no
Bra sil e, por es ses des man dos, tive que en cer rar as
ati vi da des, co lo can do na rua per to de 500 fun ci o ná ri -
os. Esse é o mo ti vo pelo qual re pre sen to aqui a Abe dif 
– Asso ci a ção Bra si le i ra dos ex-dis tri bu i do res da Ford
– e pe di ria, nes te fi nal, mais uma ob ser va ção de um
ju ris ta. 

Em um es tu do so bre a si tu a ção da Ford em re la -
ção aos con ces si o ná ri os ali ja dos, o ju ris ta Wal dí rio
Bul ga rel li re co nhe ceu que cabe aos con ces si o ná ri os
opri mi dos e pre ju di ca dos pela con ce den te, a Ford,
ade quar os pro ce di men tos ca bí ve is em ter mos de re -
pre sen ta ção aos ór gãos fe de ra is con tra o abu so do
po der eco nô mi co. Essa ação está na Se cre ta ria de
De fe sa Eco nô mi ca, no Cade, e lá, apro va do pela ma i -
o ria ab so lu ta dos ex-re ven de do res da Ford e dos atu -
a is re ven de do res, cor re na Jus ti ça. As ações ju di ci a is
de res ci são con tra tu al com pe di do de re pa ra ção de
da nos e, ain da, as de mera re pa ra ção de pre ju í zos e
in de ni za ção pe los lu cros ces san tes, além da de vo lu -
ção do que en ten de rem que pa ga ram a ma i or in de vi -
da men te.

Está na hora de a Ford re di re ci o nar suas ati vi da -
des para a pro du ção e não para o seu Ban co Ford. E
ga ran tir aos dis tri bu i do res, a pre ços e pro du tos ade -
qua dos, não ape nas a re to ma da do mer ca do, como a
efe ti va ção de uma mar gem mí ni ma de co mer ci a li za -
ção.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar esta mi nha par ti ci pa -
ção, gos ta ria de fa zer duas ob ser va ções. Qu e ro dar
um re ca do a to dos os ex-re ven de do res de car ro no
Bra sil que acom pa nhem aten ta men te a ati vi da de da
Abe dif, que se unam em tor no de um ide al, que é res -
ta be le cer suas em pre sas e fa zer com que se pa gue
pelo alto cus to im pri mi do às em pre sas na ci o na is, que
fo ram mas sa cra das. 

Vou um pou co além. Hoje não é pre ci so, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para quem qui ser sa -

ber qual é a si tu a ção da Ford, gas tar re cur sos al tos
para fa zer uma pes qui sa, bas ta olhar pela ja ne la que
se es ta rá di an te de uma re a li da de. 

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg

Cury, 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. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre ta -
rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre -
ta rio, 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 no bre Se na dor Artur da Tá vo la,
como Lí der, por 20 mi nu tos, 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.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ
– Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, cabe à Li de ran ça do Go ver -
no tra zer aqui uma pa la vra so bre a ques tão in ter na ci -
o nal, já que no dia de hoje faz um mês dos acon te ci -
men tos que pra ti ca men te trans for ma ram o mun do.

Te nho a idéia de que o mun do é, ao mes mo tem -
po, uma es pe ran ça e um ar ran jo im per fe i to en tre pes -
so as semi-pron tas. Tal vez toda a his tó ria da hu ma ni -
da de seja um gran de ca mi nho no sen ti do de que as
pes so as, as so ci e da des em fun ção das pes so as, se
tor nem se res aca ba dos, se res pron tos, se res ca pa -
zes de re gu la rem den tro de si os seus im pul sos
agres si vos e os seus me lho res im pul sos cons tru ti vos, 
par te da con di ção hu ma na. Essa mes ma con di ção
hu ma na que, de al gu ma for ma, com toda a evo lu ção
da ciên cia, da tec no lo gia, do pen sa men to e do di re i to, 
ain da pa ra do xal men te re pe te fór mu las, com por ta -
men tos de mi lê ni os atrás. 

Essa cri se evi den te men te traz, como sua mar ca 
fun da men tal, olha da de um mês de po is, e te re mos
que fa zer aná li ses su ces si vas por que é im pos sí vel
apre en der, de ime di a to, o ta ma nho dela, tan tos as -
sun tos con tra di tó ri os à ba i la que é pos sí vel que ela
con te nha em si os ger mes até de um novo tem po e de 
uma nova es pe ran ça.

Nes se tem po de um mês, ob ser va-se que quem
tem uma po si ção an te ri or à cri se po li ti ca men te fica re -
ti do nela; e se a po si ção é an ti a me ri ca na, por de fi ni -
ção, – e os Esta dos Uni dos dão tan tas opor tu ni da des
para que o mun do seja an ti a me ri ca no – mi ni mi za-se o 
efe i to do ter ro ris mo nos Esta dos Uni dos e au men -
ta-se o efe i to da con tra vi o lên cia que se faz no Afe ga -



nis tão. Se a po si ção, por opos to, é uma po si ção já, de
an te mão, fa vo rá vel aos Esta dos Uni dos no que re pre -
sen ta na po lí ti ca ex ter na, a ten dên cia é ma xi mi zar os
efe i tos do ter ror e, de cer ta for ma, le var a idéia do
mun do ori en tal como um mun do atra sa do, re tar da tá -
rio, vi o len to, pri mi ti vo.

É evi den te que quem não com pre en de a com -
ple xi da de, de cer ta ma ne i ra, não pen sa, re a ge. E é
exa ta men te o re i na do da re a ção o que per du ra um
mês de po is des se aten ta do. Ele traz para o mun do ini -
ma gi ná ve is con se qüên ci as; con se qüên ci as eco nô mi -
cas mu i to além do pre ten di do, con se qüên ci as po lí ti -
cas e eu até acre di to, pes so al men te, con se qüên ci as,
se não re li gi o sas, pelo me nos fi lo só fi cas.

Ain da hoje se dis cu te, nos Esta dos Uni dos –
hoje que digo é no dia de hoje –, se a im pren sa nor -
te-ame ri ca na pode ope rar em ple ni tu de, ha ven do um
es ta do de guer ra, e dar gua ri da a fa las e a pa la vras
dos ta li bãs.

Sem pre que há um es ta do de guer ra, o en cap -
su la men to da im pren sa é um dos pri me i ros pas sos. O 
ar gu men to dos que de fen dem que a im pren sa não di -
vul gue com am pli tu de os acon te ci men tos é o de que,
a cada fala do Ta li bã, a dis se mi na ção da pos si bi li da -
de do ter ror é ma i or den tro dos pa í ses oci den ta is. E
os que, por ou tro lado, de fen dem que a im pren sa fale
li vre men te di zem que é, exa ta men te, pelo an ta go nis -
mo que se le va rá a uma cons ciên cia cres cen te so bre
es ses pro ble mas.

Eu fa la va de con se qüên ci as re li gi o sas. Nun ca
como an tes, não o ra di ca lis mo fun da men ta lis ta, mas
as idéi as mu çul ma nas ti ve ram, em um mês, tan ta di -
vul ga ção, tan to co nhe ci men to e tan ta pe ne tra ção
como acon te ceu nes te pe río do.

Essa guer ra traz, por tan to, um mo vi men to inu si -
ta da men te novo e ini ma gi ná vel, por que ela se dá em
ple no auge da glo ba li za ção. Há um fato acon te ci do
nos Esta dos Uni dos, há mu i tos anos, que é o da co in -
ci dên cia da en tra da em fun ci o na men to do pri me i ro
sa té li te de co mu ni ca ções com uma eta pa da guer ra
do Vi et nã.

A par tir do mo men to em que a guer ra do Vi et nã,
com sua re a li da de crua, pas sou a ser ser vi da ao jan -
tar dos nor te-ame ri ca nos, a opi nião pú bli ca que, an te -
ri or men te à te le vi são, era a fa vor, uma vez mais, da
pre sen ça nor te-ame ri ca na no mun do, le vou os Esta -
dos Uni dos a uma mu dan ça de po si ção, ex clu si va -
men te por que uma tec no lo gia, um sa té li te, co lo cou
den tro dos la res nor te-ame ri ca nos a re a li da de da
guer ra.

Essa guer ra traz, tam bém, um ou tro ele men to
ab so lu ta men te novo para nos sa con si de ra ção: não se 
ha via pos to como algo me re ce dor de um con fli to a
pro fun di da de do pen sa men to ori en tal em con tra di ção 
à pro fun di da de do pen sa men to oci den tal. Esse é um
ou tro ele men to que vem à tona de uma ma ne i ra for te,
ines pe ra da e ini ma gi ná vel. Tan to o Ori en te quan to
como o Oci den te têm mo dos di fe ren tes de pen sar, de
con ce ber o mun do, como, pos si vel men te, os nór di cos 
tam bém o te nham e como, pos si vel men te, ou tras ci vi -
li za ções ao lon go da his tó ria o ti ve ram, mu i tas das
qua is mas sa cra das, en tre elas os nos sos ín di os e to -
dos os ín di os da Amé ri ca La ti na.

Mas Oci den te e Ori en te têm mo de los de pen sa -
men to di ver sos. O Ori en te não tem a con di ção da
ace i ta ção dos cha ma dos va lo res da de mo cra cia re -
pre sen ta ti va, en tre ou tros. São so ci e da des hi e rár qui -
cas, pa tri ar ca lis tas, ab so lu ta men te inin te li gí ve is e in -
con ce bí ve is para a men ta li da de oci den tal. Os oci den -
ta is, a seu modo, nes se afã de de sen vol vi men to ma -
te ri al a qual quer pre ço e a qual quer cus to – o pre ço e
o cus to são al tos – tam bém não têm con di ção de se -
rem com pre en di dos, até nos seus va lo res po si ti vos,
pela men ta li da de ori en tal.

Assim, o mun do pas sa a vi ver, pri me i ro, des pre -
pa ra do para uma ação que está sen do cha ma da de
as si mé tri ca, por que pode apa re cer em qual quer face
do mun do, que não tem as ca rac te rís ti cas mi li ta res
tra di ci o na is, mas que tem que en fren tá-la. Ao mes mo
tem po, toda a tec no lo gia oci den tal, ca pi ta ne a da pe los 
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, põe o seu po -
ten ci al em uma luta di re ta con tra esse seg men to do
pen sa men to do Islã.

Pa i ram dú vi das que não te mos o al can ce de
res pon der. Con se gui rão os Esta dos Uni dos, com a
er ra di ca ção do Ta li bã, caso o faça, er ra di car o ter ro -
ris mo? É uma dú vi da que está no ar. Se gun do, a pre -
sen ça do ter ror in fil tra do já nos pa í ses, ge ran do os
me ca nis mos de ter ror psi co ló gi co já exis ten te nos
Esta dos Uni dos, será su fi ci en te men te efi caz para
der ru bar os pi la res do Oci den te em uma era de glo ba -
li za ção, en tre os qua is está a base fi nan ce i ra que hoje 
do mi na pra ti ca men te o mun do, ou seja, a po lí ti ca fi -
nan ce i ra de ca pi ta is? É ou tra ques tão ab so lu ta men te
sem res pos ta. Por tan to, di an te des se qua dro, não te -
mos se não a vi são ter ro rí fi ca, mas sim bó li ca, de tudo
o que o Oci den te pôde pre pa rar em ma té ria de tec no -
lo gia, de um lado, e tudo o que o Ori en te sou be pre pa -
rar – por que o Ori en te é as sim – em ma té ria de es tar
afer ra do a tra di ções pro fun das e mi le na res de seu
povo.



Ora, isso não é uma ques tão que se re sol va
com as nos sas opi niões: sou a fa vor des te lado ou sou 
a fa vor da que le lado. Isso são ques tões no vas para as 
qua is o mun do tem que, gra da ti va men te, se pre pa rar.
Daí ter sido já co mum, pe los mais lú ci dos ana lis tas do 
mo men to, di zer mos que es ta mos efe ti va men te a ina -
u gu rar um novo tem po e uma nova era que es tão car -
re ga dos de ris cos, e ris cos mu i to ma i o res do que
aque les que até aqui cer ca ram a hu ma ni da de, ris cos
de com ple ta des tru i ção.

O equi pa men to atô mi co mon ta do no mun do,
hoje, é um equi pa men to com pos si bi li da de de 25 des -
tru i ções da face da ter ra – ain da bem que nes se con -
fli to Chi na e Rús sia dele es te jam apar ta dos: a Chi na,
si len ci o sa; a Rús sia, so li dá ria com a po si ção nor -
te-ame ri ca na –, sem con tar os sus tos de cor ren tes da
ame a ça de guer ra bac te ri o ló gi ca, o que ge rou uma
re a ção as sus ta da, de modo pa ra nói co tal vez, mas es -
ta mos vi ven do um mo men to em que to dos fi ca mos
pa ra nói cos com a pos si bi li da de de ir ra di a ção do ter -
ro ris mo. De qual quer for ma, uma bac té ria das mais
te mi das no mun do já fez três ví ti mas. E em bo ra as
opi niões ci en tí fi cas se jam con trá ri as a res pe i to da du -
ra bi li da de des sa bac té ria que, se gun do al guns, já es -
ta ria há 25 anos em de sen vol vi men to nos Esta dos
Uni dos, é um fato que de to na, des de logo, com ra -
zões con cre tas – por isso cha má-la de pa ra nóia não
se ria cor re to –, um pro ces so de re ce io, de medo, de
an gús tia pelo inu si ta do da si tu a ção.

Di an te des se qua dro, como fi cam os pa í ses
como o nos so – e essa é a ra zão da mi nha co mu ni ca -
ção aqui hoje –, que é um país pe ri fé ri co das gran des
de ci sões mun di a is, que tem tido uma afir ma ção cres -
cen te na po lí ti ca in ter na ci o nal, po rém não está no
cen tro dos acon te ci men tos, e que tem, cu ri o sa men te, 
na sua for ma ção his tó ri ca, a ca pa ci da de de ha ver eli -
mi na do – não sei se é a pa la vra –, de não ter den tro
de si, de um modo acer ba do, a luta re li gi o sa, o ódio
en tre po vos. O Bra sil é um país amál ga ma, um País
que, de al gu ma for ma, cal de ou ra ças, po vos, et ni as,
re li giões e hoje con se gue vi ver mis te ri o sa men te den -
tro de um equi lí brio que é ex tre ma men te res pe i tá vel,
por ma i o res la i vos de pre con ce i tos que exis tem, e
eles exis tem na so ci e da de, e tam bém de dis cri mi na -
ções des sa na tu re za.

O Bra sil é um cal de a men to no tá vel e uma es pe -
ran ça de paz. Se te mos um as pec to po si ti vo na nos sa
vida, na nos sa for ma ção, é esse. E, cu ri o sa men te,
esse as pec to, que nun ca foi con si de ra do na mesa in -
ter na ci o nal, é um dos que dig ni fi cam o País e o nos so
povo – não me re fi ro a go ver nos es pe ci fi ca men te.

A po si ção bra si le i ra nes sa ma té ria acre di to que
tem sido ex tre ma men te res pe i tá vel. Em ne nhum mo -
men to, ela pac tu ou es pe ci fi ca men te com um dos la -
dos. Em ne nhum mo men to, ela de i xou de ver be rar o
ter ro ris mo na qui lo que ele tem de sú bi to, in to le ran te e
até de ine fi caz, a não ser pelo medo, pois o ter ro ris mo 
tem o con dão de jo gar a po pu la ção ci vil con tra a ca u -
sa que está a ser de fen di da. Sem pre que ví ti mas ino -
cen tes pa gam o pre ço do de lí rio hu ma no as ca u sas
de quem de li ra fi cam ex tre ma men te im po pu la res.

Por isso acre di to que esta Casa, que é a Casa
do Se na do Bra si le i ro, que já trou xe aqui o Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, deva, fora dos pro ble mas
na ci o na is, além dos pro ble mas na ci o na is, con si de rar
per ma nen te men te nos dis cur sos dos Srs. Se na do res
essa ques tão. Inclu si ve, eu os con vo co para isso, em -
bo ra isso tal vez seja des ne ces sá rio. É pre ci so que a
in te li gên cia bra si le i ra, aqui re u ni da, re fli ta, aju de a ilu -
mi nar esse ca mi nho, que, se tem essa car ga ne ga ti va
que a to dos pre o cu pa, pelo me nos au gu ra a pos si bi li -
da de de um novo tem po de con cór dia, de com pre en -
são, en fim, de um novo tem po que ana li se a ca u sa
pro fun da do con fli to. 

Não te nha mos dú vi da de que o ca pi ta lis mo é
um fun da men ta lis mo, como não te nha mos dú vi da de
que o fun da men ta lis mo re li gi o so é tam bém ele, como
o nome diz, um fun da men ta lis mo. Há, por tan to, no
mun do, uma luta en tre dois fun da men ta lis mos: o de
mer ca do, de um lado; e o re li gi o so, de ou tro. 

Ora, isso é tão iné di to, é tão novo, que a hu ma ni -
da de os vê es bar ra rem-se. E a lu ci dez da hu ma ni da -
de sem pre é algo que vem a pos te ri o ri. E a for ma
que a hu ma ni da de en con tra, num pri me i ro mo men to,
de re sol ver os seus im pas ses é o con fli to, é a guer ra.
Para isso, aliás, é que exis te a po lí ti ca. A po lí ti ca exis -
te para que não haja guer ra. Mas, na hora da guer ra, a 
po lí ti ca aqui re pre sen ta da nas Na ções Uni das fica
pra ti ca men te ine fi caz. 

Pode ser que sur ja daí uma nova or dem de con -
si de ra ção, que nem é pos sí vel le var o mun do de um
modo, nem de ou tro e de que sem en ten di men to, sem 
di plo ma cia, sem o es go ta men to de to das as fór mu las
e for ma tos que a hu ma ni da de en con trou para se en -
ten der, a res pos ta é a guer ra, por que, nes se par ti cu -
lar, a hu ma ni da de não evo lu iu em ab so lu ta men te
nada.

Essa pode ser uma pri me i ra e mo des tís si ma re -
fle xão nes se um mês, a par tir do qual o mun do se
trans for mou. Mas é uma re fle xão para a qual, acre di -
to, o Go ver no bra si le i ro está aber to à dis cus são, que
ele re ce be rá as opi niões con tra di tó ri as com a ma i or
aber tu ra, por que esse tema pre ci sa não de opi niões



fe cha das, aca ba das, ime di a tas, mas de uma aten ção
per ma nen te, para que os va lo res bá si cos da hu ma ni -
da de, os va lo res da fra ter ni da de, os va lo res da so li da -
ri e da de, aque les que são os va lo res cons tru ti vos do
mun do, pos sam de novo vol tar ao pri me i ro pla no da
exis tên cia, pois en tre o hoje e o pas sa do exis te uma
di fe ren ça fun da men tal: no pas sa do, os ho mens se
des tru íam, mas a hu ma ni da de não es ta va em ris co;
hoje, na des tru i ção dos ho mens, é a hu ma ni da de que
está em ris co.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ge ral do Melo, com
mu i to pra zer.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Artur da Tá vo la, mu i to obri ga do pela sua con si -
de ra ção. Eu es ta va há mu i to tem po pen san do em par -
ti ci par de al gum modo do dis cur so com o qual V. Exª
en ri que ce a nos sa ma nhã nes ta ses são do Se na do
Fe de ral, mas he si tan do em fazê-lo por que não que ria
per tur bar uma ex po si ção que tem como sem pre a
mar ca do bri lho de V. Exª. Ape nas que ria, em voz alta,
ex por al gu mas re fle xões que te nho fe i to e que são pa -
re ci das com al guns pon tos de vis ta de V. Exª . Por
exem plo, pen so que o que ocor reu nos Esta dos Uni -
dos, a con se qüên cia ime di a ta do pon to de vis ta in ter -
no da que le país, além da mais do lo ro sa de to das que
foi ma te ri al men te as sis tir-se à mor te qua se ins tan tâ -
nea de mais de seis mil pes so as, foi a con tra di ção que 
se pas sou a cri ar no dia-a-dia, a par tir do Pre si den te
da Re pú bli ca até o ci da dão co mum, anô ni mo e, de
cer ta for ma, se ad mi te, que, para de fen der os prin cí -
pi os e pos tu la dos da de mo cra cia ame ri ca na, da sua
cul tu ra, da sua or ga ni za ção so ci al, é pre ci so sa cri fi -
car um pou co essa cul tu ra, essa de mo cra cia, essa
con cep ção de vida, que, afi nal, é uma mar ca re gis tra -
da do povo nor te-ame ri ca no. Lá hoje já se fala em en -
con trar o equi lí brio en tre a li ber da de e a se gu ran ça, o
que nos leva a um ter re no ex tre ma men te de li ca do,
por que, em bo ra se com pre en dam per fe i ta men te as
ra zões que es tão dra ma ti za das no es pe tá cu lo do dia
11 de se tem bro e a ne ces si da de de se de fen der um
povo da re pe ti ção de um ce ná rio apo ca líp ti co como
foi aque le, por ra zões me nos no bres e em tor no das
qua is ha via me nos una ni mi da de, já ou tros dis cur sos
pa re ci dos se fi ze ram no mun do, de fen den do so lu ções 
que se ba se a vam na ne ces si da de de re du zir a li ber -
da de para au men tar a se gu ran ça. Isso nos co lo ca nos 
um bra is de uma des sas ino va ções ater ra do ras a que
V. Exª se re fe re. Ater ra do ras mu i to mais no sen ti do de
que nós to dos es ta mos sen do le va dos ao des co nhe -

ci do. Por ou tro lado, es ta mos vi ven do um mo men to
em que a tec no lo gia cons ti tui um fas cí nio des de à cri -
an ça, com seus brin que dos ma ra vi lho sos, até aos
adul tos, que, de re pen te, se tor nam cri an ças brin can -
do com seus com pu ta do res. Ve ri fi cou-se, por exem -
plo, no caso do dia 11 de se tem bro, que a in for ma ção
é mais im por tan te do que o equi pa men to, por que se o 
país mais bem equi pa do do mun do sou bes se que
aqui lo acon te ce ria, cer ta men te po de ria tê-lo evi ta do.
O novo for ma to da guer ra, de cer ta for ma, não per mi -
te que o equi pa men to seja usa do, por que o que há de
fan tás ti co no equi pa men to se tor na ine fi caz. Como
cos tu mo di zer, o ini mi go não está mais com uma far da 
di fe ren te da dos nos sos sol da dos, numa guer ra em
que uns ati ram nos ou tros, um ge ne ral de cada lado, a 
Cruz Ver me lha no meio e a Con fe rên cia de Ge ne bra
pro te gen do os pri si o ne i ros de guer ra. O for ma to da
guer ra ago ra é ou tro: não sa be mos onde é o cam po
de ba ta lha, quem é o ini mi go, onde ele está, por que
luta, quan do luta e de que for ma luta. Essa si tu a ção
de sa fi a do ra tem mu i to a ver com pre o cu pa ções que
pre ci sa mos ter. O nos so País pre ci sa ti rar li ções do
que está ocor ren do, e acre di to que a re fle xão de V.
Exª ex pres sa o sen ti men to que o pró prio Go ver no já
si na li zou para o País, no sen ti do de que a con cep ção
da po lí ti ca de de fe sa do Bra sil pre ci sa ser re pen sa da,
na me di da em que ela foi toda ins pi ra da na ins tru -
men ta ção da Na ção para se de fen der do ini mi go ex -
ter no. Por tan to, que ro me con gra tu lar com a Casa,
que, esta ma nhã, está ten do a opor tu ni da de de con -
tar com o bri lho de V. Exª, tra zen do um as sun to que
in te res sa a to dos os ho mens e mu lhe res do mun do
nes te mo men to. Mu i to obri ga do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo. 

Como é, como fica, como se con ce be o Esta -
do-Na ção, isso se ria ob je to de um ou tro dis cur so, de
uma ou tra aná li se in te res san tís si ma. 

O Esta do-Na ção, que vem do sé cu lo IX, ca rac -
te ri za pra ti ca men te todo o sé cu lo XX no Oci den te.
Como fica o Esta do-Na ção di an te de uma or dem que
já o re vo gou não em to dos os seus pon tos, mas, na
prá ti ca, a par tir do mo men to em que um sa té li te pas -
sa por cima de fron te i ras, em que o sis te ma fi nan ce i ro 
in ter na ci o nal fun ci o na pra ti ca men te on line e tan tos
ou tros as pec tos que nos mos tram a ra pi dez por meio
da qual o Esta do-Na ção – não digo que se de te ri o ra –
fica com um for ma to atra sa do, sem que haja um ou tro
me lhor à dis po si ção, num mun do cuja evo lu ção tec -
no ló gi ca de ter mi nou toda essa com ple xi da de?

O que mu dou no mun do não foi o fato de mu dar,
mas a ve lo ci da de da mu dan ça; e o que mu dou no



mun do é que até o po der atô mi co, de cer ta for ma, a
cons ciên cia hu ma na po dia abar car os pro ces sos do
mun do e, a par tir de ago ra, os pro ces sos es tão indo
mu i to além da ca pa ci da de da cons ciên cia de com pre -
en dê-los em ple ni tu de. 

Ve jam uma ques tão como esta, in ter na ci o nal.
Sem pre to ma mos co nhe ci men to de pe da ços do pro -
ble ma, quan do ele tem ra í zes e con se qüên ci as que
vão mu i to além da nos sa ca pa ci da de de cons ciên cia. 

Só exis te um pon to, um as pec to, com o qual
con cluo, que, a meu ver, me re ce o nos so mais vi o len -
to re pú dio. Ele tem fi ca do um tan to es que ci do nas dis -
cus sões so bre esta ma té ria. No dia de on tem, numa
su bi da da Bol sa nor te-ame ri ca na, no tei que, en tre as
ações que su bi ram, su biu enor me men te a co ta ção
das em pre sas de ar ma men to. Aí es tão os des gra ça -
dos, aí es tão os mi se rá ve is, aí, fora e por cima de
qual quer sis te ma, es tão os res pon sá ve is por tudo
isso. Eles fo men tam guer ras, eles ven dem ar mas
para os dois la dos, eles man ti ve ram a guer ra fria
como uma paz po dre. Essa in dús tria de mor te, essa
in dús tria as que ro sa está por trás de tudo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2001

Nos ter mos do art. 325, in ci so II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro re ti fi ca ção de
au tó gra fos en vi a dos à san ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 23, de 2001, “al te ra e acres cen ta dis po si ti -
vos na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o 
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a  Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os”, em vir tu de de equí vo co no tex to
apro va do que al te rou o mé ri to da re fe ri da pro po si ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 7º da re fe ri da pro po si ção foi apro va do nos 
se guin tes ter mos:

“Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254-A da
Lei nº 6.404, de 1976, não se apli ca às com -
pa nhi as em pro ces so de de ses ta ti za ção
que, até a data da pro mul ga ção des ta lei, 
te nham pu bli ca do um edi tal.”

O tex to en vi a do à san ção pre si den ci al está ex -
pres so da se guin te for ma:

“Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254-A da
Lei nº 6.404, de 1976, não se apli ca às com -
pa nhi as em pro ces so de de ses ta ti za ção
que, até a data da pro mul ga ção des ta lei,
te nham pu bli ca do o seu edi tal.”

Des sa for ma quan do se re fe re a um edi tal, su -
põe-se um edi tal qual quer, já na re da ção fi nal en vi a da 
fica cla ro a re fe rên cia a um edi tal es pe cí fi co.

Sala das Ses sões, 11 de ou tu bro de 2001.  –
Ge ral do Melo PSDB – Bel lo Par ga PFL – Mar lu ce
Pin to (PMDB)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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. 
Fica res ta be le ci do, por tan to, o tex to ori gi nal da

Câ ma ra dos De pu ta dos a que se re fe re a so li ci ta ção. 
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as ao en vio de no vos au tó gra fos à san ção pre si den -
ci al. 

Infor mo que esta ma té ria foi de ci di da pelo Ple -
ná rio nos ter mos do art. 325, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. Pre si den te, com re fe -
rên cia ao re que ri men to que aca ba mos de apro var,
que ro, aqui, pu bli ca men te, fa zer um agra de ci men to
às Li de ran ças do PSDB e do PMDB pelo fato de te -
rem acom pa nha do a mi nha idéia, por que o re que ri -
men to ori gi nou-se de uma ques tão de or dem por mim
le van ta da pe ran te a Mesa, e fico sa tis fe i to em ve ri fi -
car que o meu pon to de vis ta foi aca ta do pelo meus
com pa nhe i ros de Se na do, aqui re pre sen ta dos pe las
Li de ran ças a que me re fe ri. Agra de ço a S. Exas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela Li de -
ran ça, por 20 mi nu tos, 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.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, an tes de en trar pro pri a men -
te no as sun to des te meu pro nun ci a men to pela Li de -
ran ça do Par ti do, que se re fe re à gre ve dos pro fes so -
res, à si tu a ção dra má ti ca em que se en con tram as



uni ver si da des do País, que ro ex pres sar aqui um la -
men to, um pro tes to, uma ma ni fes ta ção de in con for mi -
da de con tra o veto apos to pelo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, ao pro je to
do Pa dre Ro que apro va do na Câ ma ra e no Se na do,
de po is de de ta lha das e mi nu ci o sas dis cus sões; pro je -
to esse que ex pres sou um pon to de vis ta pra ti ca men -
te unâ ni me do Par la men to, que in clu ía no cur rí cu lo do 
Ensi no Mé dio as dis ci pli nas Fi lo so fia e So ci o lo gia.

Sr. Pre si den te, quem di ria! Um so ció lo go na
Pre si dên cia da Re pú bli ca ve tan do um pro je to de So -
ci o lo gia! Efe ti va men te, isso é cho can te, re ve la uma
es tre i te za de vi são com a qual não po de mos, de for -
ma ne nhu ma, con cor dar.

Esta mos aqui ex pres san do esse pro tes to, na
ex pec ta ti va de que haja um mo vi men to na ci o nal que
pos si bi li te a der ru ba da des se veto. Tra ta-se de uma
vi são mu i to es tre i ta do Pre si den te e do seu Mi nis tro
da Edu ca ção, uma vi são do tec no lo gis mo, que pri vi le -
gia as ati vi da des ope ra ti vas. Quer-se for mar uma so -
ci e da de de ope ra do res efi ca zes e co lo ca-se a efi cá -
cia aci ma dos fins da ope ra ção. A so ci e da de co lo ca
os me i os aci ma dos fins, não quer dis cu ti-los, mas
quer ser ex ce len te nos me i os. Infe liz men te, esse é um 
pen sa men to que, hoje, tem gua ri da nos pa í ses mais
for tes do mun do, que o Bra sil não pre ci sa ria co pi ar,
mas está co pi an do. Ou seja, a tec no lo gia e a ciên cia
são tudo, e a fi lo so fia que vá para os mu se us, por que
não há tem po, essa é a ver da de. Não há dis po ni bi li da -
de de tem po nem de es pí ri to para se dis cu ti rem fi lo so -
fia, éti ca, va lo res fi lo só fi cos da hu ma ni da de. O que
im por ta é sa ber ope rar bem e ser bom pro fis si o nal no
seu se tor. 

O ar gu men to apre sen ta do de que não há dis po -
ni bi li da de de pro fes so res de So ci o lo gia e de Fi lo so fia
vem a fa vor do pro je to, por que a ca rên cia é tão gran -
de que nem pro fes so res su fi ci en tes ha ve ria. Na ver -
da de, há. O ar gu men to não é ver da de i ro. Se fos se,
se ria um ar gu men to mu i to for te a fa vor do pro je to,
para aler tar que al gu ma co i sa está acon te cen do, já
que não se for mam mais pro fes so res de Fi lo so fia e de 
So ci o lo gia. 

Fica aqui o nos so pro tes to e a nos sa ex pec ta ti va 
de que se ja mos, quem sabe, ca pa zes de der ru bar
esse veto in fe liz e es tre i to, que re ve la uma vi são cur ta 
das co i sas.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to in te res se, o apar te do Se na dor Ca -
sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Eu gos -
ta ria de me as so ci ar, Se na dor Sa tur ni no Bra ga, a
essa sa cros san ta in dig na ção pelo veto a um pro je to
de ta ma nha am pli tu de e sig ni fi ca do, que in tro duz, no
cur rí cu lo do Ensi no Mé dio, as dis ci pli nas de Fi lo so fia
e So ci o lo gia. O Pa dre Ro que foi fe liz quan do fez a
pro pos ta, apro va da pela Câ ma ra. Hou ve gran des de -
ba tes, por di ver sas ve zes, no Se na do, com a par ti ci -
pa ção de vá ri os seg men tos da so ci e da de, mas, in fe -
liz men te, o Pre si den te da Re pú bli ca re sol veu ve tar
uma ques tão tão fun da men tal.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – É
ver da de. Hou ve um de ba te de mo ra do, até.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – De mo -
ra do e que for mou opi nião, se di men tan do essa pro -
pos ta. Isso é pro fun do, ain da mais num mun do glo ba -
li za do, tec ni fi ca do, de com pu ta do res, onde mais vale
a ques tão me câ ni ca do que a ló gi ca. Faz fal ta fi lo so far 
um pou co, so li di fi car a base de for ma ção das pes so -
as. Hoje, só se pen sa na qui lo que é rá pi do. Não se
me di ta mais. Pre ci sa mos me di tar um pou co mais.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Isso mes mo, Se na dor.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Tal vez,
quan do a ma té ria vol tar ao Se na do, pos sa mos der ru -
bar o veto para res ga tar essa for ma ção. É cla ro que a
tec no lo gia pre ci sa avan çar, mas nun ca de i xan do de
lado a in te li gên cia, a me di ta ção, a aná li se e a ló gi ca.
Fi lo so fia e So ci o lo gia são dis ci pli nas fun da men ta is na 
for ma ção do ser hu ma no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. O apar te
de V. Exª for ta le ce a mi nha ar gu men ta ção. V. Exª teve
uma par ti ci pa ção des ta ca da na dis cus são do pro je to,
e re ce bo com mu i ta sa tis fa ção a sua co la bo ra ção.

Fe i to esse pro tes to pre li mi nar, eu que ria abor -
dar o as sun to prin ci pal do meu pro nun ci a men to: a
gre ve dos pro fes so res, que está pa ra li san do nos sas
uni ver si da des fe de ra is, adi an do ves ti bu la res, fe chan -
do hos pi ta is uni ver si tá ri os, di an te de uma ati tu de ab -
so lu ta men te in fle xí vel, di fí cil de ser com pre en di da, do 
Sr. Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to. 

S. Exª não di a lo ga e não re ce be os Se na do res
da Co mis são de Edu ca ção e seu Pre si den te, o Se na -
dor Ri car do San tos, que têm pe di do ao Sr. Mi nis tro
uma au diên cia para ten tar in ter fe rir nes se diá lo go. S.
Exª ig no ra-os, fe cha os ou vi dos e man da seus as ses -
so res fa ze rem o mes mo. O Mi nis tro se re ti ra da dis -
cus são.

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro se re ti ra da dis cus são
e do diá lo go por que, efe ti va men te, não tem nada a di -



zer, não tem nada a fa zer nes se caso. O Sr. Mi nis tro
Pa u lo Re na to é en ges sa do pelo Sr. Mi nis tro Pe dro
Ma lan, esta é a ver da de. É um Mi nis tro com ple ta men -
te pa ra li sa do e en ges sa do. Não tem o que di zer, não
tem o que fa zer, en tão sim ples men te ado tou a me di -
da ab sur da de re ter os sa lá ri os dos pro fes so res. É
cla ro que isso é uma co i sa que não se faz nem em úl -
ti mo grau – re ter sa lá rio de pro fes sor -, nem em úl ti ma 
ins tân cia. 

Sa be mos por que S. Exª fez isso: é a tal his tó ria
do bode na sala. S. Exª agra vou a si tu a ção, au men tou
as ten sões e, ago ra, diz: ”Então, está bem. Eu pago os 
sa lá ri os, mas vo cês aca bam com a gre ve.“ É uma
des sas ar ti ma nhas, des ses ar ti fí ci os des gas ta dís si -
mos, que todo mun do co nhe ce, que só des lus tram a
ima gem do Sr. Mi nis tro. A sua per so na li da de, efe ti va -
men te, fi cou mais des gas ta da do que nun ca com
essa de ci são ab sur da.

Fi ca mos sa ben do – e se há al gum pro fes sor que 
ain da não sa i ba é im por tan te que fi que ci en te – que o
Sr. Mi nis tro Pa u lo Re na to não re sol ve nada, por que
não pode re sol ver. Quem re sol ve é o Sr. Pe dro Ma lan
ou o Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, e, nas mar -
gens, as si na o Sr. Mar tus Ta va res.

Ontem, ouvi o dis cur so, des ta tri bu na, do Se na -
dor Iris Re zen de, que re ce beu um apar te ex pli ca ti vo
do Se na dor Artur da Tá vo la, como Lí der do Go ver no,
mos tran do que se tra ta de uma in vi a bi li da de. 

Srs. Se na do res, é uma in vi a bi li da de den tro das
li nhas da po lí ti ca eco nô mi ca atu al? É, re al men te,
uma in vi a bi li da de. A man ter-se essa po lí ti ca eco nô mi -
ca, não há re cur sos para a edu ca ção, para a sa ú de ou 
para in ves ti men to. Não há nada. Só há re cur so para
pa gar o ser vi ço da dí vi da e man ter, mi ni ma men te, o
fun ci o na men to da má qui na ad mi nis tra ti va, de for ma
mu i to pre cá ria, por que os sa lá ri os tam bém es tão mu i -
to de fa sa dos, já que há sete anos não há ne nhum re -
a jus te.

O Go ver no está fa li do, sim, mas não adi an ta
sim ples men te de cla rar essa fa lên cia e que não há re -
cur sos, sem to mar as pro vi dên ci as, mu dan do a po lí ti -
ca eco nô mi ca. Está nas mãos do Go ver no fa zer a re -
du ção dos ju ros, sem se im por tar com o que isso pos -
sa sig ni fi car em ter mos de re du ção ain da ma i or no flu -
xo de in ves ti men tos es tran ge i ros. É pre ci so re du zir o
pa ga men to dos ju ros para ter um mí ni mo de re cur sos
para se apli car na que las ati vi da des ab so lu ta men te
im pres cin dí ve is, de pri o ri da de ab so lu ta, como é o
caso da edu ca ção.

Sr. Pre si den te, es tou cer to de que isso terá de
ser fe i to. O Go ver no ten ta, ain da, ga nhar tem po, mas
a si tu a ção só vai se agra var. Isto é, a fal ta de re cur sos

só vai se agra var, por que os pre ju í zos que o Te sou ro
está ten do com lan ça men tos cada vez ma i o res de Tí -
tu los do Te sou ro com cor re ção cam bi al são gi gan tes -
cos! Os rom bos do Ban co Cen tral que o Te sou ro tem
que pa gar, por que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
man da pa gar – é a úni ca ex ce ção –, são enor mes. A
taxa de ju ros a se man ter nes se pa ta mar tam bém é
uma des pe sa ab so lu ta men te in su por tá vel, in sus ten -
tá vel, e só vai se agra var.

A se man ter essa po lí ti ca, não vai ha ver ne nhu -
ma re du ção. E como a re ces são mun di al está se so -
man do a ou tros fa to res que já pro vo ca vam de sa ce le -
ra ção eco nô mi ca no Bra sil, a re ces são vai ba ter fun -
do no Bra sil e fa zer cair a re ce i ta. A si tu a ção é in sus -
ten tá vel! É im pos sí vel que os re pre sen tan tes da equi -
pe eco nô mi ca do Go ver no não es te jam ven do isso.
Pa re ce que não es tão ven do, como o Sr. Do min gos
Ca val lo não está ven do que sua po lí ti ca de sus ten ta -
ção do peso, da pa ri da de com o dó lar é com ple ta -
men te im pos sí vel. Mas ele con ti nua in sis tin do; se ele
ne gar isso, não sei qual será o seu des ti no. É pos sí vel
que vá pa rar na ca de ia, como acon te ceu com o Sr.
Me nem, que foi o res pon sá vel ma i or por esse gi gan -
tes co erro que li qui dou as pos si bi li da des eco nô mi cas
da Argen ti na.

Como está em jogo a sua ima gem, o seu con ce i -
to pe ran te a opi nião pú bli ca na ci o nal e in ter na ci o nal,
a equi pe eco nô mi ca do Go ver no man tém o erro que
co me teu de não fle xi bi li zar, de não en fren tar com uma 
ne go ci a ção mais dura essa po si ção. Ago ra o Bra sil
está sen do jo ga do a pa ta ma res cada vez mais ba i xo
no que se re fe re à ques tão da ava li a ção de ris co.

Des con fio até, Sr. Pre si den te, que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so já que ria se ver li vre do
Sr. Ma lan. A in sis tên cia de Sua Exce lên cia em fi li ar o
Sr. Ma lan, em fazê-lo can di da to de qual quer ma ne i ra
ao Go ver no do Esta do do Rio, no fun do, acho que era
um de se jo de ti rar essa fi gu ra do Go ver no, para ten tar 
uma subs ti tu i ção um pou co mais fle xí vel, que ti ves se
uma vi são um pou co mais atu a li za da do que está se
pas san do na eco no mia bra si le i ra e mun di al. O Sr. Ma -
lan re sis tiu, não quer ser can di da to, e o Se nhor Fer -
nan do Hen ri que não tem como tirá-lo, por que está
pre so aos com pro mis sos e vai para uma si tu a ção de
de sas tre no fim do ano ou no iní cio do ano que vem.
Não pos so an te ver a sus ten ta bi li da de des te Go ver no.
Não sei se nós não te re mos que an te ci par as ele i ções 
do ano que vem por com ple ta fal ta de go ver na bi li da -
de, re sul tan te do agra va men to des sa si tu a ção e des -
sa po lí ti ca rí gi da. 

Então, os pro fes so res, é cla ro, en ten dem e já
de vem es tar en ten den do que não adi an ta nada. Adi -



an ta re ce ber o pa ga men to, ace i tar a re ti ra da do bode, 
e se ti ver que di a lo gar é com o Sr. Ma lan ou com o Se -
nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, por que com o Sr.
Pa u lo Re na to não adi an ta nada, por que S. Exª não
tem po der ne nhum para ne go ci ar esse tipo de re i vin -
di ca ção, que é ex tre ma men te jus to e que é jus ti fi ca do
sob to dos os pon tos de vis ta, mas que, la men ta vel -
men te, o Mi nis tro da Edu ca ção, cre io que nun ca ocor -
reu isso na His tó ria do País, este Mi nis tro não tem
nada a di zer aos pro fes so res, aos re i to res, às uni ver -
si da des e aos uni ver si tá ri os bra si le i ros. É uma si tu a -
ção de plo rá vel!

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i to pra zer, Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos(Blo co/PDT – DF) – No bre
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, não po de ria si len ci -
ar-me. Pro fes sor que fui, a mi nha úni ca fun ção re mu -
ne ra da, na mi nha vida, foi a de pro fes sor, as sim como
o meu pai, com ex ce ção de um cur to lap so em que ele 
foi De pu ta do Esta du al e De pu ta do Fe de ral. Por isso,
con gra tu lo-me com o pro nun ci a men to de V. Exª. Tam -
bém con cor do in te i ra men te com a ex pli ca ção que V.
Exª traz para a ques tão da pro ce dên cia do di nhe i ro.
De re pen te, o di nhe i ro su miu para tudo!? Mas se exis -
te R$ 36 bi lhões de su pe rá vit – o Go ver no ar re ca dou
mais do que gas ta: R$ 36 bi lhões! –, en tão, esse di -
nhe i ro todo que está aí so bran do é o di nhe i ro que
está fal tan do. É in crí vel o que es tão fa zen do com o
Bra sil! Fal ta para o es sen ci al: as cri an ças mor rem de
fome, os pro fes so res es tão de ses pe ra dos, es ta mos a
75% de re a jus te, sem o Go ver no es cu tar e que rer es -
cu tar – e te mos lá um Pre si den te da Re pú bli ca pro fes -
sor uni ver si tá rio... De modo que V. Exª co lo cou mu i to
bem es sas ques tões e não que ro en com pri dar o meu
pro nun ci a men to. Como já es tou aqui des de cedo, pe -
di ria li cen ça ape nas para di zer o se guin te: V. Exª vai
me des cul par, mas vou me re ti rar ago ra e não pos so
fa zer o meu pro nun ci a men to. Então, eu gos ta ria de,
em re la ção àqui lo que foi dito aqui pelo Se na dor Artur
da Tá vo la, pro por que de di cás se mos uma ses são in -
te i ra à dis cus são des te as sun to, que é mag no. Esta -
mos aqui de di can do ses sões in te i ras a as sun tos me -
no res e este é, sem dú vi da, um as sun to mais cru ci al,
mais im por tan te.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Estou de acor do, V. Exª tem toda ra zão, Se na dor e
Pro fes sor La u ro Cam pos. Nós de ve ría mos de di car
pelo me nos uma ses são para tra tar ex clu si va men te
des te as sun to, que é da ma i or gra vi da de. É a re pre -
sen ta ção da de te ri o ra ção do Esta do bra si le i ro, da de -

te ri o ra ção das pers pec ti vas de fu tu ro, na me di da em
que atin ge a uni ver si da de, ges to ra des te fu tu ro. 

Con cor do com V. Exª e agra de ço o seu apar te.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
per mi te-me um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª e, em se gui da, con clu i rei meu pro nun ci a -
men to.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, tam bém que ro hi po te car a mi -
nha so li da ri e da de em re la ção à ques tão dos pro fes -
so res uni ver si tá ri os, dos hos pi ta is uni ver si tá ri os e dos 
ser vi do res. Veja bem: o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral 
diz que na ar re ca da ção real, de 1995 até hoje, S. Sª
con se guiu apu rar um au men to real de 40% – até di -
zem que ele é ex tra or di ná rio nis so, po rém ele con se -
guiu esse su pe rá vit do povo bra si le i ro, ou seja, a con -
tri bu i ção. E nes te pe río do de 6 a 7 anos, não hou ve
atu a li za ção nem ocor reu um cres ci men to ve ge ta ti vo.
Bom, aí não dá para en ten der! Não pode ha ver um
cres ci men to ve ge ta ti vo sem a atu a li za ção do po der
aqui si ti vo, até para que se pos sa con su mir um pou co
mais e, com isso, o Go ver no ga nha rá mais. Nós não
es ta mos fa lan do em au men to, não se dis cu te essa
ques tão. A idéia não é ter au men to, pois este sig ni fi ca
um ga nho real, um ga nho a mais e não se tra ta dis so.
Ape nas é atu a li zar, acom pa nhar a in fla ção e nada
mais. Mes mo as sim não é pos sí vel, di an te de uma ar -
re ca da ção real que tem ha vi do. E nada se dis cu te,
não se sen ta para um de ba te na tu ral, cla ro, trans pa -
ren te. Aliás, se é o pe tró leo, se é a ener gia, eles es tão
re pas san do o au men to. Então para es sas fon tes
ener gé ti cas pode trans fe rir o au men to àque les que
têm um po der aqui si ti vo de fa sa do em 7 anos? Como
eles po de rão acom pa nhar? Como po de rão so bre vi -
ver? Che ga a um pon to em que se gri ta! Dói, não tem
como, pede água. Nem atu a li zar é pos sí vel? Pa ra be -
ni zo V. Exª pelo dis cur so que traz hoje à Casa e ao
Bra sil, pois é um as sun to que, com se gu ran ça, está
na pa u ta. Ain da hoje, pela ma nhã, pro fes so res da
Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na me te le fo na -
ram, pe din do pro vi dên ci as – e nós, que per ten ce mos
à Co mis são de Edu ca ção do Se na do, ve jam bem,
não so mos re ce bi dos pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to
para di a lo gar, para dis cu tir, para bus car um ca mi nho
que so lu ci o ne essa ques tão. Assim não é pos sí vel.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – É
ver da de, Se na dor Ca sil do, não é pos sí vel. V. Exª tem
toda ra zão. Agra de ço o seu apar te. 

Sr. Pre si den te, a ar re ca da ção cres ceu, sim, em
ter mos re a is. Re co nhe ce mos e ad mi ra mos o es for ço



do Sr. Eve rar do Ma ci el. Mas cres ceu a ar re ca da ção
para o Go ver no Fe de ral, nem tan to para os Esta dos,
por que esse cres ci men to foi exa ta men te na que las ar -
re ca da ções, na que las con tri bu i ções e im pos tos que
não en tram no Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e
Mu ni cí pi os. Os Esta dos e os Mu ni cí pi os es tão em si -
tu a ção mu i to ruim. Mas o Go ver no Fe de ral cres ceu
enor me men te. No en tan to, cada vez há me nos re cur -
sos. E ago ra, quan do a ar re ca da ção pa rar de cres cer
e cair – por que vai cair, Se na dor, a re ces são será im -
pla cá vel; a ar re ca da ção vai cair –, como va mos aten -
der, não digo mi ni ma men te, me nos do que mi ni ma -
men te? Isso vai ge rar uma cri se mu i to gra ve e o Go -
ver no será obri ga do a pen sar numa mu dan ça da po lí -
ti ca eco nô mi ca, re ti rar o Sr. Ma lan. Va mos ver o que
vai acon te cer. Mas essa si tu a ção que está aí é in viá -
vel, não vai per du rar. É la men tá vel que es te ja ca u san -
do da nos ir re pa rá ve is às uni ver si da des bra si le i ras,
aos pro fes so res, aos ves ti bu lan dos, aos hos pi ta is
uni ver si tá ri os... tudo isso é de la men tar e de se pro -
tes tar.

Sr. Pre si den te, essa era a ra zão de eu es tar aqui 
na tri bu na do Se na do, nes ta tar de, agra de cen do a
aten ção de to dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, 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. Fre i tas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, pre ten do te cer 
al guns co men tá ri os so bre uma pre o cu pa ção exis ten -
te en tre nós, bra si le i ros, que, mu i tas ve zes, é ca u sa da 
pela per da de um ente fa mi li ar. Essa per da, mu i tas ve -
zes, é atri bu í da a equí vo cos mé di cos. Os mé di cos,
por sua vez, ale gam fal ta de equi pa men tos, de con di -
ções de tra ba lho que ga ran tam a ra zo a bi li da de para
bem aten der. Em todo caso, tra ta-se de uma ques tão
que, para mu i tas pes so as e mu i tas fa mí li as, está em
pa u ta. Exis tem re cur sos, pe di dos de in de ni za ções,
pe dem-se res pon sa bi li da des; há inú me ros ca sos que 
es tão na or dem do dia.

Esse tema é o mo ti vo pelo qual te nho sido pro -
cu ra do por uma as so ci a ção cri a da em San ta Ca ta ri -
na, para de ba tê-lo.

Não se quer con de nar esse ou aque le se tor,
tam pou co in cri mi nar quem quer que seja. O que que -
re mos é tra zer à tona o de ba te, não fu gin do de uma

re a li da de que sói ocor rer, que tem sido cons ta ta da
em vá ri os lu ga res e que vai con ti nu ar acon te cen do.

A prá ti ca mé di ca, quan do ma cu la da por im pe rí -
cia, ne gli gên cia ou im pru dên cia, pode de ter mi nar res -
pon sa bi li da de ci vil e pe nal. Não obs tan te, mu i tos pro -
fis si o na is são le va dos a ig no rar esse avi so, em ge ral
pre mi dos por pre o cu pa ções de na tu re za fi nan ce i ra,
con se qüen tes de re mu ne ra ção in com pa tí vel com as
res pon sa bi li da des as su mi das. 

Sabe-se que mu i tos vi vem às pres sas, de uma
para ou tra ocu pa ção em bus ca de me lho res ga nhos.
Como se isso não bas tas se, al guns em pre sá ri os da
área de sa ú de, com o úni co ob je ti vo de ga ran tir o lu -
cro de seus em pre en di men tos, po dem in du zir clí ni cas 
e la bo ra tó ri os a pro ce di men to in cor re to, como o de
re a li zar exa mes que re pre sen tam ris co para a sa ú de
hu ma na. 

Esse tipo de in de se já vel ocor rên cia é co mum
em mu i tos pa í ses, in fe liz men te. Nos Esta dos Uni dos,
pes qui sa atu a li za da apon ta o erro mé di co como uma
das prin ci pa is ca u sas de se re gis trar ”um as som bro so 
ín di ce de mor ta li da de“. Ve jam bem, nos Esta dos Uni -
dos há ín di ces que re gis tram isso. 

Em nos so País, a Asso ci a ção das Ví ti mas de
Impru dên cia, Ne gli gên cia e Impe rí cia Mé di ca – Asvi -
ni me, que é uma en ti da de sem fins lu cra ti vos, de di -
ca-se jus ta men te a pro mo ver o am pa ro e a ori en ta ção 
das ví ti mas de im pru dên cia, ne gli gên cia e im pe rí cia
mé di cas. Cri ou-se uma as so ci a ção para aju dar a ori -
en tar nes ses ca sos. 

A ques tão foi exa mi na da no pa i nel de de ba tes
pro mo vi do pela Casa da Cul tu ra Ju rí di ca, em meu
Esta do, ten do como par ce i ros a Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil (OAB), a Ca i xa de Assis tên cia dos
Advo ga dos de San ta Ca ta ri na e a Uni ver si da de do
Sul Ca ta ri nen se (Uni sul), mo ti van do os pro fis si o na is
pre sen tes à fun da ção de uma as so ci a ção e à fi xa ção
de seus prin ci pa is ob je ti vos. Foi a ca u sa da cri a ção
des sa as so ci a ção, que se ori gi nou por meio des se
de ba te e des se se mi ná rio.

A par tir daí, a as so ci a ção, sob a con du ção de
seu pre si den te, Dir ceu Alceu Mo ce lim, pro põe-se a
ad ver tir os pro fis si o na is da me di ci na, clí ni cas e la bo -
ra tó ri os so bre os ris cos em que in cor rem nos as si na -
la dos ca sos de im pru dên cia, ne gli gên cia ou im pe rí -
cia, quan do no exer cí cio pro fis si o nal.

Tam bém, a aler tar os pro fis si o na is da área do
Di re i to para que evi tem re cor rer à Jus ti ça com li des
te me rá ri as, que des res pe i tam os bons pro fis si o na is e
ig no ram que o tra ta men to pres cri to pode de ter mi nar o 
agra va men to da sa ú de do pa ci en te, e até mes mo o



seu óbi to, in de pen den te men te dos es for ços e cu i da -
dos do pro fis si o nal; e a ga ran tir à po pu la ção que não
ha ve rá to le rân cia e que os cul pa dos res pon de rão ci vil 
e pe nal men te pe los seus er ros.

A as so ci a ção – é bom que se re gis tre – re ce beu
apo io de cer ca de dez pa í ses nas ques tões re la ci o na -
das a dano es té ti co, exa mes la bo ra to ri a is e im pe rí cia
mé di ca e hos pi ta lar, in clu si ve com os es cla re ci men -
tos de como o tema é ne les tra ta do:

Na Fran ça, a le gis la ção pro te ge o pa ci en te até
mes mo em ca sos de in ter na ções es té ti cas de pe que -
na mon ta; na Itá lia, o Di re i to obri ga tam bém a re pa ra -
ção do dano mo ral con se qüen te de dano es té ti co; na
Su í ça, a ví ti ma des fi gu ra da pelo pro ce di men to tem
as se gu ra da a in de ni za ção, se, em de cor rên cia da de -
for mi da de, hou ver pre ju í zo para o seu fu tu ro eco nô -
mi co. 

Na Ale ma nha, a le gis la ção ex pres sa nor mas de
pro te ção à ví ti ma de erro mé di co; na Aus trá lia, o pre -
ju di ca do por le sões cor po ra is tem di re i to a in de ni za -
ção pe cu niá ria pe los da nos, ain da que seu pa tri mô nio 
não te nha sido afe ta do.

Por sua vez, em Por tu gal, há pro te ção da lei
para os in di ví du os con tra qual quer ofen sa ou ame a ça 
de sua per so na li da de fí si ca ou mo ral; na Ingla ter ra, a
re pa ra ção de le sões aos di re i tos sub je ti vos é a mais
efe ti va e am pla, por quan to se es ten de, igual men te, às 
ofen sas aos bens ima te ri a is. 

Nos Esta dos Uni dos, ain da, a ofen sa mo ral ou
ma te ri al re ce be tra ta men to ri go ro so da lei e a in de ni -
za ção é efe ti va da de for ma am pla e com ple ta; na
Argen ti na, a dou tri na e a ju ris pru dên cia con du zem à
re pa ra ção ci vil do dano es té ti co e à re pa ra ção cri mi -
nal, en quan to a re pa ra ção ex tra pa tri mo ni al só é ad mi -
ti da no caso de ilí ci to pe nal; e, na Co lôm bia, é ad mi ti -
da a re pa ra ção dos da nos pa tri mo ni a is ou éti cos, con -
se qüen tes de erro mé di co.

O pre si den te da Asso ci a ção re gis tra que, em
ape nas nove me ses de fun ci o na men to, es tão sen do
aten di dos apro xi ma da men te três ca sos por se ma na
de de nún ci as de er ros mé di cos, con fir man do-se dois
de les. Con quan to esse tipo de in for ma ção seja evi ta -
do pe los con se lhos mé di cos, sabe-se da exis tên cia
de pelo me nos 300 mil pro ces sos de re pa ra ção
aguar dan do pro nun ci a men to do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça.

A gra vi da de des se qua dro le vou a Asvi ni me a
pro por e a re a li zar, no pe río do de 6 a 8 de ju nho do
cor ren te ano, o I Con gres so Na ci o nal de Res pon sa bi -
li da de Mé di ca, no Cen tre ven tos Cau Han sen, da ci da -
de de Jo in vil le, em nos so Esta do, com o ob je ti vo de

”plan tar a pri me i ra se men te de união“ e, des sa for ma
co le ti va, di vul gar a exis tên cia do pro ble ma e con tri bu -
ir para a ne ces sá ria re du ção do nú me ro de ví ti mas.

A ini ci a ti va da Asvi ni me re por ta-se à cul tu ra da
in fa li bi li da de, ao fato de os pro fis si o na is de sa ú de se -
rem con si de ra dos se mi de u ses, in ca pa zes, por tan to,
do co me ti men to de er ros em seu tra ba lho. Na ver da -
de, sem que rer con de nar, exis te essa idéia de que
não ha ve rá pro ble mas; mas, in fe liz men te, isso tem
ocor ri do.

Po rém, a re a li da de ina fas tá vel é que eles são
ape nas hu ma nos, e de que é im pres cin dí vel a dis cus -
são do erro mé di co, com o ob je ti vo fun da men tal de
re du zir ao mí ni mo o hoje ele va do nú me ro de suas ví ti -
mas, como con sig na mos.

Com es sas fi na li da des, es pe ci a lis tas abor da -
ram, en tre ou tros te mas de in te res se, as pe na li da des
dis ci pli na res, mé di cas e odon to ló gi cas, nas in fra ções
ao Có di go de Éti ca Mé di ca e a cri a ção, na dé ca da de
90, de as so ci a ções des ti na das a in ves ti gar e de nun ci -
ar er ros mé di cos e odon to ló gi cos. Assim tam bém o
jul ga men to de pro ces sos a eles per ti nen tes, no Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça; as me di das para evi tar aci -
den tes nos par tos; a pre ven ção dos men ci o na dos er -
ros on to ló gi cos; a res pon sa bi li da de ci vil e pe nal do
pro fis si o nal da área de sa ú de; o ônus da pro va no erro 
mé di co, e a me di a ção e ar bi tra gem dos con fli tos na
área de sa ú de.

Con cluo, Sr. Pre si den te, o meu pro nun ci a men to
que aten de à ne ces si da de de se re gis trar o lou vá vel
tra ba lho da as so ci a ção fren te ao com ple xo pro ble ma
do de no mi na do erro mé di co des de a sua cor re ta qua -
li fi ca ção, a iden ti da de do cul pa do e a im po si ção de
san ção, aí in clu í dos os va lo res in de ni za tó ri os das ví ti -
mas.

A as so ci a ção, em sín te se, de fen de, com acer to,
a re du ção do nú me ro des sas ocor rên ci as para o que
será im pres cin dí vel um efi ci en te sis te ma de fis ca li za -
ção; a mo der ni za ção e o apa re lha men to dos hos pi ta -
is; a ma i or qua li fi ca ção pro fis si o nal; me lho res uni ver -
si da des e, so bre tu do, amor aos pa ci en tes.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, tra ta-se de as -
sun to de li ca do, mas faço es sas con si de ra ções por -
que não há como ig no rar a re a li da de. Não de se jo per -
ju rar, nem se quer con de nar quem quer que seja. O
as sun to exis te no País. Em ou tros pa í ses, exis tem en -
ti da des or ga ni za das para dis cu ti-lo, e nós no Bra sil
não po de mos fu gir dis so. Em San ta Ca ta ri na, cri ou-se 
essa as so ci a ção, que vem re ce ben do ade sões de vá -
ri os lu ga res do País e do ex te ri or.



O as sun to está em pa u ta; não há como ig no -
rá-lo. E pre ci sa mos bus car a cons ci en ti za ção cada
vez ma i or dos pro fis si o na is. Isso tem que ser fe i to.
Não digo que eles não te nham isso em men te; têm,
mas é pre ci so ter ain da mais.

Além dis so, de ve mos ter con di ções de pre ve nir
pos sí ve is er ros – afi nal de con tas, tra ta-se do ser hu -
ma no. A fim de que não ocor ram es ses er ros, que não 
te nha mos ví ti mas de er ros mé di cos no País, de ve mos 
equi pa men tos ade qua dos e boas con di ções dos hos -
pi ta is.

Essa é a dis cus são que tra go a esta Casa. Não
po de mos fu gir dis so. A as so ci a ção nos tem con vi da -
do. Vá ri os pro fis si o na is da sa ú de en ten dem que não
se pode ig no rar esse de ba te. Na ver da de, pre ci sa mos 
avan çar cada vez mais nes se tema. Se pu der mos
pou par mais e mais ví ti mas, re du zin do ao mí ni mo o
qua dro de aci den tes, será me lhor para nos sos ir -
mãos, nos sos fa mi li a res, en fim, para to dos nós, que
es ta mos su je i tos a isso. Não po de mos per mi tir que
qual quer pes soa pas se por isso. Então, esta é uma
ques tão de que não po de mos fu gir; está em pa u ta e a
in ten ção úni ca e ex clu si va é de bus car não só me i os
de cons ci en ti zar cada vez mais os pro fis si o na is de
sa ú de, mas tam bém de me lho rar as con di ções a fim
de que pos sa mos aten der bem as pes so as que ne -
ces si tam.

Eram es sas as con si de ra ções que não po dia
de i xar de tra zer no dia de hoje à tri bu na des te Se na do 
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, abor da -
rei dois as sun tos im por tan tes para o meu Esta do Rio
de Ja ne i ro. Aliás, as sun tos de uma cer ta gra vi da de.

O pri me i ro tra ta de uma de nún cia, de um do cu -
men to que me foi en tre gue pelo Sin di ca to dos Tra ba lha -
do res dos Por tos do Rio de Ja ne i ro. Esse do cu men to
tam bém foi en tre gue ao Mi nis tro dos Trans por tes, no dia 
30 de se tem bro de 2000 – já faz um ano –, com uma sé -
rie de de nún ci as, e o Mi nis tro não to mou ne nhu ma pro -
vi dên cia até hoje. Por tan to, o sin di ca to de ci diu le var adi -
an te o pro ces so, so li ci tan do ao Mi nis té rio Pú bli co in ves -
ti ga ção so bre as re fe ri das de nún ci as.

O do cu men to tem o se guin te teor:

ASSUNTO: A gra ve si tu a ção que en -
fren tam a Com pa nhia Do cas do Rio de Ja -
ne i ro e os Por tuá ri os Ati vos e Ina ti vos.

Pre za do Se nhor,
Ve ri fi ca mos, após im ple men ta ção do

pro ces so de pri va ti za ção do se tor por tuá rio

apli ca do nos por tos do Rio de Ja ne i ro, si tu a -
ção de de se qui lí brio eco nô mi co fla gran te
nas con tas da CDRJ, com con se qüên ci as
ime di a tas aos tra ba lha do res ati vos e ina ti -
vos, que con tam com o pa ga men tos em
atra so, den tre os qua is es tão as com ple -
men ta ções de apo sen ta do ri as e fé ri as.

La men tá vel, so bre tu do, é ve ri fi car que
o Go ver no não ado ta ne nhu ma pro vi dên cia
con cre ta para o equa ci o na men to dos pro -
ble mas ge ra dos pela Di re to ria res pon sá vel
pelo pro ces so de pri va ti za ção, que não re -
du ziu o cus to Bra sil e ain da está pro mo ven -
do o caos na em pre sa, que de ve rá ser a fu -
tu ra au to ri da de por tuá ria. São fru tos de cor -
ren tes da mo de la gem equi vo ca da do pro -
ces so li ci ta tó rio apli ca do nos ar ren da men tos 
dos ter mi na is dos por tos da CDRJ.

Gra ve é a cons ta ta ção de que o des -
con tro le da CDRJ está atin gin do os pro fis si -
o na is apo sen ta dos que es tão sem a com -
ple men ta ção sa la ri al, com atra so de pa ga -
men to de sete me ses, sem di re i to ao pla no
de sa ú de que lhes foi cor ta do, ne gan do-lhes 
o di re i to à vida, vis to que, nos úl ti mos qua tro 
me ses, in fe liz men te re gis tra mos o fa le ci -
men to de 50 por tuá ri os ina ti vos.

A Lei n.º 8.630/93, de pri va ti za ção dos
por tos, se me lhan te a mo de los bem-su ce di -
dos de mo der ni za ção do se tor por tuá rio,
apli ca da em vá ri os pa í ses do mun do, con -
so li dou as au to ri da des por tuá ri as como em -
pre sas só li das e ca pa zes de pro mo ver in -
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, ne ces sá ri os
ao cres ci men to das ope ra ções por tuá ri as,
de cor ren tes do au men to das tro cas in ter na -
ci o na is.

As au to ri da des por tuá ri as têm im por -
tân cia fun da men tal no de sen vol vi men to dos
por tos in ter na ci o na is, re gu lan do os pre ços
pra ti ca dos, fis ca li zan do o de sem pe nho dos
ser vi ços de sen vol vi dos pe los ope ra do res
por tuá ri os e ar ren da tá ri os e in ves tin do na
me lho ria con tí nua no sí tio por tuá rio para a
pro mo ção nas ati vi da des li ga das ao por to.

A re a li da de da CDRJ apon ta para inú -
me ras ir re gu la ri da des que vêm com pro me -
ten do o fu tu ro da em pre sa e o ne ces sá rio
pa pel dos por tos do Rio de Ja ne i ro no de -
sen vol vi men to do Esta do e do País.

Nes te mo men to de di fi cul da des por
que pas sam a em pre sa e seus em pre ga dos, 



são ne ces sá ri os os es cla re ci men tos de vá ri -
os atos pra ti ca dos, que de man dam ris co de
sé ri os pre ju í zos do Erá rio, con for me os des -
cri tos a se guir:

VENDA DE ÁREA PARA EXPANSÃO
DO PORTO DE ANGRA DOS REIS

Efe tu a da à Pre fe i tu ra, e re pas sa da
ime di a ta men te a gru po pri va do, com ob je ti -
vo de cons tru ção de em pre en di men to imo bi -
liá rio, bur lan do o pro ces so li ci ta tó rio (Lei n.º
8.666), e Pla no de Zo ne a men to Por tuá rio,
apro va do pelo Con se lho da Au to ri da de Por -
tuá ria – CAP, com base na Lei nº 8.630/93.

O CAP do Por to de Angra dos Reis
não apro vou o pro ce di men to ado ta do para a 
ven da da área, ten do em vis ta o não cum -
pri men to das Leis n.ºs 8.630/93 e 8.666.

CONTRATO DO TERMINAL DE
TRIGO ARMAZÉM 22 (MOINHO
CRUZEIRO DO SUL)

Re a li za do com dis pen sa de li ci ta ção,
pelo pra zo de 25 anos, com inú me ras van ta -
gens fi nan ce i ras que pro por ci o na ram uma
re du ção ta ri fá ria da or dem de 62%, com
con se qüen te per da de re ce i ta de
R$1.200.000,00/ano.

A dis pen sa de li ci ta ção fere os prin cí pi -
os das Leis n.ºs 8.630/93 e 8.666, sen do
gra ve a di fe ren ça de tra ta men to dado ao
Mo i nho San tis ta que ope ra no Arma zém 6,
onde os va lo res co bra dos são os da Ta ri fa
do Por to, com uma ope ra ção por tuá ria ine fi -
ci en te, sem os equi pa men tos de des car ga
que se en con tram pa ra li sa dos.

Vale res sal tar que o Mo i nho San tis ta
apre sen tou pro tes tos for ma is à CDRJ,
quan to aos be ne fí ci os au fe ri dos pelo seu
con cor ren te, ob je ti van do o mes mo tra ta -
men to.

ARRENDAMENTO DO TERMINAL
RO-RO PORTO DO RIO – PERDA DE
RECEITA DA ORDEM DE
R$1.300,000,00/ANO

De cor ren te do não cum pri men to das
obri ga ções da CDRJ, no con tra to de ar ren -
da men to, pro ve ni en te da fal ta de pri o ri da de
na ges tão dos re cur sos ob ti dos no pro ces so 
de le i lão.

A sim ples ne go ci a ção com o ar ren da -
tá rio pos si bi li ta ria a ofer ta de ber ço al ter na -
ti vo, até o cum pri men to das obras de res -

pon sa bi li da de da CDRJ. Nota-se que, no
mo men to, o ar ren da tá rio não está sen do
pre ju di ca do, ten do em vis ta a gran de mo vi -
men ta ção do Ter mi nal RO-RO, e a uti li za ção 
do pró prio ber ço do Te cont II, do mes mo
gru po Mul ti ter mi na is.

TERMINAL DA UNIÃO DE GRANÉIS
LÍQUIDOS 

Re du ção ta ri fá ria além do li mi te apro -
va do pelo CAP, com pre ju í zos à CDRJ da
or dem de R$400.000,00/ano.

Des cum pri men to da Lei n.º 8.630/93,
onde as al te ra ções na ta ri fa de vem ser
apro va das pelo CAP.

TERMINAL DE AÇÚCAR SERVPORT
Ges tão in de vi da do con tra to de ar ren -

da men to, pro ve ni en te da fal ta de pa ga men to 
à CDRJ dos va lo res cor res pon den tes ao pa -
ga men to men sal do ar ren da men to do ter mi -
nal, com par ce la men to das obri ga ções ven -
ci das e, pos te ri or men te, não pa ga men to das 
mes mas obri ga ções que de ve ri am con du zir
ao can ce la men to ime di a to do con tra to de
ar ren da men to, com gra ves pre ju í zos à
CDRJ.

Des cum pri men to da Lei n.º 8.630/93;
prá ti ca de pa ga men to so men te atra vés de
acor do; não cum pri men to de me tas ope ra ci -
o na is; fal ta de de ci são no pro ces so de res ci -
são do con tra to de ar ren da men to.

LEASING DE PORTÊINERES
O acor do fe i to com a Mul ter mi na is le si -

vo aos in te res ses da CDRJ.
A po si ção ju rí di ca jun to ao ban co cre -

dor fi cou ex tre ma men te en fra que ci da, pos si -
bi li tan do per da de ação com pre ju í zo fu tu ro
ao Erá rio, e per da ime di a ta, ge ra da pelo
can ce la men to da co bran ça ta ri fá ria, re fe ren -
te à uti li za ção dos equi pa men tos. Vale men -
ci o nar que os pre ju í zos fu tu ros à CDRJ po -
de rão su pe rar R$10.000.000,00.

COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE 
AO ACESSO AQUAVIÁRIO

Alguns con tra tos de ar ren da men to não 
con si de ram a co bran ça de aces sos aqua -
viá ri os (ter mi na is de con têi ne res, açú car,
pa pel, si de rúr gi cos, car vão e mi né rio), re du -
zin do dras ti ca men te as re ce i tas da CDRJ,
obri ga da a re a li zar os ser vi ços de dra ga gem 
e ba li za men to dos ca na is de aces so aos
por tos, con for me Lei n.º 8.630/93.



A sim ples apli ca ção da ta ri fa, que é
co bra da em to dos os por tos na ci o na is,
equa ci o na ria os pro ble mas fi nan ce i ros da
CDRJ e re sol ve ria os cus tos de ma nu ten ção 
dos aces sos aos por tos.

A per da de re ce i ta, ge ra da pela não
apli ca ção da ta ri fa men ci o na da so men te
nos ter mi na is de con têi ne res do Por to do
Rio de Ja ne i ro, mon ta um va lor anu al de
R$6.000.000,00.

Vale res sal tar que a re mu ne ra ção da
CDRJ é de apro xi ma da men te R$22,00 por
con têi ner, in clu in do as ta be las 1 e 2, en -
quan to que, em ou tros por tos, como San tos
e Vi tó ria, che ga a R$50,00 por con têi ner,
de mons tran do cla ra men te que o con ce i to
ado ta do para os con tra tos de ar ren da men to
fa vo re ce os ar ren da tá ri os e os ar ma do res,
sem a con tra par ti da da re du ção do cus to
para a so ci e da de.

A CDRJ, que é res pon sá vel por toda
ma nu ten ção dos aces sos aos por tos, não
tem a re ce i ta ne ces sá ria para fazê-lo, e ca -
be rá à so ci e da de or ga ni za da, mais uma
vez, pa gar a con ta.

REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA

A exem plo do que foi re a li za do em ou -
tras com pa nhi as de do cas, como Co desp,
Co de ba, Co de sa, etc., faz-se ne ces sá ria a
re es tru tu ra ção da CDRJ, que con ta ain da
com qua tro Di re to ri as para ad mi nis trar cer ca 
de 500 em pre ga dos.

O Mi nis té rio dos Trans por tes po de rá
re du zir o qua dro de Di re to ri as, com efe ti va
re du ção dos cus tos para a em pre sa, sem
pre ju di car o seu fun ci o na men to. Entre tan to,
não é cor re to o in gres so in dis cri mi na do de
pes so as es tra nhas ao qua dro de em pre ga -
dos, con for me pro pos ta do novo es ta tu to so -
ci al e con se qüen te or ga no gra ma, en vi a do
para a con so li da ção da AGE de 06/09/2000.

O mo de lo apre sen ta do já foi apli ca do
em pas sa do re cen te na CDRJ e re dun dou
em uma ocu pa ção po lí ti ca par ti dá ria dos
qua dros téc ni cos da em pre sa, com gran des
pre ju í zos téc ni cos e eco nô mi cos; como
exem plo a no me a ção de um fe i ran te para
ocu par o car go de ge ren te do Por to de For -
no (Arra i al do Cabo), um ins tru tor de
auto-es co la no car go de ge ren te no Por to
de Angra dos Reis, um de le ga do de Po lí cia

Ci vil para o se tor de trans por tes da em pre sa 
e vá ri os ou tros.

Para o bom de sem pe nho da CDRJ, os
car gos de con fi an ça em ní vel de su pe rin ten -
dên cia, di vi são e seus su bor di na dos de ve -
rão ser ocu pa dos por em pre ga dos do qua -
dro da em pre sa, que, pela ca pa ci ta ção e ex -
pe riên cia ad qui ri das, con tri bu i rão de for ma
con tí nua para a for ma ção de nova au to ri da -
de por tuá ria.

PROJETO PIER MAUÁ
Li ci ta do em 1993, para re vi ta li za ção do 

Píer da Pra ça Mauá, de po is de vá ri as ten ta -
ti vas de im plan ta ção de pro je tos, que não
re sul ta ram no cum pri men to ple no do con tra -
to, a di re to ria da CDRJ mu dou o ob je to da li -
ci ta ção e do con tra to, be ne fi ci an do o ar ren -
da tá rio com no vas áre as no por to, que tam -
bém não re sul ta ram em con se qüen te de -
sen vol vi men to do pro je to de re vi ta li za ção
por tuá ria, ge ran do so men te um novo agen te 
atra ves sa dor de in te res se pú bli co, re pre sen -
ta do pelo ar ren da tá rio cha ma do de Píer
Mauá, que ad mi nis tra so men te a ex plo ra ção 
co mer ci al da es ta ção de pas sa ge i ros, de sa -
gra dan do a to dos os usuá ri os pe los ele va -
dos va lo res co bra dos, sem ne nhum pa ga -
men to à CDRJ e ne nhum pra zo para a en -
tra da em efi cá cia do con tra to.

Este ar ren da men to está cer ca do de
vá ri as fa lhas ad mi nis tra ti vas que fe rem a Lei 
de Li ci ta ções n.º 8.666, a Lei n.º 8.630/93 e
ao Pro gra ma de Pri va ti za ção dos Por tos,
cujo con tra to deve ser res cin di do, ob je ti van -
do a pro mo ção efe ti va do Pro gra ma de Re -
vi ta li za ção Por tuá ria, que pro mo ve rá a va lo -
ri za ção das áre as por tuá ri as da Gam bôa,
que, a exem plo de ou tros por tos na ci o na is e 
in ter na ci o na is, cri a rão im por tan te re ce i ta
para a CDRJ.

A sín te se aci ma é o re tra to da em pre -
sa, e se faz ne ces sá ria a cor re ção ime di a ta
dos pro ble mas apre sen ta dos, que co lo cam
em ris co o Pro ces so de Pri va ti za ção, fru to
da lei 8630/93, apro va da pelo Con gres so
Na ci o nal, e a pró pria CDRJ, de sa cre di tan do 
mais uma vez, a se ri e da de do pro gra ma de
de ses ta ti za ção em pre en di do pelo Go ver no
Fe de ral.

Vale res sal tar que, re sol vi dos os pro -
ble mas aqui apre sen ta dos, o acrés ci mo de
re ce i ta para a CDRJ será su pe ri or a R$20



mi lhões, do bran do a re ce i ta atu al da em pre -
sa e de so ne ran do o Orça men to da União,
pois os re cur sos ge ra dos na CDRJ e apli ca -
dos no me lho ra men to con tí nuo dos por tos
do Rio de Ja ne i ro pro por ci o na rão con se -
qüen te que da do cus to Bra sil, em fun ção do 
apri mo ra men to da in fra-es tru tu ra por tuá ria.

Fi na li zan do, é de se jo da co mu ni da de
por tuá ria a apu ra ção dos fa tos aqui apre -
sen ta dos jun to ao Sr. Mi nis tro de Esta do de
Trans por tes, com o afas ta men to das pes so -
as en vol vi das e a ado ção de pro vi dên ci as
ne ces sá ri as ao sa ne a men to da em pre sa.

Esse do cu men to do Sin di ca to dos Por tuá ri os
foi en vi a do ao Sr. Mi nis tro dos Trans por tes, no ano
pas sa do. Como o Mi nis tro não to mou pro vi dên ci as,
o sin di ca to re sol veu en ca mi nhá-lo ao Mi nis té rio Pú -
bli co para in ves ti ga ção.

Ou tro as sun to que gos ta ria de abor dar ra pi da -
men te diz res pe i to à ques tão do va za men to em Angra 
dos Reis. Há três se ma nas, a re vis ta Épo ca no ti ci ou o 
va za men to ocor ri do no mês de maio des te ano em
Angra dos Reis, ou seja, um epi só dio de ex tre ma gra -
vi da de so bre o qual a so ci e da de não foi in for ma da.

A re vis ta pu bli cou: ”Angra 1 vaza em si lên cio.
Fa lhas pro vo cam in ci den te iné di to e au men tam as dú -
vi das so bre a se gu ran ça da usi na nu cle ar“. Sob essa
man che te, a re vis ta Épo ca, de 24 de se tem bro, no ti ci -
ou o in ci den te ocor ri do em Angra 1, clas si fi ca do como 
”even to não usu al“ e man ti do em se gre do da po pu la -
ção e da im pren sa por qua tro me ses.

Na se ma na pas sa da, a im pren sa no ti ci ou ou tro
in ci den te ocor ri do no dia 4 de ou tu bro. Des ta vez,
Angra 1 fi cou des li ga da por nove ho ras de vi do a pro -
ble mas com a vál vu la de se gu ran ça. Ou tro ”even to
não usu al“ em um es pa ço de cin co me ses.

Se gun do a Co mis são de Ener gia Nu cle ar, não
hou ve ne nhu ma con ta mi na ção in ter na ou ex ter na,
mas o cer to é que a po pu la ção da que la área está
apre en si va so bre es ses acon te ci men tos, prin ci pal -
men te por que isso se dá em um cur to in ter va lo de
tem po. Esse es ta do de aler ta vale não só para os ci -
da dãos da que la re gião, para os tra ba lha do res da usi -
na, mas tam bém para o nos so País.

Para nós, Par la men ta res, e tam bém para a so ci -
e da de ci vil, isso deve ser vir como aler ta so bre a ges -
tão des se se tor, prin ci pal men te quan do se pre ten de
cons tru ir uma ter ce i ra usi na e um sub ma ri no nu cle ar,
no Arse nal de Ma ri nha.

So bre o pri me i ro in ci den te, de Angra 1, que ro
me de ter em dois as pec tos que con si de ro im por tan -

tes, e que são ob je tos de re que ri men to que en ca mi -
nhei ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia; me re cem des ta
Casa, por tan to, es pe ci al aten ção. O mes mo vale para
o se gun do in ci den te.

Qu an to à clas si fi ca ção do in ci den te, que nos dá
a mag ni tu de do pro ble ma, a gra vi da de de um ”even to
não usu al“ – ENU, iden ti fi ca ção ins ti tu í da por acor dos 
in ter na ci o na is – é co di fi ca da em uma es ca la de aba i -
xo de zero a sete. A Co mis são Na ci o nal de Ener gia
Nu cle ar clas si fi cou o in ci den te ocor ri do em Angra 1,
em maio, como um ENU 1.

Des de que Angra 1 co me çou a ope rar co mer ci -
al men te, em 1985, pou cos in ci den tes che ga ram a
zero e ra ros atin gi ram o es tá gio 1. Ou seja, essa clas -
si fi ca ção de ne nhu ma ma ne i ra des car ta a gra vi da de
do in ci den te de maio, até por que in ci den tes des sa na -
tu re za tam bém são ava li a dos in ter na ci o nal men te
pelo po ten ci al de con se qüên ci as que po dem acar re -
tar. Nes se caso, po de ria tra zer pre ju í zos hu ma nos e
am bi en ta is in cal cu lá ve is em um raio de até 15 qui lô -
me tros e ex por cer ca de 50 mil pes so as, dos 119 mil
ha bi tan tes de Angra dos Reis.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o fato foi de li be ra da men te omi ti do da po pu la ção.
Para fe li ci da de de to dos, fe liz men te, o erro de tec ta do
foi ime di a ta men te cor ri gi do e o va za men to fi cou cir -
cuns cri to a um vaso de con ten ção. Mas ain da as sim
es ta mos fa lan do de pos si bi li da des con cre tas de per -
da de con tro le so bre ma te ri al ra di o a ti vo.

Ao anun ci ar a ocor rên cia do in ci den te, fo ram
anun ci a das tam bém as ca u sas e os res pon sá ve is.
Des sa vez não foi di fe ren te: a res pon sa bi li da de, mais
uma vez, re cai so bre um tra ba lha dor. Há bem pou co
tem po, vi mos o mes mo acon te cer na Pe tro bras em
pelo me nos três aci den tes, in clu si ve, o mais trá gi co, o
da P-36. O que, em ge ral, não se di vul ga ou se dá
pou ca im por tân cia é ao con jun to de fa to res, mu i tos
de les de in te i ra res pon sa bi li da de das em pre sas, que
po dem le var às fa lhas hu ma nas.

Nes se caso es pe cí fi co, em fun ção de uma sé rie
de es pe ci fi ci da des do tra ba lho, os téc ni cos de vem fa zer
tre i na men to e re ci cla gem, pelo me nos duas ve zes ao
ano, nos Esta dos Uni dos ou na Espa nha. Mas ti ve mos
in for ma ção de que a em pre sa não cum pre essa nor ma,
con for me ates ta o sin di ca to dos tra ba lha do res.

Ou tro as pec to, esse ain da mais gra ve, diz res -
pe i to à jor na da de tra ba lho. O su per vi sor téc ni co da
em pre sa pú bli ca Ele tro nu cle ar, res pon sa bi li za do pelo 
in ci den te de Angra 1, em maio, es ta va sen do sub me -
ti do a uma jor na da de tra ba lho de 14 ho ras. Sabe-se
tam bém que a Ele tro nu cle ar tem per di do téc ni cos
para o mer ca do e não re a li za con cur so pú bli co para



atu a li zar o seu qua dro. Isso faz par te da po lí ti ca de
pre ca ri za ção dos ser vi ços pú bli cos, que já de nun ci a -
mos aqui em ou tro mo men to.

Di an te dis so, se ob ser var mos com ma i or isen -
ção, qua is se ri am os res pon sá ve is apon ta dos?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fato
ocor ri do é gra ve e, como tal, me re ce des ta Casa mu i -
ta aten ção, pois se é ver da de que Angra 1 ga ran te
ener gia a 1,8 mi lhão ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro e
Espí ri to San to, não se pode des con si de rar os ris cos
ao meio am bi en te e à po pu la ção de cor ren tes do fun -
ci o na men to de uma usi na nu cle ar.

Esse in ci den te tam bém ex pôs a ne ces si da de de 
me ca nis mos de co mu ni ca ção en tre a usi na e a so ci e -
da de, pois, como dis se mos no iní cio, es tão ex pos tos
aos pos sí ve is efe i tos de um in ci den te na que la área
nada me nos que uma ci da de in te i ra, com mais de 100 
mil ha bi tan tes. Faz-se ne ces sá ria, pois, a cri a ção de
um con se lho, ou algo si mi lar, for ma do pelo Exe cu ti vo
e Le gis la ti vo lo ca is e as en ti da des da so ci e da de ci vil
or ga ni za da, para que fa tos des sa gra vi da de não pas -
sem em se gre do para a po pu la ção.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro tra tar de uma
ma té ria ve i cu la da no Fan tás ti co, no úl ti mo do min go,
so bre a cons tru ção de um sub ma ri no nu cle ar bra si le i -
ro no Arse nal de Ma ri nha. O Con gres so tem que se
po si ci o nar so bre esse tema, por que isso nos co lo ca
di an te da dis cus são so bre as pri o ri da des na ci o na is,
so bre qual a re la ção cus to/be ne fí cio de um in ves ti -
men to des sa mon ta para o País. E, nes se caso, a Ma -
ri nha Bra si le i ra e as For ças Arma das não po dem es -
tar des co la das da re a li da de so ci al e eco nô mi ca bra si -
le i ra.

Mas tam bém que ro tra zer ou tra ques tão so bre a 
Ma ri nha, que, di an te des ses an se i os, pa re ce mais
uma iro nia. Tem re la ção com os tra ba lha do res do
Arse nal de Ma ri nha, mais es pe ci fi ca men te so bre os
fun ci o ná ri os da União lo ta dos no Arse nal. Esses tra -
ba lha do res, que es tão há mais de três me ses es pe -
ran do uma au diên cia com o Mi nis tro da De fe sa, há
vin te anos tra ba lham sem ne nhu ma pro gres são ou
pro mo ção fun ci o nal e se quer fo ram in clu í dos no PCC
– Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos -, en quan to em -
pre sas são ter ce i ri za das para exe cu tar as mes mas
fun ções des ses ser vi do res pú bli cos. Esses tra ba lha -
do res es tão há sete anos sem re a jus te e, em mu i tos
ca sos, re ce bem com ple men ta ção do sa lá rio mí ni mo.
A que pre ço cons tru í mos um sub ma ri no nu cle ar?
Qual o cus to so ci al dis so?

Era o que ti nha a di zer.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Fre i tas Neto, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Te o -
tô nio Vi le la Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Te o to nio Vi le la Fi lho) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ca ros Co le gas, es ta mos che gan do qua se ao fi -
nal des ta ses são, mas eu não po de ria de i xar de fa zer
um re gis tro de um fato mu i to im por tan te que ocor reu
no iní cio des ta se ma na no meu Esta do, o Esta do do
Pi a uí.

Uma ação efe ti va de pro te ção ao meio am bi en te 
e de de sen vol vi men to da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio
Par na í ba co me ça a ser em pre en di da com o Pro to co lo 
fir ma do, no dia 8, pe los Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta -
dos do Ma ra nhão e do Pi a uí, o Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho da 22ª Re gião e da 16ª Re gião e o Mi nis té rio 
Pú bli co Fe de ral, com a in ter ve niên cia do Mi nis té rio do 
Meio Ambi en te. O Mi nis tro Sar ney Fi lho, em vi si ta ao
Pi a uí, es te ve pre sen te à so le ni da de de as si na tu ra do
Pro to co lo e é ele pró prio um dos sig na tá ri os.

O Pro to co lo ins ti tu ci o na li za o que se de no mi nou 
Pro je to Ve lho Mon ge, vi san do jus ta men te o de sen vol -
vi men to sus ten ta do e a pre ser va ção da Ba cia, que
abran ge a qua se to ta li da de do Pi a uí, uma par ce la
subs tan ci al do Ma ra nhão e ain da área do Ce a rá. Ao
ga ran tir a par ti ci pa ção ati va do Mi nis té rio Pú bli co, que 
cada vez mais se afir ma como um dos ele men tos
mais di nâ mi cos do apa ra to do Esta do, o Pro to co lo re -
pre sen ta um pas so sig ni fi ca ti vo para toda a re gião.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, este do -
cu men to dá se qüên cia a um mo vi men to do qual par ti -
ci pou a Jus ti ça Fe de ral e di ver sas or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, sen do que há cer ca de dois me -
ses, em uma so le ni da de se me lhan te, foi as si na da a
Car ta das Nas cen tes.

Fico re al men te fe liz quan do vejo que há hoje
uma cons ci en ti za ção por par te da co mu ni da de pi a u i -
en se so bre a ne ces si da de de pre ser va ção e va lo ri za -
ção do nos so rio Par na í ba.

O Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, pre sen te à
mesa, tan to de fen de o rio São Fran cis co, o ma i or rio
do Nor des te. O se gun do ma i or é o rio Par na í ba. Te -
nho dito sem pre que o rio São Fran cis co tem, há lon -
gos anos, des de a cri a ção da Co mis são do Vale do
São Fran cis co, in se ri da na Cons ti tu i ção de 1946, uma 
agên cia de de sen vol vi men to re gi o nal, a Co de vasf,
des ti na da a va lo ri zar o Vale e, con se qüen te men te,



mu i tos pro gres sos têm sido fe i tos. Já o nos so rio Par -
na í ba, até pou co tem po, não ti nha nada.

Apre sen ta mos nes ta Casa, em 1996, um pro je -
to es ten den do as ações da Co de vasf ao Vale do Par -
na í ba, apro va do no fi nal de 1999 e san ci o na do pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que em ja ne i ro de 2000,
dan do ori gem à Lei n.º 9.954. De modo que é mais um 
ins tru men to que te re mos para a va lo ri za ção da Ba cia
do Par na í ba, para o de sen vol vi men to do Vale do Par -
na í ba e para a pre ser va ção do se gun do ma i or rio do
Nor des te.

Hoje mes mo, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so está fa zen do uma vi si ta ao Par que Na ci o nal
da Ser ra da Ca nas tra, onde as si na con vê ni os do pro -
gra ma de re vi ta li za ção do São Fran cis co, ví ti ma de re -
vol tan tes agres sões am bi en ta is. Os con vê ni os ago ra
fir ma dos bus cam re cu pe rar as ma tas ci li a res, dra gar
áre as as so re a das e de sen vol ver pro gra mas de sa ne -
a men to bá si co nos mu ni cí pi os da re gião.

Esse con jun to de me di das re pre sen ta um apor -
te de re cur sos na fa i xa de R$84 mi lhões. A pri me i ra
fase já re ce be rá, na pri me i ra fase, R$20 mi lhões.
Embo ra a quan tia pos sa fi car aquém das ne ces si da -
des de uma re gião tão so fri da, re pre sen ta um ges to
da mais alta im por tân cia: mos tra que o Go ver no está
ex tre ma men te sen sí vel aos pro ble mas e que se dis -
põe a to mar me di das con cre tas para re sol vê-los.

Peço à Pre si dên cia, dado o adi an ta do da hora,
que faça cons tar nos Ana is o meu pro nun ci a men to,
que re gis tra a pre sen ça do Mi nis tro Sar ney Fi lho e a
as si na tu ra do Pro je to Ve lho Mon ge, que é mais um
ins tru men to de va lo ri za ção da Ba cia do Par na í ba.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SR. SENADOR FREITAS NETO.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, uma ação efe ti va
de pro te ção ao meio am bi en te e de de sen vol vi men to
da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Par na í ba co me ça a ser
em pre en di da com o pro to co lo fir ma do, no dia 8, pe los 
Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta dos do Ma ra nhão e do
Pi a uí, o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho da 22ª Re gião
e da 16ª Re gião e o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, com a
in ter ve niên cia do Mi nis té rio do Meio Ambi en te. O mi -
nis tro Sar ney Fi lho, em vi si ta ao Pi a uí, es te ve pre sen -
te à so le ni da de de as si na tu ra do pro to co lo e é ele pró -
prio um dos sig na tá ri os.

O pro to co lo ins ti tu ci o na li za o que se de no mi nou
Pro je to Ve lho Mon ge, vi san do jus ta men te o de sen vol -
vi men to sus ten ta do e a pre ser va ção da Ba cia, que
abran ge a qua se to ta li da de do Pi a uí, uma par ce la

subs tan ci al do Ma ra nhão e ain da uma área do Ce a rá.
Ao ga ran tir a par ti ci pa ção ati va do Mi nis té rio Pú bli co,
que cada vez mais se afir ma como um dos ele men tos
mais di nâ mi cos no apa ra to do Esta do, o pro to co lo re -
pre sen ta um pas so sig ni fi ca ti vo para toda a re gião.

Nos ter mos acor da dos, o Mi nis té rio Pú bli co dos
Esta dos do Pi a uí e do Ma ra nhão com pro me tem-se a
res pon sa bi li zar ci vil e pe nal men te os que ex plo ra rem
de for ma abu si va o meio am bi en te e to dos os que se
be ne fi ci a rem des sas prá ti cas. Esti mu la rão as dis cus -
sões para ela bo ra ção do Pla no Di re tor da Ba cia Hi -
dro grá fi ca do Rio Par na í ba, a dis tri bu i ção de mo de lo
de Có di go Mu ni ci pal de Meio Ambi en te e ou tras ini ci -
a ti vas a se rem to ma das, pe los pre fe i tos, no rumo da
pre ser va ção da re gião. De ve rão ain da ce le brar, com
au to ri da des, pro pri e tá ri os, pos se i ros, Ter mos de
Ajus ta men to de Con du ta, de modo a se ob ter uma
nova pos tu ra com re la ção aos re cur sos na tu ra is da
Ba cia. A es sas mis sões acres cen tam-se ou tras, não
me nos re le van tes, como o em pe nho na cri a ção de
pro mo to ri as re gi o na is de Meio Ambi en te, por ecos sis -
te mas.

O Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho to ma rá, na sua
es fe ra de ação, me di das cor res pon den tes. É o caso
de re pre sen ta ções para apli ca ção de pe na li da des por 
in fra ções às nor mas de pro te ção ao meio am bi en te
do tra ba lho que vi e rem a ser co me ti das em fun ção de
ati vi da des eco nô mi cas e pro fis si o na is exer ci das nas
vias flu vi a is e ad ja cên ci as. Nes se sen ti do, en tre ou -
tras pro vi dên ci as, re qui si ta rá às au to ri da des a ins ta u -
ra ção de pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos, acom pa nha -
rá es ses pro ce di men tos, pro du zi rá pro vas, e no ti fi ca -
rá os res pon sá ve is por des res pe i to aos di re i tos dos
tra ba lha do res.

Além de res pon sa bi li zar os que pra ti ca rem cri -
mes con tra o meio am bi en te na re gião ou que a de -
gra da rem, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral no Pi a uí e no
Ma ra nhão pro mo ve rá as ações ci vis pú bli cas ne ces -
sá ri as à pro te ção do meio am bi en te na ba cia hi dro -
grá fi ca e a de fe sa ju di ci al da po pu la ção in dí ge na ou
re ma nes cen te de qui lom bos es ta be le ci da na área.
Uma aten ção es pe ci al será dada à res pon sa bi li za -
ção, ci vil e cri mi nal, dos agen tes pú bli cos que, ten do a 
obri ga ção de ze lar pelo meio am bi en te, de rem ca u sa, 
por ação ou omis são, à de gra da ção am bi en tal dos
ecos sis te mas da ba cia. 

Essa ação terá acom pa nha men to per ma nen te.
Os ra mos do Mi nis té rio Pú bli co sig na tá ri os do pro to -
co lo vão re u nir-se se mes tral men te para ava li ar a exe -
cu ção das ações es pe cí fi cas em pre en di das. A par tir
daí pro ce de rão às al te ra ções que se fi ze rem ne ces -
sá ri as na con du ção dos tra ba lhos. Os ob je ti vos ge ra is 



do Pro je to Mon ge se rão re a va li a dos a cada cin co
anos.

Um pa pel re le van te ca be rá ao Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, que se em pe nhou na ela bo ra ção e
as si na tu ra do pro to co lo, in clu si ve com en vol vi men to
pes so al do mi nis tro Sar ney Fi lho. O Mi nis té rio re ce -
be rá e pro cu ra rá aten der as so li ci ta ções dos mem -
bros do Mi nis té rio Pú bli co sig na tá ri os. De ve rá, ain da,
pro ver re cur sos fi nan ce i ros para apa re lha men to ins ti -
tu ci o nal e de sen vol ver pro gra mas de pre ser va ção e
re cu pe ra ção do meio am bi en te.

O Rio Par na í ba for ma a se gun da ma i or ba cia hi -
dro grá fi ca do Nor des te bra si le i ro. Te nho in sis ti do na
ne ces si da de de que lhe seja dada, no mí ni mo, a mes -
ma aten ção con fe ri da à pri me i ra ma i or ba cia hi dro -
grá fi ca da re gião, a do Rio São Fran cis co. Esse es for -
ço ob te ve re co nhe ci men to, con subs tan ci a do na Lei
n.º 9.954, pro je to de mi nha au to ria, apro va do nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal e san ci o na do
pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. A Lei
n.º 9.954 es ten de à Ba cia do São Fran cis co a ação da 
Co de vasf, ór gão con sa gra do por sua ex pe riên cia de
de sen vol vi men to re gi o nal.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so está
hoje no Par que Na ci o nal da Ser ra da Ca nas tra, onde
as si na con vê ni os do pro gra ma de re vi ta li za ção do
São Fran cis co, ví ti ma de re vol tan tes agres sões am bi -
en ta is. Os con vê ni os ago ra fir ma dos bus cam re cu pe -
rar as ma tas ci li a res, dra gar áre as as so re a das e de -
sen vol ver pro gra mas de sa ne a men to bá si co nos mu -
ni cí pi os da re gião.

Esse con jun to de me di das re pre sen ta um apor -
te de re cur sos na fa i xa de R$84 mi lhões. A pri me i ra
fase já re ce be rá R$20 mi lhões. Embo ra a quan tia
pos sa fi car aquém das ne ces si da des de uma re gião
tão so fri da, re pre sen ta um ges to da mais alta im por -
tân cia: mos tra que o Go ver no está ex tre ma men te
sen sí vel aos pro ble mas e que se dis põe a to mar me -
di das con cre tas para re sol vê-los.

Pre ci sa mos de aten ção se me lhan te para a Ba -
cia do Rio Par na í ba. O pro to co lo que aca ba de ser fir -
ma do pe los di ver sos ra mos do Mi nis té rio Pú bli co,
com in ter ve niên cia do mi nis tro do Meio Ambi en te, in -
di ca o ca mi nho a se guir: um con jun to de ações con -
cre tas, efe ti vas, bem es tru tu ra das e tra ta das com ob -
je ti vi da de pe las au to ri da des. Será ne ces sá rio, pa ra le -
la men te, que se ve nha a pro ver os re cur sos su fi ci en -
tes não ape nas para me di das cor re ti vas, mas tam -
bém para me di das pre ven ti vas, que im pe çam a de -
gra da ção do meio am bi en te e ga ran tam o de sen vol vi -
men to sus ten ta do da re gião.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
o Sr. Te o tô nio Vi le la Fi lho, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ge -
ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – V. Exª 
será aten di do nos ter mos do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la
Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– 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, há
pou cos dias, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so nos ga ran tiu a in clu são do Ca nal do Ser tão Ala go -
a no en tre as obras de im por tân cia es tra té gi ca para o
Go ver no Fe de ral. Este sim ples ato po lí ti co-ad mi nis -
tra ti vo re pre sen ta mais, mu i to mais que a fle xi bi li da de
or ça men tá ria e fi nan ce i ra que a me di da per mi te. Na
ver da de, re pre sen ta a vi a bi li da de de uma obra que
re di mi rá a eco no mia de 32 mu ni cí pi os do alto ser tão
ala go a no. Re pre sen ta a con cre ti za ção de um so nho
de mais de 20 anos. Re pre sen ta, ain da, a pers pec ti va
real e con cre ta de o Esta do de Ala go as en con trar a
ver da de i ra vo ca ção eco nô mi ca para todo o seu vas to
semi-ári do.

O Ca nal do Ser tão ou o Ca nal do Mo xo tó, como
tam bém o cha mam, é uma as pi ra ção tão an ti ga quan -
to a sede de trans for mar em vida, ri que za e de sen vol -
vi men to a água que es coa São Fran cis co aba i xo, sem 
qual quer ser ven tia, até o mar.

O Ca nal do Ser tão to ma rá água, exa tos 40 me -
tros cú bi cos por se gun do, na re pre sa de Mo xo tó e se
es ten de rá por 220 qui lô me tros, per mi tin do a ir ri ga ção 
de 116 mil hec ta res em 32 mu ni cí pi os de Ala go as; re -
pre sen ta um be ne fí cio di re to para 700 mil pes so as
que ha bi tam a re gião, pers pec ti vas de vida nova e de
de sen vol vi men to para os Mu ni cí pi os de Del mi ro Gou -
ve ia, Pa ri co nha, Água Bran ca, Olho d’Água do Ca sa -
do, Pi ra nhas, Mata Gran de, Inha pi, Ca na pi, Car ne i -
ros, Se na dor Rui Pal me i ra, Olho d’Água das Flo res e
São José da Ta pe ra.

O Ca nal do Ser tão be ne fi ci a rá, ain da, os Mu ni -
cí pi os de Oli ven ça, Ouro Bran co, Ma ra vi lha, San ta na
do Ipa ne ma, Dois Ri a chos, Ca cim bi nhas, Ma jor Isi do -
ro, Ba ta lha, Ja ca ré dos Ho mens, Ja ma ra ta ia, Pal me i -
ra dos Índi os, Iga ci, Ara pi ra ca, Mon te i ró po lis, Poço
das Trin che i ras, Mi na dor do Ne grão, Estre la de Ala -
go as, Pa les ti na, Cra í bas e Co i té do Nóia.

Sr. Pre si den te, tão im por tan te é o Ca nal para
nos sos ser tões que o Go ver no de Ala go as che gou
mes mo a en sa i ar o iní cio das obras, mas os tra ba lhos
pa ra ram por fal ta de re cur sos, quan do mal se ha via



fe i to a ter ra pla na gem dos pri me i ros 22 qui lô me tros.
Ago ra, a de ci são do Go ver no Fe de ral re for ça a ex pec -
ta ti va de que Ala go as, fi nal men te, terá nos seus ser -
tões a vo ca ção eco nô mi ca da agri cul tu ra ir ri ga da e da 
fru ti cul tu ra de ex por ta ção, cri an do no semi-ári do um
novo pólo de de sen vol vi men to e de ri que zas.

A de ci são do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
que me foi co mu ni ca da em au diên cia con jun ta com o
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, abre no vos ho ri zon tes
para Ala go as, que po de rá, afi nal, le var sua eco no mia
além do li to ral e da zona da mata e de ra ros pó los do
agres te e das mar gens do São Fran cis co.

O Ca nal do Ser tão re pre sen ta rá para os ser ta -
ne jo de Ala go as a pos si bi li da de de en xer gar a es pe -
ran ça no fu tu ro de suas vi das e num ho ri zon te tão cin -
zen to e som brio quan to a ca a tin ga que os cer ca. 

Com a de ci são do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, o Ca nal do Ser tão de i xa de ser ape nas
uma as pi ra ção re mo ta. Já é um pro je to, e con ti nu a re -
mos a tra ba lhar, sem qual quer tré gua, para que logo
ve nha a en cher de ver de e de vida o ás pe ro solo dos
nos sos ser tões.

Sr. Pre si den te, é cla ro que, de tão gran de, o Ca -
nal do Ser tão não é obra de um só Go ver no, mas a
de ci são de cons truí-lo, com cer te za, mar ca um go ver -
no in te i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –– Os

Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Car los Pa tro cí nio,
Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá e Pe dro Piva en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, como é do co nhe -
ci men to ge ral, a vi o lên cia no trân si to é um pro ble ma
de tre men da gra vi da de em nos so País.

O des lo ca men to pe las ruas e es tra das do Bra sil
é em pre i ta da de gran de ris co, eis que nos so trân si to
si tua-se en tre os mais pe ri go sos do mun do, co bran -
do, a cada ano, um pe sa dís si mo tri bu to em vi das hu -
ma nas.

Para que se te nha di men são da me do nha car ni -
fi ci na que ocor re em nos sas vias de cir cu la ção, bas ta
di zer que, em bo ra ope ran do com uma fro ta de ve í cu -
los sete ve zes me nor do que a nor te-ame ri ca na, nos -
so trân si to pro duz um nú me ro de mor tos e fe ri dos si -
mi lar ao ve ri fi ca do na que le país. São, a cada ano, cer -
ca de 40 mil pes so as que per dem a vida e ou tras 500
mil que so frem le sões, e en tre es sas pes so as mu i tas
fi cam com se qüe las per ma nen tes. Além da ex pres -

são nu mé ri ca, deve-se con si de rar que mais da me ta -
de dos nos sos aci den ta dos são jo vens, com ida de in -
fe ri or a 35 anos, e, por tan to, com um lon go pe río do de 
vida pro du ti va pela fren te, que fica pre ju di ca do ou in -
vi a bi li za do.

Só por es ses da dos já se pode con clu ir que não
exis te exa ge ro al gum em apon tar a vi o lên cia no trân -
si to como uma ver da de i ra ques tão de sa ú de pú bli ca
no Bra sil. Essa con clu são se for ta le ce quan do le va -
mos em con si de ra ção, além da per da de vi das hu ma -
nas e do so fri men to dos fe ri dos, os mo nu men ta is cus -
tos eco nô mi co-fi nan ce i ros acar re ta dos pe los aci den -
tes de trân si to. Um es pe ci a lis ta da Uni ver si da de de
Bra sí lia es ti ma em 20 bi lhões de re a is por ano as per -
das do País com es ses even tos, to man do em con si -
de ra ção os gas tos com des tru i ção de ve í cu los, pon -
tes e pos tes, des pe sas com tra ta men tos hos pi ta la res
e pa ga men tos pre vi den ciá ri os e de se gu ros.

Aten tem, Sras. e Srs. Se na do res, que es tou fa -
lan do de nada me nos que 20 bi lhões de re a is, quan tia 
equi va len te ao or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de.

A vi o lên cia no trân si to exer ce, tam bém, uma
enor me de man da so bre o sis te ma de sa ú de do País,
mo no po li zan do uma in fi ni da de de re cur sos que po de -
ri am ser di ri gi dos à me lho ria do aten di men to mé di -
co-hos pi ta lar dos bra si le i ros, se tor que vive, há dé ca -
das, si tu a ção de ter rí vel ca rên cia. Uma im pres si o nan -
te par ce la de 62% dos le i tos de tra u ma to lo gia dos
hos pi ta is do Bra sil são ocu pa dos por aci den ta dos de
trân si to.

Essa tra gé dia re pre sen ta da pela vi o lên cia em
nos sas ruas e es tra das le vou à ela bo ra ção do novo
Có di go Bra si le i ro de Trân si to, que en trou em vi gor no
iní cio de 1998.

Des de a en tra da em vi gên cia do novo Có di go,
al gu mas me lho ri as po dem ser cons ta ta das no que
tan ge à se gu ran ça em nos sas vias de cir cu la ção. Um
dos prin ci pa is in di ca do res des sa se gu ran ça – o nú -
me ro de mor tos – apre sen tou que da que não pode
ser con si de ra da des pre zí vel, da or dem de 10%, pas -
san do de 40 mil para 36 mil óbi tos por ano. Ain da as -
sim, tra ta-se de um dos ín di ces mais ele va dos do
mun do, com pro van do que o com por ta men to im pru -
den te dos mo to ris tas, a avan ça da ida de mé dia de
nos sa fro ta de ve í cu los e a pés si ma ma nu ten ção das
vias con ti nu am a co brar seu fu nes to tri bu to de vi das
hu ma nas.

Para a per sis tên cia des ses ín di ces ne ga ti vos,
mu i to con tri bui a re ni tên cia dos con du to res em pres -
tar obe diên cia aos co man dos le ga is. A tris te re a li da de 
é que mu i tas das prin ci pa is ino va ções con sa gra das
pelo novo Có di go não sa í ram do pa pel. Ocu pan tes



dos as sen tos tra se i ros dos au to mó ve is qua se nun ca
usam o cin to de se gu ran ça. Di vi dir a aten ção en tre o
ato de di ri gir e a con ver sa ao ce lu lar é prá ti ca que se
ob ser va quo ti di a na men te. A fa i xa de pe des tres é so -
le ne men te ig no ra da em todo o ter ri tó rio na ci o nal, com 
a hon ro sa ex ce ção do Dis tri to Fe de ral. Em inú me ras
Uni da des da Fe de ra ção vêm à luz pro je tos de lei ob -
je ti van do anis ti ar mul tas apli ca das aos in fra to res da
le gis la ção de trân si to, ini ci a ti vas que ali men tam a per -
cep ção de im pu ni da de por par te da po pu la ção.

Urge, por tan to, de sen ca de ar in ten sa cam pa nha 
pu bli ci tá ria para cons ci en ti zar os mo to ris tas e a po pu -
la ção em ge ral quan to aos gra ves ris cos dos aci den -
tes au to mo bi lís ti cos. O Bra sil vem pa gan do um pre ço
alto de ma is pela vi o lên cia no trân si to. Pre ci sa mos re -
a li zar um gran de es for ço no sen ti do de edu car os bra -
si le i ros para um com por ta men to mais res pon sá vel,
mais ca u te lo so, de for ma que pos sa mos ter um trân -
si to mais se gu ro e mi lha res de vi das hu ma nas pos -
sam ser pou pa das.

Nes se con tex to de edu car para que com por ta -
men tos pre ven ti vos se jam ado ta dos como ro ti ne i ros,
tem pa pel re le van te a ques tão do uso do cin to de se -
gu ran ça no ban co tra se i ro e da cor re ta aco mo da ção
de cri an ças e ges tan tes no in te ri or dos ve í cu los.

Pes qui sa re cen te men te re a li za da pela So ci e da -
de Bra si le i ra de Orto pe dia e Tra u ma to lo gia – SBOT –, 
na ci da de do Rio de Ja ne i ro, mos trou que o cin to de
se gu ran ça tra se i ro, em bo ra seja de uso obri ga tó rio
des de a en tra da em vi gor do novo Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, é usa do por ape nas 1% dos adul tos da que -
la ci da de. Entre as cri an ças, a fal ta de uso de cin to no
ban co tra se i ro é a pri me i ra ca u sa de le sões tra u má ti -
cas em ba ti das de au to mó vel.

Mais do que isso: con for me aler tam os Dou to res 
Mar cos Mu sa fir e José Sér gio Fran co, co or de na do res 
da pes qui sa da SBOT, se quer é ne ces sá ria a ocor rên -
cia de co li são para que uma cri an ça des pro vi da da
pro te ção do cin to de se gu ran ça so fra le são no in te ri or 
de um au to mó vel. Se gun do os mé di cos, uma das
mais fre qüen tes ca u sas de tra u mas em cri an ças não
é o aci den te, mas cur vas e fre a das brus cas. Eles lem -
bram que uma cri an ça de ape nas 30 qui los, numa co -
li são a 50 km/h, so fre o im pac to como se pe sas se
uma to ne la da.

Por tudo isso, e em face de le van ta men tos que
mos tram que ape nas 10% dos pais pro te gem as cri -
an ças por eles trans por ta das, o que con tri bui para a
ocor rên cia de mais e mais tra u ma tis mos, os es pe ci a -
lis tas in sis tem que cri an ças pe que nas só po dem vi a -
jar aco mo da das em ca de i ri nhas apro pri a das; aque las 
que têm en tre 4 e 6 anos de vem sen tar-se so bre uma

al mo fa da e, nes sa po si ção, se rem pre sas pelo cin to
de se gu ran ça; e, por fim, a uti li za ção do ban co di an te -
i ro só deve ser fe i ta por cri an ças a par tir de 12 anos
de ida de, ou quan do atin gi rem, pelo me nos, um me tro 
e meio de al tu ra e 45 qui los.

Um tra ba lho edu ca ti vo fir me e con ti nu a do é o
úni co ca mi nho para que os bra si le i ros ad qui ram mais
cons ciên cia so bre os gra ves ris cos im pli ca dos pe los
aci den tes de trân si to. Pre ci sa mos dar um bas ta ao
des per dí cio de vi das hu ma nas e à pro du ção de jo -
vens de fi ci en tes, in ca pa ci ta dos para a vida pro du ti va.

Por isso, de i xo aqui meu ape lo ao Go ver no Fe -
de ral para que de sen ca de ie uma vi go ro sa cam pa nha
pu bli ci tá ria mos tran do cla ra men te à po pu la ção a car -
ni fi ci na que tem sido nos so trân si to, edu can do para a
pru dên cia e a ci vi li da de à di re ção, e, de modo par ti cu -
lar, es cla re cen do quan to às for mas cor re tas de aco -
mo dar cri an ças e ges tan tes no in te ri or dos ve í cu los.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs., Se na do res, cri a do a par tir da
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988, o To can tins é a
mais nova das Uni da des da Fe de ra ção, so bre tu do se
con si de rar mos que os ou tros Esta dos ins ti tu í dos pela
atu al Car ta pre e xis ti am a ela, na con di ção de ter ri tó ri os
fe de ra is. Ape sar des ses seus pou cos anos de exis tên -
cia, nos so Esta do tem se mos tra do um dos mais di nâ -
mi cos, com ín di ces no tá ve is de cres ci men to e de sen -
vol vi men to, tan to nas ati vi da des pro du ti vas quan to na
cons tru ção de uma ver da de i ra jus ti ça so ci al.

Ape sar de ter sua eco no mia ba se a da no se tor
agrá rio, es pe ci al men te vol ta do para a agro in dús tria, o 
Go ver no do Esta do do To can tins tem de vo ta do gran -
de aten ção para o fo men to, à cri a ção e à con so li da -
ção das mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas, por en -
ten der que ne las re si de a so lu ção para os pro ble mas
de de sem pre go que afli gem ou tras re giões do País,
de de sen vol vi men to mais an ti go e cen tra das na gran -
de in dús tria.

Assim, pode-se di zer que o To can tins já nas ceu
sob o sig no da nova eco no mia, com uma es tru tu ra
me nos de pen den te das gran des em pre sas e da pre -
sen ça do Esta do em pre en de dor. Esse fato, aliás, está 
ins cri to no lema do go ver no to can ti nen se: ”o Esta do
da li vre ini ci a ti va“.

Re co nhe cen do esse pa pel de nos so Esta do
como um novo, mo der no e di nâ mi co pólo pro du ti vo, o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al (BNDES) abriu, em Pal mas, um pos to avan ça -
do de ser vi ços, com a fi na li da de de fa ci li tar aos em -
pre en de do res to can ti nen ses o aces so a in for ma ções



so bre as di ver sas li nhas de cré di to ofe re ci das pelo
Ban co.

Insta la do nas de pen dên ci as da Fe de ra ção das
Indús tri as do Esta do do To can tins (Fi e to), o Pos to
Avan ça do do BNDES é o dé ci mo sex to a ser aber to
no País e o pri me i ro na re gião ama zô ni ca. Um con vê -
nio en tre a Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI)
– por in ter mé dio do Ser vi ço So ci al da Indús tria, se ção 
To can tins (Sesi-To), do Ser vi ço Na ci o nal de Apren di -
za gem Indus tri al, se ção To can tins (Se nai-TO) e do
Insti tu to Eu val do Lódi – e a ins ti tu i ção fi nan ce i ra de
de sen vol vi men to foi o que pos si bi li tou essa ini ci a ti va
pi o ne i ra em nos sa re gião. 

Não pos so de i xar de res sal tar o quan to esse pi -
o ne i ris mo en che de or gu lho todo aque le que tra ba lha
pelo nos so Esta do – o mais novo, como dis se, do País 
e da re gião. O To can tins, com essa re a li za ção, dá
mais um pas so no sen ti do do de sen vol vi men to equi li -
bra do, pois são as em pre sas de me nor por te as que
mais ha ve rão de se be ne fi ci ar com esse ca nal de in -
for ma ção, de fi nan ci a men to e de ca pa ci ta ção, pois as 
em pre sas ma i o res sem pre têm mais fa ci li da de de
con tac to e ne go ci a ção com a sede do Ban co.

A ce ri mô nia de ina u gu ra ção do Pos to Avan ça do
con tou com a pre sen ça dos se nho res Ruy Cou ti nho,
che fe do Escri tó rio de Bra sí lia do BNDES, re pre sen -
tan do o pre si den te Fran cis co Gros; Ro nal do Di mas,
pre si den te da Fi e to; Luís Edu ar do Bo vo la to, su pe rin -
ten den te do Sesi-To; Ru bens Car los Ne ves, di re tor re -
gi o nal do Se nai-TO; e José Ro ber to Fer nan des, su -
pe rin ten den te do Insti tu to Eu val do Lódi.

Em seu dis cur so na ce ri mô nia de ina u gu ra ção,
Ruy Cou ti nho de cla rou ser par te da po lí ti ca do
BNDES, no âm bi to do Pla no Estra té gi co para o pe río -
do de 2000 a 2005, o apo io às pe que nas e mé di as
em pre sas e às ações re gi o na is com alto po ten ci al de
re sul ta dos para o de sen vol vi men to so ci al. Como
exem plo de pro je to com pro me ti do com a eman ci pa -
ção de seg men tos po pu la ci o na is até hoje ex clu í dos,
ci tou o con vê nio as si na do como a na ção in dí ge na
Kra ho, ha bi tan te do Nor des te do Esta do, para a re a li -
za ção de di ver sas obras, in clu si ve a aber tu ra de uma
es ta ção co mu ni tá ria de rá dio.

Por sua vez, o ge ren te re gi o nal Edu ar do Gon -
çal ves dis cor reu so bre as prin ci pa is li nhas de cré di to
ofe re ci das pelo BNDES, res sal tan do o Fun do de Fi -
nan ci a men to a Empre en di men tos (Fi nem), o Fun do
de Ga ran tia para a Pro mo ção da Com pe ti ti vi da de
(FGPC), o BNDES Au to má ti co e o Fi na me Agrí co la,
um dos mais pro cu ra dos em nos so Esta do. De cla rou,
ain da, que o Ban co li be rou para as em pre sas to can ti -
nen ses 57 mi lhões de re a is em 1998, 13 mi lhões em

1999 e 310 mi lhões no ano pas sa do. O ob je ti vo se ria
che gar, nos pró xi mos anos, aos 80 mi lhões de re a is
con ce di dos pri o ri ta ri a men te às pe que nas e mé di as
em pre sas.

Do to tal li be ra do em 2000, a ma i or par te – cer ca
de 95%, de acor do com a in for ma ção for ne ci da por
Gon çal ves – foi des ti na do às obras da Usi na Hi dre lé -
tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães que, quan do con clu í -
da, virá con tri bu ir para re du zir a atu al cri se de for ne ci -
men to de ener gia elé tri ca.

Já Ro nal do Di mas, pre si den te da Fi e to, de cla -
rou-se ani ma do com as pers pec ti vas re sul tan tes da
pre sen ça do BNDES no To can tins, so bre tu do pela fa -
ci li da de que o em pre sá rio pas sa rá a ter no aces so a
in for ma ções so bre li nhas de cré di to. Infor mou, tam -
bém, que três téc ni cos re si den tes em Pal mas e um
vin do de Ara gua í na re ce be ram um tre i na men to es pe -
ci al em Bra sí lia para po de rem aten der me lhor os fu tu -
ros cli en tes do Pos to Avan ça do.

Te mos aí o pri me i ro be ne fí cio da ins ta la ção do
pos to de BNDES em nos sa ca pi tal: a qua li fi ca ção de
es pe ci a lis tas to can ti nen ses, que ser vi rão, com toda a
cer te za, de mul ti pli ca do res no Esta do des se co nhe ci -
men to tão im por tan te – as mo der nas téc ni cas de ad -
mi nis tra ção de em pre sas – fa tor es sen ci al para o su -
ces so dos pe que nos ne gó ci os, mes mo em uma con -
jun tu ra eco nô mi ca di fí cil, como essa que te mos atu al -
men te.

O Pos to Avan ça do do BNDES, as sim, cons ti tui
mais uma van ta gem que ha ve rá de lan çar o To can tins 
para a fren te, para um fu tu ro de pros pe ri da de e jus ti -
ça so ci al, fun da do na eco no mia de mer ca do e nas
em pre sas de pe que no e mé dio por te.

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, o Cen tro de
Inte gra ção Empre sa-Esco la (CIEE), pro du to do pi o -
ne i ris mo de um gru po de pro fes so res e em pre sá ri os
que, há 37 anos, se re u ni ram em tor no do ide al de cri -
ar para o jo vem es tu dan te a pos si bi li da de de uma for -
ma ção in te gral, com o fu tu ro in gres so no mer ca do de
tra ba lho, aca ba de di vul gar o re la tó rio e o ba lan ço so -
ci al de suas ati vi da des, re fe ren tes ao exer cí cio fin do.

Pro mo ven do a as so ci a ção do con jun to de em -
pre sas com as ins ti tu i ções de en si no, o Cen tro, que é
hoje con si de ra do a ma i or or ga ni za ção não-go ver na -
men tal (ONG) do País, cons ti tui re fe rên cia na ci o nal
na área de es tá gio e pre pa ra ção de es tu dan tes, as -
sim con tri bu in do, de for ma con sis ten te e efi caz, para
o de sen vol vi men to sus ten ta do.



Como nos es cla re ce o Pre si den te Antô nio Ja -
cin to Ca le i ro Pal ma, do Con se lho Di re tor do CIEE Na -
ci o nal, os do cu men tos re fe ren ci a dos in di cam a di -
men são do cres ci men to da ins ti tu i ção, que ”che ga ao
ter ce i ro mi lê nio de por tas aber tas“ para o novo tem po.

Agen te de in te gra ção en tre o meio aca dê mi co e
o mun do em pre sa ri al, o Cen tro iden ti fi ca as me lho res
opor tu ni da des para es tá gio nas em pre sas e, me di an -
te um pro ces so de pro fis si o na li za ção, con tri bui para a 
con so li da ção da ci da da nia e a pro mo ção do de sen -
vol vi men to.

Esses es tá gi os, es ta be le ci dos, sem qual quer
cus to, em con vê ni os com ins ti tu i ções de en si no de
todo o País, são acom pa nha dos in te gral men te pela
em pre sa, pela es co la e pe los es tu dan tes, que têm co -
ber tu ra in te gral de des pe sas mé di cas e hos pi ta la res,
no caso de aci den tes pes so a is.

O CIEE acom pa nha todo o pro ces so, exi gin do o
cum pri men to de pa râ me tros de qua li da de e com pe -
tên cia, afe ri dos jun to às ins ti tu i ções de en si no e às
em pre sas. Em ou tra eta pa, aten de às de man das da -
que las de pe que no, mé dio e gran de por te, pro mo ven -
do o re cru ta men to e a se le ção de es ta giá ri os e re -
cém-for ma dos, a par tir da di vul ga ção das opor tu ni da -
des de em pre go.

No pro ces so des ti na do a for mar pro fis si o na is, o
Pro gra ma de De sen vol vi men to Estu dan til pre pa ra o
alu no para as de man das do mer ca do de tra ba lho,
com a re a li za ção de cur sos, de vi si tas às em pre sas e
ou tras ocu pa ções, fa ci li tan do a ob ten ção de opor tu ni -
da des de es tá gio.

Entre os cur sos, de vem ser ci ta dos o de re da ção 
e in ter pre ta ção de tex tos e atu a li za ção gra ma ti cal; o
de Infor má ti ca, in clu in do pro gra mas de pro ces sa do -
res de tex tos, Inter net, fi bra óti ca e tec no lo gia de rede. 
O CIEE, como res pon sá vel pe las de pen dên ci as fí si -
cas dos cur sos, for ne ce o ma te ri al ne ces sá rio e or ga -
ni za o gru po de es ta giá ri os.

Tam bém, de sen vol ve pro gra mas in ter na ci o na is, 
com pre en den do a vi si ta ção de em pre sas no ex te ri or,
a re a li za ção de es tá gi os, de cur sos de idi o mas, de
gra du a ção, pós-gra du a ção e mes tra do. Com es sas fi -
na li da des, es ta be le ceu par ce ri as com a União Cul tu -
ral Bra sil-Esta dos Uni dos, Ali an ça Fran ce sa e Asso ci -
a zi o ne Mar chi gi a ni Nel Mon do, para o en si no gra tu i to
de in glês, fran cês e ita li a no aos es tu dan tes.

Com o pro gra ma de pa les tras, o CIEE quer am -
pli ar o con ta to de em pre sas, as so ci a ções pro fis si o na -
is e es tu dan tes, para a dis cus são e re fle xão de te mas
re le van tes da atu a li da de bra si le i ra, vi san do a re a li za -

ção con jun ta de ações para o de sen vol vi men to da so -
ci e da de e do Bra sil.

Fo ram re a li za dos o Ci clo de Pa les tras so bre Re -
cur sos Hu ma nos, re u nin do pro fis si o na is e aca dê mi -
cos para dis cu tir as con di ções do mer ca do de tra ba -
lho e o pro gres so das pes so as; o Fó rum de De ba tes
so bre a Re a li da de Bra si le i ra, jun tan do au to ri da des do 
Go ver no, em pre sá ri os, aca dê mi cos e ou tras per so -
na li da des no tá ve is, para dis cu tir te mas da atu a li da de.

As pa les tras, re a li za das nes ta Ca pi tal, ti ve ram
como ob je ti vo, tam bém, ofe re cer à clas se po lí ti ca,
em pre sá ri os, pro fis si o na is, edu ca do res e es tu dan tes
a opor tu ni da de para a dis cus são, re fle xão e di fu são
de te mas im por tan tes.

Além dis so, pro mo ve, em con jun to com os mais
im por tan tes ve í cu los de co mu ni ca ção, sim pó si os e
se mi ná ri os so bre a edu ca ção e o ter ce i ro se tor, con si -
de ra do fun da men tal para o cres ci men to sus ten ta do
do País 

Des sas ati vi da des já par ti ci pa ram a Ga ze ta
Mer can til e O Esta do de S. Pa u lo. Dis cu ti ram-se te -
mas re la ci o na dos ”à dig ni da de hu ma na e como en -
fren tar o de sa fio da ex clu são so ci al“ e pro mo veu-se a
re a li za ção do Sim pó sio so bre Edu ca ção, quan do fo -
ram en tre gues o prê mio Pro fes sor Emé ri to e o Tro féu
Gu er re i ro da Edu ca ção.

No ano pas sa do, o ex ten so elen co de con tri bu i -
ções do CIEE à ca u sa edu ca ci o nal com pre en deu,
ain da, a re a li za ção da quar ta Expo CIEE, em par ce ria 
com as ma i o res em pre sas na ci o na is e es tran ge i ras
da área de Infor má ti ca, e o de sen vol vi men to de pro -
gra mas de ca pa ci ta ção pro fis si o nal e ci da dã, como o
Alfa be ti za ção Gra tu i ta de Adul tos; o Alfa be ti za ção
So li dá ria; o de Ori en ta ção e Infor ma ção Pro fis si o nal;
e o Ado les cên cia & Ci da da nia.

É re le van te ci tar, ain da, a ma nu ten ção do Ban co 
de Infor ma ções Pro fis si o na is e Edu ca ci o na is; a par ti -
ci pa ção na Cam pa nha Na ci o nal Anti dro gas nas
Esco las Su pe ri o res e a pro mo ção do Con cur so
CIEE-SENAD, so bre a im por tân cia da pre ven ção ao
uso de tó xi cos. 

É de se des ta car que o CIEE é ór gão di vul ga dor
do Pro gra ma de Está gio para Por ta do res de De fi ciên -
cia; par ti ci pan te do Pro gra ma de Do a ção de Má qui -
nas Bra il le e dos pro je tos de Ca pa ci ta ção Edu ca ci o -
nal e Pro fis si o nal; do Uni ver si tá rio Empre en de dor e
do Estu dan te Vo lun tá rio-Uni ver si da de Ci da dã. Man -
tém, com um gran de es ta be le ci men to ban cá rio, par -
ce ria des ti na da ao aten di men to ex clu si vo de es tu dan -
tes es ta giá ri os; pu bli ca a Re vis ta Agi ta ção, com 60 mil 
exem pla res dis tri bu í dos gra tu i ta men te, e a Co le ção
CIEE, que visa o exer cí cio prá ti co do de ba te e da ci -



da da nia. Con ta, ain da, com um site dis po ni bi li za do na 
Inter net, an tes ci ta da, que cons ti tui fon te per ma nen te
de in for ma ções para es tu dan tes, edu ca do res e pro -
fis si o na is em ge ral.

É de sua res pon sa bi li da de a di vul ga ção in ter na
do Bo le tim CIEE; a pu bli ca ção da co lu na jor na lís ti ca
CIEE Infor ma; a dis tri bu i ção do Guia Prá ti co do Está -
gio e do Ma nu al do Esta giá rio; e a ma nu ten ção dos
pro gra mas de te le vi são Fren te a Fren te e Diá lo go Na -
ci o nal.

Fi nal men te, re gis tra mos que, no ano 2000, o
CIEE pres tou aten di men to a mais de um mi lhão de
es tu dan tes; con ce deu 872 mil bol sas-au xí lio e ge rou
121 mil va gas de es tá gio. Com um to tal de 48 mil em -
pre sas con ve nen tes, pre pa rou ou tre i nou para es tá -
gio 70 mil es tu dan tes. 

O no tá vel de sem pe nho que aqui re su mi mos, ao
co men tar es ses im por tan tes do cu men tos do CIEE,
con fir ma o acer to das me di das de seus ad mi nis tra do -
res e re co nhe ce a va li o sa con tri bu i ção de sua apli ca -
da equi pe.

São to dos, por tan to, cre do res de nos sa ad mi ra -
ção e apla u so, e de quan tos mais lhes re co nhe cem a
imen sa de di ca ção ao Ensi no, no exer cí cio da ele va da
ta re fa de for mar a mão-de-obra es pe ci a li za da, cada
vez mais exi gi da por um se tor pro du ti vo em ace le ra da 
e con tí nua ex pan são.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, por sua in -
ques ti o ná vel im por tân cia para o fu tu ro do País, seja
no âm bi to da edu ca ção re gu lar, seja no da for ma ção
de téc ni cos qua li fi ca dos para o se tor pro du ti vo, ocu -
pa mos a tri bu na, nes ta opor tu ni da de, para um bre ve
co men tá rio acer ca do re la tó rio do Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem Indus tri al (SENAI), cor res pon den te 
ao úl ti mo exer cí cio e há pou co di vul ga do.

Órgão in te gran te do sis te ma li de ra do pela Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI), pre si di da pelo
De pu ta do Fe de ral Car los Edu ar do Mo re i ra Fer re i ra, o 
De par ta men to Na ci o nal da que le Ser vi ço, con du zi do
pelo seu Di re tor-Ge ral, José Ma nu el de Agui ar Mar -
tins, e la bo ri o sa equi pe, ex põe, com o do cu men to, a
sín te se do im por tan te tra ba lho que vêm de sen vol ven -
do, so bre tu do no cam po da edu ca ção tec no ló gi ca.

Se gun do nos in for ma o Pre si den te, o ce ná rio
das ações no ano pas sa do de mons tra, sem dú vi da, ”a 
ca pa ci da de de ajus ta men to da en ti da de“ às exi gên ci -
as do qua dro eco nô mi co e so ci al, no úl ti mo ano. Con -
quan to te nha sido me lhor o de sem pe nho da eco no -
mia, prin ci pal men te o do se tor in dus tri al, é vi sí vel que
ele ain da irá vi ver um lon go pro ces so de trans for ma -
ções.

De fato, após um biê nio de es tag na ção des de o
fi nal de 1997, a eco no mia do País vol tou a cres cer,
como com pro va o au men to do Pro du to Inter no Bru to

(PIB), su pe ran do a taxa de cres ci men to po pu la ci o nal, 
num in di ca ti vo de cres ci men to do pro du to per ca pi ta.
Aci ma da mé dia da eco no mia, o se tor in dus tri al co -
man dou o pro ces so, de mons tran do avan ço de 6,5%,
apro xi ma da men te.

A in dús tria ex tra ti va ob te ve alta de cer ca de
10%, con fir ma da como a ma i or do se tor, se gui da da
in dús tria de trans for ma ção e dos ser vi ços in dus tri a is
de uti li da de pú bli ca, com per cen tu a is de 5,5% e 4,9%, 
res pec ti va men te. Essa re cu pe ra ção in dus tri al é atri -
bu í da às ex por ta ções ma i o res, ao in cre men to das
ven das de bens du rá ve is e a no vas es pé ci es de fi nan -
ci a men to.

Na prá ti ca da alu di da di re triz, per se guem-se
ma i o res pa drões de efi ciên cia para o se tor pro du ti vo,
es pe ci al men te para as em pre sas in dus tri a is, como
exi gên cia de um am bi en te mais com pe ti ti vo, in clu si ve
como re sul ta do da am pli a ção do co mér cio in ter na ci o -
nal. 

Para a ins ti tu i ção, mes mo di an te da in ten si fi ca -
ção des se mo vi men to, prin ci pal men te na se gun da
me ta de dos anos 90, foi pos sí vel ao SENAI man ter e
ex pan dir o seu aten di men to, em toda a dé ca da. 

Cons ta ta o Pre si den te que as re a li za ções so -
ma das no ano tran sa to con fir mam esse rumo, numa
de mons tra ção in ques ti o ná vel do es for ço para a con -
so li da ção das me tas, como a de pos su ir 2 mi lhões e
900 mil alu nos ma tri cu la dos e do iní cio de sua atu a -
ção em face das no vas de man das.

Qu an to à ”di men são tec no ló gi ca“, con ce deu-se
pri o ri da de aos pro gra mas de ges tão am bi en tal e de
me tro lo gia, bem como às me di das des ti na das a for ta -
le cer, di ver si fi car e com pa ti bi li zar a rede de la bo ra tó ri -
os do SENAI.

No ano 2000, pro mo veu-se a ”dis se mi na ção de
ino va do ras es tra té gi as de ação“, seja me di an te a
edu ca ção a dis tân cia, seja pelo de sen vol vi men to de
pro gra ma de ações mó ve is. O Pre si den te Car los Edu -
ar do Mo re i ra Fer re i ra con clui a sua men sa gem des ta -
can do que es sas ações, adi ci o na das às in ter ven ções
do SENAI no âm bi to da edu ca ção tec no ló gi ca, no ano 
pas sa do, cons ti tu em ”pon tos re le van tes“ do re la tó rio
ofe re ci do à apre ci a ção da so ci e da de.

A re la ta da re cu pe ra ção in dus tri al acar re tou a
am pli a ção do nú me ro de em pre gos, prin ci pal men te
na in dús tria de trans for ma ção, em bo ra su pe ra da pe -
los se to res de ser vi ços e de co mér cio. Nes se qua dro,
le van do-se em con ta que a re to ma da do cres ci men to
exi ge ma i or or ga ni za ção, a atu a ção do SENAI es te ve
vol ta da para a for ma ção de ”mais re cur sos hu ma nos
qua li fi ca dos para as em pre sas, mais as sis tên cia téc -
ni ca e tec no ló gi ca, mais ser vi ços“.

É de ob ser var, tam bém, que a ma i or de man da
por sua par ti ci pa ção não é acom pa nha da do cres ci -
men to da ar re ca da ção, en fra que ci da, tam bém, pela
que da con ti nu a da da mas sa sa la ri al. Po rém, as ini ci a -



ti vas do SENAI, su pe ran do uma re a li da de apa ren te -
men te ad ver sa, as se gu ra ram a sua ex pan são, per mi -
tin do que as ações fos sem am pli a das e re gis tra do o
in cre men to da or dem de 20% nas ma trí cu las.

Entre mu i tos ou tros êxi tos do SENAI, no ano fin -
do, de vem ser re la ci o na dos a ”pro pos ta de im ple men -
ta ção de sis te ma de in di ca do res“, para ava li a ção do
de sem pe nho or ga ni za ci o nal; o pla ne ja men to es tra té -
gi co de ne gó ci os para as ca de i as pro du ti vas au to mo -
bi lís ti ca, agro in dus tri al e de te le co mu ni ca ções; e a in -
ten si fi ca ção de ações vol ta das para a cons tru ção de
uma rede de ges tão de pro je tos para todo o sis te ma
SENAI.

A sua di re to ria acre di ta, com acer to, que ”tra ba -
lho e edu ca ção são con di ções fun da men ta is para a
ci da da nia“. A edu ca ção pro fis si o nal, em tal caso, re u -
ni ria es sas ver ten tes, ”de ma ne i ra mais ex plí ci ta“.
Sabe-se, hoje, que ad qui rir ”ha bi li da des es pe cí fi cas“
é fun da men tal para o cor re to de sem pe nho das ta re -
fas co ti di a nas.

Assim, ”o do mí nio de co nhe ci men tos mais am -
plos e o de sen vol vi men to de ati tu des“ são in dis pen -
sá ve is para a for ma ção de pro fis si o na is com mais efi -
ciên cia, com ma i or ní vel in te lec tu al e me lho res ”con -
di ções de vida do tra ba lha dor e da co mu ni da de que o
cer ca“. Daí de cor rem as ra zões de os in ves ti men tos
do SENAI, com ên fa se nos úl ti mos anos, con flu í rem
para es ses prin cí pi os.

No exer cí cio em pa u ta, já fo ram ob ser va dos os
fru tos de pro fun da re es tru tu ra ção. Como é sa bi do,
além de subs tan ci al atu a ção na área de ge ra ção e di -
fu são de tec no lo gia, no Bra sil e no ex te ri or, o novo
mo de lo de pre pa ra ção téc ni co-pro fis si o nal, com pre -
en di dos di ver sos pro gra mas e obe de ci dos os pa râ -
me tros cur ri cu la res do Mi nis té rio da Edu ca ção, ob je ti -
va ofe re cer ao alu na do os me i os para o exer cí cio de
seu du plo pa pel no gru pa men to so ci al. 

A um só tem po, ele é par tí ci pe e be ne fi ciá rio do
pro ces so de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co, ca pa -
ci ta do para atu ar, ”in flu ir, ino var, cri ar e me lho rar as
con di ções de tra ba lho e da vida hu ma na“.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, es ses bre ves co -
men tá ri os, re gis tran do o nos so voto de con gra tu la -
ções à di re to ria e de ma is ser vi do res do SENAI, pelo
no tá vel de sem pe nho e gra ti fi can te re sul ta do ob ti dos
no ano 2000. 

Nes se exer cí cio, já fo ram ob ser va dos os fru tos
da pro fun da re es tru tu ra ção que mo bi li za a área de
edu ca ção pro fis si o nal, evi den ci a dos ”em pro gra mas
e pro je tos de atu a li za ção, di ver si fi ca ção e ex pan são
do aten di men to“, que so mam ”a so fis ti ca ção das tec -
no lo gi as emer gen tes às no vas de man das da in dús -
tria e da so ci e da de bra si le i ra“.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, Em qual quer par -
ti da de vô lei, seja de pra ia ou de qua dra, po de mos ver 
atle tas sal tan do no ar para sa car e co lo car a bola em
jogo. Qu an tos bra si le i ros sa bem que este tipo de sa -
que, co nhe ci do como ”vi a gem“, foi cri a do pela se le -
ção bra si le i ra de vô lei? 

Quem hoje te nha mais de 30 anos não se re cor -
da do sa que ”jor na da nas es tre las“ com que o atu al
de pu ta do es ta du al Ber nard Rajz man des con cer ta va
as equi pes ad ver sá ri as que fi ca vam atô ni tas sem sa -
ber onde aque la bola ca i ria?

E para os mais jo vens: como con se guir es que -
cer das 25 ve zes que os bra si le i ros su bi ram no de -
grau mais alto do pó dio du ran te os jo gos Pan Ame ri -
ca nos de Win ni peg (1999) e der ru ba ram o pro to co lo
olím pi co não se con ten tan do em can tar ape nas um
pe que no tre cho do Hino Na ci o nal, indo até o fi nal,
can tan do a ple nos pul mões nos so Hino por in te i ro.
Arran ca ram apla u sos da pla téia e, com cer te za, al gu -
mas lá gri mas dos te les pec ta do res que as sis ti ram
tudo pela te le vi são. Se as me da lhas de pra ta e bron ze 
tam bém re ce bes sem as hon ras do Hino Na ci o nal se -
ri am 101 ve zes que nos so Hino se ria ou vi do por bi -
lhões de pes so as em todo o mun do.

Isso por que em Win ni peg o Bra sil bri lhou como
nun ca na dis pu ta olím pi ca. No qua dro ge ral de me da -
lhas per de mos ape nas para os gi gan tes do es por te
das Amé ri cas: Esta dos Uni dos, Cuba e Ca na dá.

Mas o so nho du rou pou co, ape nas um ano. Em
2000 o Hino Bra si le i ro não to cou ne nhu ma vez. Ao fi -
nal da que las se ma nas frus tran tes os atle tas bra si le i -
ros vol ta ram para casa com seis me da lhas de pra ta e
seis de bron ze.

Mu i tos dos atle tas que bri lha ram em Win ni peg
em 1999 es ta vam em Sydney em 2000.

O que deu er ra do?

A res pos ta é dura e amar ga. 
Nós, bra si le i ros, não te mos tra di ção no in cen ti vo 

ao es por te. Sem pre acha mos que es por te, se não for
fu te bol, é as sun to que se tra ta sem mu i ta pro fun di da -
de. É tema de aula de edu ca ção fí si ca nas es co las.
Onde uma aula por se ma na bas ta.

Incen ti vo? Nem pen sar. Só o even tu al.
As crí ti cas não ca bem ape nas aos atle tas e a

seus tre i na do res, quan do o Go ver no dá pou co aten -
ção ao as sun to e pe que nas ver bas para o de sen vol vi -
men to do des por to. Po de mos lem brar que o au xí lio
dado pelo Mi nis té rio dos Espor tes e Tu ris mo ao Co -
mi tê Olím pi co Bra si le i ro – COB foi da or dem de
R$10,5 mi lhões, sen do que R$4 mi lhões ti ve ram de



ser de vol vi dos em fun ção do atra so no re pas se da
ver ba.

Não tra ta mos o es por te como meio de in se rir o
ci da dão na co mu ni da de, de es ti mu lar a ci da da nia, de
in cen ti var a par ti ci pa ção na es co la. 

O es por te ama dor para nós, bra si le i ros, é um
de ta lhe. 

Um de ta lhe de que nos lem bra mos ape nas
quan do al gum ab ne ga do, obs ti na do ou que te nha o
in cen ti vo e fi nan ci a men to da fa mí lia con se gue che gar 
ao alto do pó dio. E só nos ser ve o de grau mais alto.
Se gun do e ter ce i ro lu gar não me re ce des ta que.

Qu an tos nes te ple ná rio sa bem que o ia tis ta Ro -
bert Sche idt (me da lha de pra ta em Sydney) foi pen ta -
cam peão mun di al na clas se La ser ain da este mês. É
o nos so ma i or cam peão, ga nha de to dos, de Guga a
Ayrton Sen na. Se Guga hoje não pode an dar na rua
sem ser as se di a do e se Sen na foi ho me na ge a do
como gran de he rói e ído lo quan do mor reu, Sche idt
pode cir cu lar nor mal men te sem que nin guém se quer
note sua pre sen ça. Nin guém o co nhe ce e só che gou
aon de che gou por obs ti na ção e fi nan ci a men to da fa -
mí lia. Ele che gou a pen sar e aban do nar tudo por fal ta
de pa tro cí nio, isso quan do já era cam peão. Mas con ti -
nu ou.

O que fal ta ao nos so es por te ama dor é re co nhe -
ci men to pú bli co – que traz pa tro cí nio pri va do – e es tí -
mu lo ofi ci al. Estí mu lo que pre ci sa ir do in cen ti vo como 
a cons tru ção de qua dras es por ti vas, bol sas de es tu do 
as so ci a das à prá ti ca de es por te até o fi nan ci a men to
puro e sim ples.

O fra cas so, fra cas so mes mo, da nos sa equi pe
em Sydney me le vou a apre sen tar um pro je to de lei, já 
san ci o na do pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so des ti nan do per cen tu a is dos con cur sos de prog -
nós ti cos e das lo te ri as para o de sen vol vi men to dos
es por tes olím pi co e pa ra o lím pi co.

A par tir de ago ra, acre di to que o es por te na ci o -
nal, am pa ra do na Lei n.º 10.264, de 2001, de mi nha
au to ria, po de rá ter o avan ço que al me ja, há tan to tem -
po. Dois por cen to da ar re ca da ção bru ta dos con cur -
sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la res,
cuja re a li za ção es ti ver su je i ta a au to ri za ção fe de ral,
de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na do aos
prê mi os, se rão re pas sa dos aos co mi tês de in cen ti vo
ao es por te bra si le i ro: 85% para o COB e 15% para o
Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro. Des se to tal, por sua
vez, 10% de ve rão ser in ves ti dos em des por to es co lar
e 5% em des por to uni ver si tá rio.

O re pas se será fe i to di re ta men te da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral para os be ne fi ciá ri os, den tro de dez
dias úte is. Os re cur sos, que al can ça rão a quan tia de

R$40 mi lhões por ano, de ve rão ser apli ca dos em pro -
gra mas e pro je tos de fo men to, de sen vol vi men to e
ma nu ten ção do des por to, for ma ção de re cur sos hu -
ma nos, pre pa ra ção téc ni ca, hos pe da gem e lo co mo -
ção de atle tas, bem como sua par ti ci pa ção em even -
tos des por ti vos.

O al can ce des ta le gis la ção para ini ci ar um cír cu lo
vir tu o so para o es por te le vou atle tas e o COB a iden ti fi -
cá-la como ”Lei Piva“ – uma ho me na gem que mu i to me
hon ra e virá en gran de cer o es por te bra si le i ro.

País de gran de ex ten são, com no tá vel di ver si da -
de cul tu ral e ét ni ca, te mos atle tas das mais di ver sas
mo da li da des que pre ci sam de um in cen ti vo para seus 
tre i na men tos. Gra ças aos no vos re cur sos, se re mos
ca pa zes de re a li zar um tra ba lho in te gra do, be ne fi ci -
an do no vos atle tas, apri mo ran do pro fis si o na is de
edu ca ção fí si ca e le van do-os a con cre ti zar o seu so -
nho de bem re pre sen tar seu país.

Fi na li zan do, não po de ria de i xar de lem brar o
gran de al can ce so ci al da me di da, que con tri bui, de
ma ne i ra efe ti va, para pro gra mas es pe cí fi cos in fan -
to-ju ve nis, tra ba lha dos em par ce ria com es co las e se -
cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is. Cri an ças ca ren tes
vão po der en con trar uma ocu pa ção sa u dá vel para
seu tem po li vre. Ini ci a ti vas como essa con cor rem
para o equa ci o na men to de gra ves pro ble mas da de -
lin qüên cia e da cri mi na li da de in fan til.

De fen di de for ma fir me e qua se in fle xí vel a apro -
va ção da ”Lei Piva“ para trans for mar o es por te em um 
ca nal de mo crá ti co para o de sen vol vi men to da ci da -
da nia e a re ve la ção de no vos ído los na ci o na is.

Qu an tos atle tas não po de mos es tar en tre gan do
à cri mi na li da de por não dar op ção a cri an ças ca ren -
tes que cir cu lam pe las nos sas me tró po les?

Qu an tos re ma do res olím pi cos não de vem es tar
es con di dos pela flo res ta ao lon go dos rios da Ama zô -
nia?

Qu an tos ve le ja do res olím pi cos não po dem es -
tar hoje pes can do para so bre vi ver pela cos ta do Nor -
des te em suas frá ge is jan ga das?

Qu an tos cor re do res como Jo a quim Cruz e ca -
va le i ros como Nel son Pes soa se es con dem em nos -
sos dis tan tes mu ni cí pi os? Qu an tos na da do res? Qu -
an tos atle tas es tão sen do per di dos por fal ta de in ves -
ti men tos?

A lei re sul tan te do pro je to que apre sen tei é ape -
nas o co me ço. Nós, no Con gres so, pre ci sa mos co brar 
re sul ta dos e en con trar no vas ma ne i ras de trans for -
mar o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) ––
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 16, às 14 ho ras
e 30 mi nu tos, a se guin te



ORDEM DO DIA



O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –– Está en cer ra da a ses são.
 
            (Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 01 mi nu to.)



Ata da 134ª Ses são Não De li be ra ti va
em 15 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, Lú dio Co e lho, Na bor Jú ni or e Ma u ro Mi ran da

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 632, DE 2001–CN
(Nº 1.078/2001, 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, acompa nha do de ex po 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 cré di -
to su ple men tar no va lor glo bal de R$8.560.336,00,
em fa vor de di ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio, para re for ço de do ta ções cons tan tes do
or ça men to vi gen te”.

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 209/MP

Bra sí lia, 11 de ju lho 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

so li ci ta ção de aber tu ra de cré di to su ple men tar 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), no va lor glo -
bal de R$8.560.336,00 (oito mi lhões, qui nhen tos e
ses sen ta mil, tre zen tos e trin ta e seis re a is), em fa vor 
de di ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di -
ciá rio.

2. A so li ci ta ção do Se na do Fe de ral tem por ob je -
ti vo co brir des pe sas com be ne fí ci os aos ser vi do res e
em pre ga dos, em vir tu de do au men to de 23% no va lor
do au xí lio-alimentação, a par tir do mês de maio de
2001, e do cres ci men to do nú me ro de be ne fi ciá ri os,

de cor ren te do Ato nº 5, de 27 de mar ço de 2001, da
Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral, que per mi tiu a
sub di vi são dos car gos em co mis são dos ga bi ne tes
par la men ta res.

3. No caso da Jus ti ça Fe de ral, o cré di to visa a
com ple men tar as do ta ções des ti na das às des pe sas
com ma nu ten ção, haja vis ta a cri a ção do Cen tro Cul -
tu ral da Jus ti ça Fe de ral, no âm bi to do Tri bu nal Re gi o -
nal Fe de ral da 2ª Re gião, me di an te Re so lu ção nº 16,
de 14 de de zem bro de 2000, e a ins ta la ção de de zes -
se is no vos ga bi ne tes no TRF da 3ª Re gião.

4. Os re cur sos ple i te a dos pela Jus ti ça Fe de ral
des ti nam-se ao pa ga men to de des pe sas com ma nu -
ten ção ad mi nis tra ti va, be ne fí ci os aos ser vi do res,
cons tru ção de car tó ri os ele i to ra is e de imó ve is para
ar ma ze na men to de ur nas ele trô ni cas. No caso do Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato Gros so, se rão uti li -
za dos na cons tru ção da nova sede do Tri bu nal, ten do
em vis ta que, du ran te a exe cu ção da obra, foi de tec ta -
da a ne ces si da de de al te ra ções no pro je to ori gi nal
para aten der às re a is ne ces si da des de fun ci o na men -
to do ór gão.

5. No que con cer ne à Jus ti ça do Tra ba lho, a su -
ple men ta ção pro pos ta jus ti fi ca-se em vir tu de da ne -
ces si da de de ade qua ção dos cré di tos au to ri za dos
pela Lei Orça men tá ria de 2001 aos com pro mis sos
as su mi dos pelo Tri bu nal, prin ci pal men te em ações de 
ma nu ten ção e be ne fí ci os aos ser vi do res, em vir tu de
de re a jus tes ocor ri dos nos con tra tos de pres ta ção de
ser vi ços e da ne ces si da de de re com po si ção dos re -
cur sos des ti na dos ao pa ga men to da par ce la pa tro nal
às co o pe ra ti vas de sa ú de.

6. Qu an to à Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter -
ri tó ri os, o apor te de re cur sos tem a fi na li da de de con -
clu ir o Edi fí cio-Sede do Fó rum do Gama que, em vir -
tu de da re vi são do con tra to ini ci al, teve acres ci dos al -
guns itens não pre vis tos, e atu a li za do o res pec ti vo
con tra to.

7. O cré di to em ques tão de cor re de so li ci ta ção
for ma li za da por in ter mé dio dos Ofí ci os Ele trô ni cos
en ca mi nha dos via Sis te ma Inte gra do de Da dos Orça -
men tá ri os – SIDOR, sob os nºs 069 e 094, do Se na do
Fe de ral; 7, da Jus ti ça Fe de ral; 1.448, 1.454 e 1.455,
da Jus ti ça Ele i to ral; 5, da Jus ti ça do Tra ba lho; e pelo
Ofí cio nº 7, da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os,
to dos da ta dos de 30 de abril de 2001.



8. A aber tu ra do pre sen te cré di to vi a bi li zar-se-á
por meio de pro je to de lei, a ser sub me ti do à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal, com re cur sos re sul tan -
tes do can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as, es -
tan do em con for mi da de com o art. 43, § 1º, in ci so III,
da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, e em obe -
diên cia ao que pres cre ve o art. 167, in ci so V, da Cons -
ti tu i ção.

9. Cabe es cla re cer que, se gun do os Órgãos en -
vol vi dos no pre sen te cré di to, as pro gra ma ções ob je to
de can ce la men to não so fre rão pre ju í zos na sua exe -
cu ção, uma vez que os re ma ne ja men tos pro pos tos
foram de ci di dos com base em pro je ções de suas
pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do cor ren te
exer cí cio.

10. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li -
be 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 36, DE 200–CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se -
gu ri da de So ci al da União cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$8.560.336,00,
em fa vor de di ver sos ór gãos dos Po de res 
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, para re for ço de
do ta ções cons tan tes do or ça men to vi -
gen te.

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 de di ver sos ór gãos dos Po -
de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, cré di to su ple men tar no
valor glo bal de R$8.560.336,00 (oito mi lhões qui nhen -
tos e ses sen ta mil, tre zen tos e trin ta e seis re a is), para
aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I 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 do can ce la -
men to de do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,











































AVISO Nº 1.165 – C. CIVIL

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Secretário do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pri me i ro-Secretário,
Enca mi nho a essa se cre ta ria men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la -
ti va ao 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 cré di to su ple men tar
no va lor glo bal de R$8.560.336,00, em fa vor de di -
versos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to
vi gen te”.

Aten ci o sa men te, – Pe dro Pa ren te, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

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 ní -
ve is 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 za -
das, 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 du -
zir-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.)

MENSAGEM Nº 633/2001–CN
(Nº 1.079/2001, na origem)

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 ex po 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 ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor de
R$10.800.000,00, em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, para
os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 295/MP

Bra sí lia, 11 de se tem bro 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

so li ci ta ção de aber tu ra de cré di to es pe ci al ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001), no va lor de R$10.800.000,00 (dez mi lhões
e oi to cen tos mil re a is), em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral.

2. Os re cur sos so li ci ta dos se rão apli ca dos no sis -
te ma de vo ta ção e apu ra ção in for ma ti za da de ele i -
ções, dos qua is R$6.000.000,00 (seis mi lhões de
reais) des ti nam-se à atu a li za ção tec no ló gi ca e
R$4.800.000,00 (qua tro mi lhões e oi to cen tos mil re a is) 



à ma nu ten ção des se sis te ma, uma vez que, con for -
me jus ti fi ca o ór gão, o cres ci men to do nú me ro de ele i -
to res, o re di men si o na men to de jun tas ele i to ra is e a
per da da vida útil das ba te ri as das ur nas exis ten tes
re que rem que se fa çam no vos in ves ti men tos.

3. O cré di to em ques tão de cor re de so li ci ta ção
for ma li za da por in ter mé dio do Ofí cio nº 2.200/TSE,
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, da ta do de 25 de ju nho
de 2001.

4. Escla re ço, por opor tu no, que a re fe ri da so li -
ci ta ção, cu jos re cur sos são ori un dos da anu la ção
par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, vi a bi li zar-se-á
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, por se tra tar de cré di to es pe -
ci al, face ao aten di men to de des pe sas para as qua is
não cons tam do ta ções or ça men tá ri as es pe cí fi cas,
obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o dis pos to no
art. 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço
de 1964.

5. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be -
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 es pe ci al.

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 37, DE 2001 – CN

Abre ao Orça men to Fis cal da
União cré di to es pe ci al no va lor de
R$10.800.000,00, em fa vor da Jus ti ça
Ele i to ral, para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor da Jus ti ça Ele i to ral, cré di to es pe ci al no va lor de
R$10.800.000,00 (dez mi lhões e oi to cen tos mil re a is), 
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
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 da anu la ção
par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)



PARECERES

PARECER Nº 1.136, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 529, de 2001, do Se na dor Ro meu Tuma 
que re quer ao Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da in for ma ções so bre a re gu la ri da de
fis cal e pos sí ve is pro ces sos na Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, da em -
pre sa “Fa zen das Re u ni das Boi Gor do”.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Re que ri men to 
nº 529, de 2001, de au to ria do ilus tre Se na dor Ro meu
Tuma, que re quer ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
in for ma ações so bre a re gu la ri da de fis cal e pos sí ve is
pro ces sos na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os –
CVM, da em pre sa “Fa zen das Re u ni das Boi Gor do”.

2. Para jus ti fi car o pe di do, o seu emi nen te au tor
afir ma que a im pren sa tem re la ta do que as “Fa zen das 
Re u ni das Boi Gor do” es tão ca u san do pre ju í zos a di -
ver sos in ves ti do res na me di da que, quan do da qui ta -
ção de Con tra tos de Inves ti men to não os está hon ran -
do e que tal fato aten ta con tra a eco no mia po pu lar e
pode vir a ca rac te ri zar-se como ele men to de ses ta bi li -
za dor do mer ca do no qual atua.

É o re la tó rio.

II – Voto

3. O pre sen te re que ri men to foi des pa cha do a
esta Co mis são, na for ma dos arts. 7º e 9º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001, por en vol ver a en tre ga, ao Se na -
do Fe de ral, de do cu men tos que con tém in for ma ções
pro te gi das por si gi lo.

4. Cabe, ini ci al men te, ve ri fi car o tipo de si gi lo
que co bre as in for ma ções aqui so li ci ta das. O re que ri -
men to em tela in clui dois itens, a sa ber:

1) in for ma ções so bre a si tu a ção das
“Fa zen das Re u ni das Boi Gor do” no que tan -
ge a re gu la ri da de fis cal;

2) in for ma ções so bre pro ces sos que
por ven tu ra a em pre sa te nha na CVM bem
como a có pia do mes mo, se exis tir.

5. Com re la ção ao pri me i ro item, não nos pa re -
ce ha ver in for ma ções pro te gi das por si gi lo. O si gi lo
fis cal é re gu la men ta do no art. 198, da Lei nº 5.172,
de 25 de ou tu bro de 1966, que “dis põe so bre o Sis -
te ma Tri bu tá rio Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de

di re i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos e Mu ni -
cí pi os”, o Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal, cujo ca put, na 
re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 104, de 10
de ja ne i ro de 2001, es pe ci fi ca:

Art. 198. Sem pre ju í zo do dis pos to na
le gis la ção cri mi nal, é ve da da a di vul ga ção,
por par te da Fa zen da Pú bli ca ou de seus
ser vi do res, de in for ma ção ob ti da em ra zão
do ofí cio so bre a si tu a ção eco nô mi ca ou
finan ce i ra do su je i to pas si vo ou de ter ce i -
ros e so bre a na tu re za e o es ta do de seus
ne gó ci os ou ati vi da des.

6. Ora, no re que ri men to em tela, não se so li ci -
tam à au to ri da de fis cal in for ma ções so bre si tu a ção
eco nô mi ca ou fi nan ce i ra ou so bre a na tu re za e o es -
ta do dos ne gó ci os ou ati vi da des das “Fa zen das Re u -
ni das Boi Gor do”. O que se pede é, tão-somente, a in -
for ma ção so bre a re gu la ri da de fis cal da em pre sa, se
a en ti da de está ou não em dia com suas obri ga ções
tri bu tá ri as.

7. Ou seja, não se so li ci tam in for ma ções so bre a 
em pre sa ob ti das pelo fis co em ra zão de suas atri bu i -
ções ins ti tu ci o na is e so bre as qua is a ad mi nis tra ção
se obri ga a man ter re ser va, mas, ex clu si va men te, so -
bre se a em pre sa cum priu a le gis la ção fis cal.

8. O mes mo art. 198 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o -
nal cor ro bo ra esse en ten di men to, ao es ta be le cer, em
seu § 3º, que in for ma ções re la ti vas à re gu la ri da de fis -
cal es tão sub me ti das a si gi lo, ver bis:

Art. 198. ................................................
..............................................................
§ 3º Não é ve da da a di vul ga ção de in -

for ma ções re la ti vas a:
I – re pre sen ta ções fis ca is para fins

pe na is;
II – ins cri ções na Dí vi da Ati va da Fa -

zen da Pú bli ca;
III – par ce la men to ou mo ra tó ria.

9. Assim, com re la ção à in for ma ção so bre a re -
gu la ri da de fis cal da em pre sa em ques tão, ela não
nos pa re ce pro te gi da por si gi lo.

10. No to can te ao item dois da so li ci ta ção, ela
en vol ve duas par tes. A pri me i ra in qui re se as “Fa zen -
das Re u ni das Boi Gor do” têm pro ces so na Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, au tar quia vin cu la da ao
Minis té rio da Fa zen da. Aqui, não nos pa re ce re si dir si -
gi lo. O ca put e o in ci so V do pa rá gra fo úni co do art. 2º
da Lei nº 9.784, de 29 de ja ne i ro de 1999, que re gu la o 



pro ces so ad mi nis tra ti vo no âm bi to da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral es ta be le cem:

Art. 2º A Admi nis tra ção Pú bli ca obe de -
ce rá, den tre ou tros, aos prin cí pi os da le ga li -
da de, fi na li da de, mo ti va ção, ra zo a bi li da de,
pro por ci o na li da de, mo ra li da de, am pla de fe -
sa, con tra di tó rio, se gu ran ça ju rí di ca, in te res -
se pú bli co e efi ciên cia.

Pa rá gra fo úni co. Nos pro ces sos ad mi -
nis tra ti vos se rão ob ser va dos, en tre ou tros,
os cri té ri os de:

..............................................................
V – di vul ga ção ofi ci al dos atos ad mi -

nis tra ti vos, res sal va das as hi pó te ses de si gi -
lo pre vis tas na cons ti tu i ção.

11. Ou seja, não há si gi lo na mera in for ma ção
da exis tên cia ou não de pro ces so ad mi nis tra ti vo en -
vol ven do uma em pre sa na CVM ou em qual quer ór -
gão ou en ti da de pú bli ca.

12. O pro ble ma re si de na se gun da par te do pe -
di do, que re quer có pia dos au tos dos pro ces sos even -
tu al men te exis ten tes na au tar quia. Isso por que, ape -
sar de o art. 46 da re fe ri da Lei nº 9.784, de 1999, de -
ter mi nar que os in te res sa dos têm di re i to à vis ta do
pro ces so e a ob ter cer ti dões ou có pi as re pro grá fi cas
dos da dos e do cu men tos que o in te gram, res sal va dos 
os da dos e do cu men tos de ter ce i ros pro te gi dos por
si gi lo ou pelo di re i to à pri va ci da de, à hon ra e à ima -
gem, o § 2º do art. 8º da Lei nº 6.385, de 7 de de zem -
bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
co man da:

Art. 8º ...................................................
..............................................................
§ 2º Res sal va do o dis pos to no art. 28 a 

co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os guar da rá
si gi lo das in for ma ções que ob ti ver, no exer -
cí cio de seus po de res de fis ca li za ção.

13. O art. 28 res sal va do tra ta da tro ca de in -
formações en tre a CVM, o Ban co Cen tral do Bra sil
e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral para fins de fis -
ca li za ção.

14. Assim, no or de na men to ju rí di co vi gen te, o
for ne ci men to das in for ma ções so li ci ta das deve se
pro ces sar de acor do com o dis pos to no art. 4º da Lei
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, que
dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções de ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras e dá ou tras pro vi dên ci as, que es ta be le ce:

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as
de suas atri bu i ções, e as ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras for ne ce rão ao Po der Le gis la ti vo Fe -
de ral as in for ma ções e os do cu men tos si gi -
lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem
ne ces sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti -
vas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is.

..............................................................
§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este ar -

ti go de ve rão ser pre vi a men te apro va das pelo
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na -
do Fe de ral, ou do ple ná rio de suas res pec ti -
vas co mis sões par la men ta res de in qué ri to.

15. Ocor re que o trans cri to § 2º do art. 8º da
Lei nº 6.385, de 1976, é ob je to de al te ra ção pelo Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2001 (PL nº 3.115,
de 1997, na ori gem), que al te ra e acres cen ta dis po -
si ti vos na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
que dis põe so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei 
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so -
bre o mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. A pro po si ção, já
apro va da pe las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, 
foi re me ti da à san ção, em 25 de se tem bro de 2001,
por meio da Men sa gem nº 204, de 2001-SF. É a se -
guin te a re da ção dada ao dis po si ti vo pelo art. 4º do
pro je to:

Art. 8º ...................................................
..............................................................
§ 2º Se rão de aces so pú bli co to dos os

do cu men tos e au tos de pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos, res sal va dos aque les cujo si gi lo seja 
im pres cin dí vel para a de fe sa da in ti mi da de
ou do in te res se so ci al, ou cujo si gi lo es te ja
as se gu ra do por ex pres sa dis po si ção le gal.

16. Assim, já exis te ma ni fes ta ção do Ple ná rio
des ta Casa no sen ti do de re ti rar o ca rá ter si gi lo so
das in for ma ções cons tan tes dos au tos dos pro ces -
sos ad mi nis tra ti vos da Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os e con si de rá-los de aces so pú bli co.

17. Não há, des tar te, ra zão para le van tar qual -
quer ob je ção ao for ne ci men to des se tipo de in for ma -
ção a mem bro des ta Casa que o re que i ra.

Des ta for ma, vo ta mos pelo de fe ri men to do Re -
que ri men to nº 529, de 2001.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – Ma gui to Vi le la – Se bas -
tião Ro cha – Ro meu Tuma (au tor) – Álva ro Dias –
José Edu ar do Du tra – Le o mar Qu in ta ni lha – Íris
Re zen de – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra.



LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 104
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.172,
de 25 de ou tu bro de 1966 – Có di go Tri bu -
tá rio Na ci o nal.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 105
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções 
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são

de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de suas atri bu i ções, 
e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras for ne ce rão ao Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral as in for ma ções e os do cu men tos si -
gi lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces -
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas com pe tên ci as 
cons ti tu ci o na is e le ga is.
....................................................................................

§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este ar ti go de -
ve rão ser pre vi a men te apro va das pelo Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, ou do
ple ná rio de suas res pec ti vas co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to.
....................................................................................

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Re gu la o pro ces so ad mi nis tra ti vo no
âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 2º A Admi nis tra ção Pú bli ca obe de ce rá, den -
tre ou tros, aos prin cí pi os da le ga li da de, fi na li da de,
mo ti va ção, ra zo a bi li da de, pro por ci o na li da de, mo ra li -
da de, am pla de fe sa, con tra di tó rio, se gu ran ça ju rí di ca, 
in te res se pú bli co e efi ciên cia.

Pa rá gra fo úni co. Nos pro ces sos ad mi nis tra ti vos
se rão ob ser va dos, en tre ou tros, os cri té ri os de:
....................................................................................

V – di vul ga ção ofi ci al dos atos ad mi nis tra ti vos,
res sal va das as hi pó te ses de si gi lo pre vis tas na Cons -
ti tu i ção;
....................................................................................

Art. 46. Os in te res sa dos têm di re i to à vis ta do
pro ces so e a ob ter cer ti dões ou có pi as re pro grá fi cas
dos da dos e do cu men tos que o in te gram, res sal va dos 
os da dos e do cu men tos de ter ce i ros pro te gi dos por si -
gi lo ou pelo di re i to à pri va ci da de, à hon ra e à ima gem.
....................................................................................

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

Art. 8º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os:
....................................................................................

§ 2º Res sal va do o dis pos to no art. 28 a Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os guar da rá si gi lo das in for -
ma ções que ob ti ver, no exer cí cio de seus po de res
de fis ca li za ção.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

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

Art. 198. Sem pre ju í zo do dis pos to na le gis la ção
cri mi nal, é ve da da a di vul ga ção, por par te da Fa zen da 
Pú bli ca ou de seus ser vi do res, de in for ma ção ob ti da
em ra zão do ofí cio so bre a si tu a ção eco nô mi ca ou fi -
nan ce i ra do su je i to pas si vo ou de ter ce i ros e so bre a
na tu re za e o es ta do de seus ne gó ci os ou ati vi da des.
(Re da ção dada pela LCP nº 104, de 10-1-2001)

PARECER Nº 1.137, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 550, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil -
va, que re quer se jam for ne ci das pelo
Minis 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 ando 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$10,000,000.00 (dez mi lhões
de dó la res nor te-americanos), de 1995, à
pre sen te data.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga



I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Re que ri men to 
nº 550, de 2001, de au to ria da emi nen te Se na do ra
Mari na Sil va, que re quer 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 mento 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$10,000,000.00 (dez mi lhões de dó la res nor -
te-americanos), de 1995, à pre sen te data.

2. O pe di do é jus ti fi ca do pela ne ces si da de de o
Se na do Fe de ral re ce ber 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.

É o re la tó rio.

II – Voto

3. O pre sen te re que ri men to foi des pa cha do a esta 
Co mis são, na for ma do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de
2001, por en vol ver a en tre ga, ao Se na do Fe de ral, de
do cu men tos que con têm in for ma ções pro te gi das por
si gi lo.

4. Tra ta-se de in for ma ções que o Ban co Cen tral
do Bra sil de tém, por de ter mi na ção da alí nea a do art. 3º
da Lei nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, que dis ci -
pli na a apli ca ção do ca pi tal es tran ge i ro e as re mes sas 
de va lo res para o ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as,
que ins ti tu iu, na que la au tar quia, um ser vi ço es pe ci al
de re gis tro de ca pi ta is es tran ge i ros, qual quer que
seja sua for ma de in gres so no País, bem como de
ope ra ções fi nan ce i ras com o ex te ri or, no qual se rão
re gis tra dos os ca pi ta is es tran ge i ros que in gres sa rem
no País sob a for ma de in ves ti men to di re to ou de em -
prés ti mo, quer em mo e da, quer em bens.

5. O si gi lo des sas in for ma ções está as se gu ra do
pelo art. 2º da Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja -
ne i ro de 2001, que dis põe so bre o si gi lo das ope ra -
ções de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras pro vi dên -
ci as, que es ta be le ce:

Art. 2º O de ver de si gi lo é ex ten si vo ao 
Ban co cen tral do Bra sil em re la ção às ope -
ra ções que re a li zar e às in for ma ções que
ob ti ver no exer cí cio de suas atri bu i ções.

6. Assim, o for ne ci men to das in for ma ções so li ci -
ta das deve se pro ces sar de acor do com o dis pos to no 
art. 4º do mes mo di plo ma le gal, ver bis:

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as
de suas atri bu i ções, e as ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras for ne ce rão ao Po der Le gis la ti vo Fe -

de ral as in for ma ções e os do cu men tos si gi -
lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem
ne ces sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti -
vas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is.

..............................................................
§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este

ar ti go de ve rão ser pre vi a men te apro va das
pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, do 
Se na do Fe de ral, ou do ple ná rio de suas res -
pec ti vas co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to.

7. Ini ci al men te, é bom res sal tar que o pe di do
não im pli ca que bra de si gi lo ban cá rio de in di ví du os
e con se qüen te men te, a rup tu ra da es fe ra da in ti mi -
da de, que tem pro te ção cons ti tu ci o nal, mas,
tão-somente, a ob ten ção de in for ma ções ins ti tu ci o -
na is, es tri ta men te vin cu la das à si tu a ção ma cro e co -
nô mi ca do País.

8. E não nos pa re ce ha ver dú vi da so bre a re le -
vân cia das in for ma ções so li ci ta das e so bre a sua per -
ti nên cia às com pe tên ci as do Po der Le gis la ti vo e, es -
pe ci al men te, des ta Casa, que é res pon sá vel pelo dis -
ci pli na men to do en di vi da men to ex ter no dos en tes pú -
bli cos, uma das fa ces do en di vi da men to ex ter no do
País.

9. Assim, tra ta-se de so li ci ta ção de in for ma ções
que, se de vem ser man ti das sob re ser va pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, por exi gên cia le gal, po dem ser re -
que ri das pe las Ca sas do Con gres so Na ci o nal, quan -
do ne ces sá rio ao cum pri men to de suas mis sões ins ti -
tu ci o na is,

Des ta for ma, vo ta mos pela cons ti tu ci o na li da de
e ju ri di ci da de do Re que ri men to nº 550, de 2001.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – Ma gui to Vi le la – Se bas -
tião Ro cha – Ro meu Tuma – Alva ro Dias – José
Edu ar do Du tra – Le o mar Qu in ta ni lha – Íris Re zen -
de – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 105
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções 
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º O de ver de si gi lo é ex ten si vo ao Ban co

Cen tral do Bra sil, em re la ção às ope ra ções que re a li -



zar e às in for ma ções que ob ti ver no exer cí cio de suas
atri bu i ções.
....................................................................................

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de suas atri bu i ções, 
e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras for ne ce rão ao Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral as in for ma ções e os do cu men tos si -
gi lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces -
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas com pe tên ci as 
cons ti tu ci o na is e le ga is.
....................................................................................

LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Dis ci pli na a apli ca ção do ca pi tal es -
tran ge i ro e as re mes sas de va lo res para
o ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 3º Fica ins ti tu í do, na Su pe rin ten dên cia da

Mo e da e do Cré di to, um ser vi ço es pe ci al de re gis tro
de ca pi ta is es tran ge i ros, qual quer que seja sua for ma
de in gres so no País, bem como de ope ra ções fi nan -
ce i ras com o ex te ri or, no qual se rão re gis tra dos:

a) os ca pi ta is es tran ge i ros que in gres sa rem no
País sob a for ma de in ves ti men to di re to ou de em -
prés ti mo, quer em mo e da, quer em bens;

PARECER Nº 1.138, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146,
de 2000 (nº 329/99, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Va len te Pro pa gan da e Pu bli -
ci da de Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em on das mé di as na
ci da de de Caçu, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de 2000 (nº 329, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Va len te Pro pa gan da e Pu -
bli ci da de Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Caçu, Esta -
do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 32, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
de zem bro de 1998, que ou tor ga 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 Va len te Pro pa gan da e Pu bli ci da de Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Te re za Cris ti na Ré gis Va len te 6.000     

Ander son Ré gis Va len te 4.000     

To tal de Co tas 10.000     

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 Mat tos Nas ci men to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral, Essa nor ma in ter na re la ci ona 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 146, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Va len te Pro pa gan da e
Pu bli ci da de Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à 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, 9 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce
Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ge ral do Cân di do (absten ção)
– Na bor Jú ni or – Emi lia Fer nan des – Ca sil do Mal -
da ner – Alva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – 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 den pe 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 1.139, 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 241, de
2001 (nº 752, 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 Be ne fi cen te Co mu ni tá ria e
So ci al Aju da Fra ter na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Tor ri nha, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju 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 241, de 2001 (nº 752, 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 Be ne fi cen te co mu ni tá ria e So ci al Aju da
Fra ter na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Tor ri nha, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 594, 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 68, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Be ne fi -
cen te co mu ni tá ria e So ci al Aju da Fra ter na:

Pre si den te Wag ner Luis Lo pez Pe dro so

Vi ce-Presidente José Antô nio Ma mo ni

1º Se cre tá rio José Eu gê nio de Si que i ra

2º Se cre tá rio Mi re la Man ci ni

1º Te sou re i ro José Iri neu Se ri nol li

2º Te sou re i ro Darcy de Abreu

Di re tor de R.P. e Co mu ni ca ções Ju ver ci Cor rêa Qu a glio

Di re tor Ju rí di co René José Blu mer

Di re tor Éti co Co mu ni tá rio Már cio Co e lho

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Redação 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 ona 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 241, 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 Be ne fi cen te Co mu ni -
tá ria e So ci al Aju da Fra ter na aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 9 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce Pin -
to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro -
cí nio – Emi lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Alva -
ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.140, 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 250, de
2001 (nº 773/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz de Be be -
dou ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta do
de Ala go as.

Re la tor: Se na dor Na bor 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 250, de 2001 (nº 773, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz de Be be dou ro a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 167,



de 12 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de 
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria A Voz de Be be dou ro:

Pre si den te Adel mo Ri car do Fi lho

Vi ce-Presidente Eral do Aci oly Lo pes

1º Se cre tá rio So naly Bas tos da Ro cha Cos ta

2º Se cre tá rio Jor ge La me nha Lins Neto

1º Te sou re i ro Edmil son Mi ner vi no dos San tos

2º  Te sou re i ro Mi racy Lo pes Vi e i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Sal va dor Zim bal di.

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 250, de 2001, e evi den cia o 
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz
de Be be dou ro aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos

pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 9 de se tem bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce Pin -
to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro -
cí nio – Emí lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Álva -
ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – 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-renovação da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................



PARECER Nº 1.141, 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 259, de
2001 (nº 788/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Sis te ma Co mu ni tá rio de Co mu ni ca ções
San ta ma ri en se a exe cu tar ser vi ço de
radio di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Ma ria de Ita bi ra, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

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 259, de 2001 (nº 788, de 2000, na
Câmara dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za o Sis te ma Co mu ni tá rio de co mu ni ca ções San ta -
ma ri ense a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 188,
de 17 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de 
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Sis te ma Co mu ni tá rio
de Co mu ni ca ções San ta ma ri en se:

Pre si den te Val dir José da Ro cha

Vi ce-Presidente Ma ria Rita de Alme i da Ro cha

Se cre tá rio Ma ria Angé li ca Ro cha Pe dro sa

Te sou re i ro Nilo Iná cio de Mo ra is

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

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 ona 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 259, 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 o Sis te ma Co mu ni tá rio de Co mu ni -
ca ções San ta ma ri en se aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opinamos 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, 9 de se tem bro de 2001. – Ri -
car do san tos, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Na bor Jú ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce Pin -
to – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Antô nio Car -
los Jú ni or – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro cí nio
– Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca – Ca -
sil do Mal da ner – Álva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no
– Fre i tas Neto 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................



CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.142, 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 273, de
2001 (nº 818/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca -
ma ça ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ma ça ri,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los 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 273, de 2001 (nº 818, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ca ma ça ri, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 292,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cen tro de
Apo io So ci al de Ca ma ça ri:

Pre si den te So ni zia dos San tos Car va lho

Vi ce-Presidente Fran cis ca Ma ria Sil ves tre da Sil va

Di re tor Se cre tá rio Antô nio Cos ta da Sil va

Di re tor Te sou re i ro He ral do Le an dro do Nas ci men to

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
crité 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 273, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na
Resolu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can -
do ca rac te ri za do que a Fun da ção Cen tro de Apo io
So ci al de Ca ma ça ri 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 -
namos 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, 9 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  – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Piva – Mar lu ce 
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Ju vên cio
da Fon se ca – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro cí -
nio – Emí lia Fer nan des – Na bor Jú ni or – Alva ro
Dias – Ro ber to Sar tur ni no – 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;
....................................................................................

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 1.143, 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 274, de
2001 (nº 819/2001, 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 
para De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti -
co Ca ra í bas a exe cu tar ser vi ço de  ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ra í -
bas, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 274, de 2001 (nº 819, de 2001, 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 para De -
sen vol vi men to Cul tu ral  e Artís ti co Ca ra í bas a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
ra í bas, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 295,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção 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:

Pre si den te Estra ges Cha ves Bar bo sa Lima

Vi ce-Presidente Mar ta Cha ves dos San tos

1º Se cre tá rio La u di ce das Ne ves Fer nan des

2º Se cre tá rio Mil ton Pe re i ra dos San tos

1º Te sou re i ro Mil ton Fer nan des Pa tez

2º Te sou re i ro Ode ti vo Fer nan des Lima

Di re tor Téc ni co João Fer re i ra Sa les

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Co ra u ci So bri nho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Redação 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 274, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na
Resolu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria 
de Ra di odifu são para De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co Ca ra í bas aten deu a to dos 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, 9 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Piva – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Ju vên cio
da Fon se ca – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro cí -
nio – Emí lia Fer nan des – Na bor Jú ni or – Alva ro
Dias – Ro ber to Sa tur ni no – 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 1.144, 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 276, de
2001 (nº 822/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de San ta He le na de Go iás, Esta do
de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

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 276, de 2001 (nº 822, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta He le na
de Go iás, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 317,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.



A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Ebe ne zer:

Pre si den te José Aíl ton Xa vi er

Vi ce-Presidente Síl vio Mar ques de Ara ú jo

1º Se cre tá rio Ma u rí cio Alves da Sil va

2º Se cre tá rio Már cio Te i xe i ra No bre

1º Te sou re i ro José Gar cia Go mes

2º Te sou re i ro Eli a ne Men des de Ara ú jo

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gil ber to Kas sab.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci ona 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 276, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer
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, 9 de ou tu bro de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Ma u ro Mi ran da, Re la tor 
– Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva – Mar lu ce
Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ge ral do Cân di do – Na bor Jú -
ni or – Emí lia Fer nan des – Ca sil do Mal da ner – Car -
los Pa tro cí nio – Alva ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-renovação da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................



PARECER Nº 1.145, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
sobre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 294, de 1998
(nº 189/2001, na que la Casa), que dis põe
so bre a se le ção de lo ca is, a cons tru ção,
o li cen ci a men to, a ope ra ção, a fis ca li za -
ção, os cus tos, a in de ni za ção, a res pon -
sa bi li da de ci vil e as ga ran ti as re fe ren tes
à de pó si tos de re je i tos ra di o a ti vos, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor (ven ci do): Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 294/89 (nº 189-A,
de  1991, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do
en tão Se na dor Ita mar Fran co, foi apro va do em de ci -
são ter mi na ti va, em 29-11-90, pela Co mis são de
Assun tos So ci a is des ta Casa do Con gres so Na ci o nal.

Envi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos, em de zem -
bro do re fe ri do ano, teve uma tra mi ta ção bas tan te lon -
ga, pas san do por di ver sas co mis sões, nas qua is foi
ob je to de re la tó ri os que não che ga ram a ser vo ta dos.

So men te em 29-3-00 foi o pro je to apro va do pela 
Comis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te 
e Mi no ri as. Com esse pa re cer, foi sub me ti do à apre -
ci a ção do ple ná rio em 30-5-00. Na que la opor tu ni da -
de, o re la tor, De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, de sig na do
para pro fe rir pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis são de
Mi nas e Ener gia (CME), con clu iu pela apro va ção da
ma té ria. Foi ain da de sig na do re la tor o De pu ta do
Osmar Ser ra glio, para apre sen tar pa re cer em subs ti -
tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção (CCJR), ten do tam bém con clu í do pela apro va -
ção do pro je to.

Em 1º de ju nho do cor ren te ano, o Pri me i -
ro-Secretário da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ubi ra tan
Agui ar, re me teu a emen da subs ti tu ti va apro va da por
aque la Casa, a fim de que fos se apre ci a da pelo Se na -
do Fe de ral.

O emi nen te Se na dor Pe dro Si mon apre sen tou,
por sua vez, pa re cer pela pre ju di ci a li da de tan to do
pro je to ori gi nal, como da emen da subs ti tu ti va da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

É o re la tó rio.

II – Voto

É con sen so nes ta Casa quan to à res pon sa bi li -
da de e à se ri e da de do Se na dor Pe dro Si mon no que
tan ge às suas ati vi da des par la men ta res, prin ci pal -

men te quan do emi te pa re cer so bre qual quer ma té ria.
Entre tan to, não pos so de i xar de apon tar que, no que
diz res pe i to ao pro je to em co men to, o seu pa re cer
apre sen ta sé ri as res tri ções.

A ar gu men ta ção uti li za da para a ma ni fes ta ção
de pre ju di ci a li da de está cen tra da ao fato de que tan to
a pro pos ta do Se na do quan to à emen da da Câ ma ra
con tra ri a ri am a Con ven ção Inter na ci o nal de Se gu ran -
ça Nu cle ar as si na da em Vi e na em 1994, e da qual o
Bra sil é sig na tá rio. Como des ta cou o Se na dor Si mon,
tal Con ven ção foi apro va da pelo Con gres so Na ci o nal
em 22 de ja ne i ro de 1997, e pro mul ga da pelo De cre to
nº 2.648, de 1º de ju lho de 1998.

Entre tan to, de ve-se res sal tar que a Con ven ção
Inter na ci o nal de Se gu ran ça Nu cle ar não se apli ca a
re je i tos ra di o a ti vos, mas tão so men te a usi nas nu cle -
a res ci vis. O pró prio tex to da Con ven ção em seu
preâm bu lo des ta ca:

“As par te con tra ta das con cor dam:
..............................................................
IX – afir man do a ne ces si da de de ini ci ar 

Pronta men te a ela bo ra ção de uma con ven -
ção in ter na ci o nal so bre o ge ren ci a men to se -
gu ro de re je i tos ra di o a ti vos....

..............................................................
Acor dam o se guin te..."

Ora, fica evi den te que a Con ven ção de Se gu -
ran ça ci ta da pelo Se na dor Si mon não se apli ca a re -
je i tos ra di o a ti vos, já que re co men da ex pli ci ta men te,
em seu preâm bu lo, a ela bo ra ção de uma con ven ção 
es pe cí fi ca, as sim, re fu ta-se o prin ci pal ar gu men to
para o pa re cer do su pra ci ta do Se na dor.

O ar gu men to de que o ór gão re gu la tó rio exer ce
pa péis an ta gô ni cos por que cons trói e ope ra os de pó -
si tos e, ao mes mo tem po, jul ga ad mi nis tra ti va men te o 
li cen ci a men to não pro ce de, vis to que o prin cí pio de
in de pen dên cia so men te deve ser apli ca do quan do a
sua au sên cia im pli ca em van ta gem para a par te in te -
res sa da. É no tó rio que esta si tu a ção não se apli ca ao
caso em ques tão.

Além do mais, a Con ven ção de Re je i tos, as si na da 
pelo Bra sil em 31 de ou tu bro de 1997 (ain da não apro -
va da pelo Con gres so Na ci o nal), es cla re ce de fi ni ti va -
men te qua is quer dú vi das que se pos sa ter com re la ção
ao prin cí pio de in de pen dên cia, es ta be le cen do que:

“cada par te con tra tan te, de acor do
com a sua es tru tu ra le gal e re gu la tó ria to -
ma rá as me di das apro pri a das para as se gu -
rar a efe ti va in de pen dên cia das fun ções re -
gu la tó ri as de ou tras fun ções...” (gri fo acres -
cen ta do)



Ora, é trans pa ren te o fato de que, den tro da es -
tru tu ra le gal e re gu la tó ria de nos so País, a emen da
subs ti tu ti va em aná li se aten de es sen ci al men te ao
prin cí pio da in de pen dên cia.

É im por tan te per ce ber que é ur gen te a ne ces si -
da de de se es ta be le cer um tra ta men to sis te má ti co
para a ques tão dos re sí du os ra di o a ti vos, fato com que 
con cor da o Se na dor Pe dro Si mon. Por tan to, não há
mais sen ti do o Se na do Fe de ral atra sar a apro va ção
do pre sen te pro je to (que já tra mi ta há doze anos) com 
base em ar gu men tos que não cor res pon dem a re a li -
da de dos fa tos. Con cor da mos, des tar te, com a afir -
ma ção do Se na dor Pe dro Si mon de que “to ma-se cru -
ci al e ur gen te que o País dis po nha de le gis la ção so -
bre a ma té ria, que tor ne pos sí vel o des ti no se gu ro e
per ma nen te dos re je i tos ra di o a ti vos. Pos sí ve is im per -
fe i ções po de rão ser su pri das pelo pro ces so le gis la ti -
vo pos te ri or, mas a es sên cia do pro je to em aná li se é,
ope ra ci o nal, ju rí di ca e cons ti tu ci o nal men te per fe i ta.

Por tais ra zões, o nos so voto é pela apro va ção
da emen da subs ti tu ti va da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 294, de 1989.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor –
Ma u ro Mi ran da – Lind berg Cury – Na bor Jú ni or –
Tião Vi a na (ven ci do) – Ade mir Andra de – Ju vên cio
da Fon se ca – Ma gui to Vi le la – João Alber to Sou za
– Ma ria do Car mo Alves – Wal deck Orne las –
Emília Fer nan des (ven ci da) – Se bas tião Ro cha – Ge -
ral do Cân di do – Mo re i ra Men des – Le o mar Qu in ta -
ni lha.

VOTO VENCIDO EM SEPARADO

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre a emen da subs ti tu ti va da Câ ma ra
dos De pu ta dos so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 294, de 1989, que “dis põe so -
bre se le ção de lo ca is, a ope ra ção, a fis -
ca li za ção, os cus tos, a in de ni za ção, a
res pon sa bi li da de ci vil e as ga ran ti as re -
fe ren tes a de pó si tos de re je i tos ra di o a ti -
vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Ini ci al men te, cum pre-me fa zer um bre ve re -
trospecto da tra mi ta ção des ta pro po si ção no Con gres so 
Na ci o nal. O Pro je to de Lei do Se na do nº 294/89 (nº 189, 
de 1991, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do
en tão Se na dor Ita mar Fran co, foi apro va do em de ci -

são ter mi na ti va, em 29-11-90, pela Co mis são de
Assun tos So ci a is des ta Casa do Con gres so Na ci o nal.

Envi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos, em de zem -
bro do mes mo ano, teve uma tra mi ta ção bas tan te lon -
ga, pas san do por di ver sas co mis sões, nas qua is foi
ob je to de re la tó ri os que não che ga ram a ser vo ta dos.

So men te em 29-3-00 foi o pro je to apro va do pela 
Comis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te 
e Mi no ri as. Com esse pa re cer, foi sub me ti do à apre -
ci ação do ple ná rio em 30-5-00. Na que la opor tu ni da -
de o re la tor, De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, de sig na do
para pro fe rir pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis são de
Mi nas e Ener gia (CME), con clu iu pela apro va ção da
ma té ria. Foi ain da de sig na do re la tor o De pu ta do
Osmar Ser ra glio, para apre sen tar pa re cer em subs ti -
tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção (CCJR), ten do tam bém con clu í do pela apro va -
ção do pro je to.

Em ter mos re gi men ta is, o Se na do pode, ago ra,
pro nun ci ar-se ape nas, ri go ro sa men te, so bre as
emen das apre sen ta das pela Câ ma ra. A re je i ção des -
ses dis po si ti vos im pli ca, au to ma ti ca men te, a ma nu -
ten ção do pro je to na for ma ori gi nal men te apro va da
pelo Se na do.

Ocor re que o pro je to ori gi nal, como apro va do
nes ta Casa, en vol via sé ri as de fi ciên ci as e o subs ti tu -
tivo da Câ ma ra, a des pe i to dos ine gá ve is aper fe i ço a -
men tos, con ti nua apre sen tan do li mi ta ções in sa ná ve is.

As apli ca ções cada vez mais am plas da ener gia
nu cle ar para fins pa cí fi cos, cu jos be ne fí ci os são am -
pla men te re co nhe ci dos, per mi tem con clu ir que ela
con ti nu a rá ten do pre sen ça im por tan te em to das as
so ci e da des. Po de-se pre ver que até mes mo a ge ra -
ção de ener gia elé tri ca a par tir de ins ta la ções nu cle a -
res ape sar de po lê mi ca e re je i ta da em al guns pa í ses,
di fi cil men te ces sa rá por com ple to. Re cen te men te,
acom pa nha mos pela im pren sa as ma ni fes ta ções
ocor ri das na Fran ça e na Rús sia, em que os ci da dãos
exi gi am um tra ta men to mais se gu ro e ade qua do a
ques tão do lixo nu cle ar.

Ao lado des ses ine gá ve is be ne fí ci os, per sis tem, 
to da via, os gra ves de sa fi os re pre sen ta dos não só pe -
los ris cos de aci den tes, mas prin ci pal men te pela des -
ti na ção a ser dada aos re je i tos ra di o a ti vos. Em todo o
mun do tem ha vi do um es for ço per ma nen te com
vistas ao aper fe i ço a men to dos sis te mas de ge ren ci a -
men to des ses re sí du os, onde os de pó si tos cons ti tu em
com po nen te cru ci al.

No Bra sil, os gra ves da nos à sa ú de ge ra dos por
es ses re je i tos, mes mo quan do em pe que no vo lu me,
fo ram am pla men te ilus tra dos pelo aci den te que



envol veu a ex po si ção de par te da po pu la ção de Go iâ -
nia a uma fon te de Cé sio-137. a par tir de uma clí ni ca
radi o ló gi ca de sa ti va da. Se uma pe que na fon te de ir -
ra di a ção foi ca paz de pro du zir tão sé ria con se qüên -
ci as, tor na-se fá cil ava li ar os ris cos as so ci a dos a to -
ne la das des ses re je i tos que vêm sen do acu mu la das
no País. A Usi na Nu cle ar Angra I é ape nas o exem plo
mais no tó rio, ha ven do já um acú mu lo de mais de cem
to ne la das de re sí du os de alta ra di o a ti vi da de.

Há que se en fa ti zar, além dis so, a exis tên cia de
mi lha res de apa re lhos hos pi ta la res ge ra do res de re -
sí du os ra di o a ti vos, dis se mi na dos por todo o ter ri tó rio
na ci o nal. Como tam bém a exis tên cia de de ze nas de
ins ta la ções de gran de por te ge ra do ras des ses re je i -
tos: os re a to res de ins ti tu i ções uni ver si tá ri as, o Insti -
tu to de Pes qui sas Ener gé ti cas e Nu cle a res (IPEN), a
fá bri ca de ele men tos com bus tí ve is da em pre sa
Indús tri as Nu cle a res Bra si le i ras (INB) em Re sen de
(RJ), a mi ne ra ção e a fá bri ca de li cor de urâ nio (ye -
low ca ke) em La goa Real/Ca e ti té (BA), com ca pa ci da -
de anu al de pro du ção de qua tro cen tas to ne la das de
li cor de urâ nio, as ins ta la ções de Po ços de Cal das
(MG), en tre ou tras.

Na au sên cia de um tra ta men to sis te má ti co para
a ques tão dos re sí du os ra di o a ti vos, fun da men ta do
so bre nor mas le ga is re fe ren tes à ma té ria, o ar ma ze -
na men to des ses pro du tos tem as su mi do um ca rá ter
pro vi só rio, con subs tan ci a do em de pó si tos si tu a dos
jun to às pró pri as fon tes ge ra do ras.

Fren te a esse qua dro, tor na-se cru ci al e ur gen te
que o País dis po nha de le gis la ção so bre a ma té ria,
que tor ne pos sí vel um des ti no se gu ro e per ma nen te
aos re je i tos ra di o a ti vos.

Embo ra o subs ti tu ti vo, ora sob exa me, te nha in -
cor po ra do di ver sos aper fe i ço a men tos, ele pa de ce, à
se me lhan ça do pro je to ori gi nal, de uma de fi ciên cia
que, por ra zões re gi men ta is, não pode mais ser sa na -
da. Tra ta-se do fato de que o pro je to e seu subs ti tu ti vo
con tra ri am a Con ven ção Inter na ci o nal de Se gu ran ça
Nu cle ar, as si na da em Vi e na, em 1994, e da qual o
Bra sil é sig na tá rio. Essa Con ven ção, apro va da pelo
Con gres so Na ci o nal em 22 de ja ne i ro de 1997, e pro -
mul ga da pelo De cre to nº 2.648, de lº de ju lho de 1998, 
de ter mi na em seu art. 8º, item 2:

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me -
di das apro pri a das para as se gu rar uma efe ti -
va se pa ra ção en tre as fun ções do ór gão re -
gu la tó rio e aque las de qual quer ou tro ór gão
ou or ga ni za ção re la ci o na do com a pro mo -
ção ou a uti li za ção da ener gia nu cle ar.

A inob ser vân cia da Con ven ção está ex pli ci ta da
nos ar ti gos 9º e 10 do subs ti tu ti vo su pra ci ta do, que re -
pro duz em dis po si ções con ti das no pro je to ori gi nal:

Art. 9º Cabe à CNEN pro je tar, cons tru ir 
e ins ta lar de pó si tos in ter me diá ri os e fi na is
de re je i tos  ra di o a ti vos.

Art. 10. A res pon sa bi li da de pelo li cen -
ci a men to de de pó si tos ini ci a is, in ter me diá -
ri os e finais é da CNEN no que res pe i ta es -
pe ci al men te aos as pec tos re fe ren tes ao
trans por te, ma nu se io e ar ma ze na men to de
re je i tos ra di o a ti vos e à se gu ran ça e pro te -
ção ra di o ló gi ca das ins ta la ções, sem pre ju í -
zo da li cen ça am bi en tal e das de ma is li cen -
ças le gal men te exi gí ve is. 

Des se modo, a CNEN aca ba exer cen do pa péis 
an ta gô ni cos: cons trói e ope ra os de pó si tos e, ao
mes mo tem po, jul ga ad mi nis tra ti va men te o li cen ci a -
men to, no qual é par te in te res sa da, e pro mo ve a fis -
ca li za ção da ati vi da de; ou seja, fis ca li za a mes ma.

A fim de cor ri gir as dis tor ções exis ten tes tan to
no pro je to quan to no subs ti tu ti vo, e con co mi tan te -
men te à ex po si ção des te meu re la tó rio, es tou
apresen ta do pro je to de lei so bre o tema, que, acre di -
to, pos sa dar um tra ta men to nor ma ti vo ho di er no e
efi ci en te à ma té ria, re la ti va men te ao qual es pe ro a
com pre en são de meus pa res para uma cé le re apre -
ci a ção, sem pre ju í zo da re to ma da de um pro ces so de
pro fun da dis cus são so bre o as sun to.

II – Voto

Em face do ex pos to, e ten do em vis ta o que dis -
põem o pro je to e seu subs ti tu ti vo em exa me, ma ni fes -
ta mo-nos pela pre ju di ci a li da de de am bos, em face a
ina de qua ção das nor ma ti za ções pro pos tas em re la -
ção ao or de na men to ju rí di co mun di al e na ci o nal, con -
subs tan ci a do pela Con ven ção Inter na ci o nal de Se gu -
ran ça Nu cle ar, as si na da em Vi e na, em 1994 e sua
res pec ti va apro va ção pelo Con gres so Na ci o nal em 22
de ja ne i ro de 1997, pro mul ga da pelo De cre to nº 2.648,
de 1º de ju lho de 1998.

Sala da Co mis são, – Pre si den te – Pe dro Si -
mon, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 2.648, DE 1º DE JULHO DE 1998

Pro mul ga o Pro to co lo da Con ven -
ção de Se gu ri da de Nu cle ar, as si na da em
Vi e na, 20 de se tem bro de 1994.



O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral,

Con si de ran do que a Con ven ção de Se gu ran ça
Nu cle ar, foi as si na da em Vi e na, 20 de se tem bro de
1994;

Con si de ran do que o ato mul ti la te ral em epí gra fe 
foi opor tu na men te apro va do por meio do De cre to Le -
gis la ti vo nº 4, de 22 de ja ne i ro de 1997;

Con si de ran do que a Con ven ção em tela en trou
em vi gor in ter na ci o nal 24 de ou tu bro de 1996;

Con si de ran do que o Go ver no bra si le i ro de po si -
tou o ins tru men to de ra ti fi ca ção da Con ven ção de Se -
gu ran ça Nu cle ar em 4 de mar ço de 1997, pas san do a
mes ma a vi go rar, para o Bra sil, 2 de ju nho de 1997, 

De cre ta:
Art. 1º A Con ven ção de Se gu ran ça Nu cle ar, as -

si na da em Vi e na em 20 de se tem bro de 1994, apen sa 
por có pia ao Pre sen te De cre to, de ve rá ser cum pri da
tão in te i ra men te como nela se con tém.

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

Bra sí lia, 1º de ju lho de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Fe li pe Lam pre ia.

CONVENÇÃO DE SEGURANÇA NUCLEAR
Preâm bu lo

As Par tes Con tra tan tes
I) Cons ci en tes da im por tân cia para a co mu ni da -

de in ter na ci o nal de as se gu rar que o uso da ener gia
nu cle ar seja se gu ro, bem re gu la men ta do e am bi en -
tal men te ade qua do;

II) Re a fir man do a ne ces si da de de con ti nu ar pro -
mo ven do um ele va do ní vel de se gu ran ça nu cle ar em
todo o mun do;

III) Re a fir man do que a res pon sa bi li da de pela
se gu ran ça nu cle ar per ma ne ce com o Esta do que tem 
ju ris di ção so bre uma ins ta la ção nu cle ar;

IV) De se jan do pro mo ver uma efe ti va cul tu ra de
se gu ran ça nu cle ar;

V) Cons ci en tes de que aci den tes em ins ta la -
ções nu cle a res têm o po ten ci al de pro vo car im pac tos
trans fron te i ri ços;

VI) Ten do pre sen te a Con ven ção so bre Pro te -
ção Fí si ca de Ma te ri a is Nu cle a res (1979), a Con ven -
ção so bre Pron ta No ti fi ca ção de Aci den te Nu cle ar
(1986), e a Con ven ção so bre Assis tên cia em caso de
Aci den te Nu cle ar ou Emer gên cia Ra di o ló gi ca (1986);

VII) Afir man do a im por tân cia da co o pe ra ção in -
ter na ci o nal para o au men to da se gu ran ça nu cle ar,

atra vés da uti li za ção de me ca nis mos bi la te ra is e mul -
ti la te ra is exis ten tes e do es ta be le ci men to esta Con -
ven ção-incentivo;

VIII) Re co nhe cen do que esta Con ven ção im põe 
o com pro mis so da apli ca ção de prin cí pi os fun da men -
tos de se gu ran ça, para ins ta la ções nu cle a res, em lu -
gar de pa drões de ta lha dos de se gu ran ça, e que há di -
re tri zes de se gu ran ça for mu la das in ter na ci o nal men -
te, que são atu a li za das pe ri o di ca men te e, as sim, po -
dem for ne cer ori en ta ção so bre me i os con tem po râ ne -
os para se al can çar um alto ní vel de se gu ran ça;

IX) Afir man do a ne ces si da de de ini ci ar pron ta -
men te a ela bo ra ção de uma con ven ção in ter na ci o nal
so bre o ge ren ci a men to se gu ro de re je i tos ra di o a ti vos
tão logo o pro ces so em an da men to de ela bo ra ção
dos prin cí pi os fun da men ta is de ge ren ci a men to de re -
je i tos ra di o a ti vos te nha re sul ta do em um am plo acor -
do a ní vel in ter na ci o nal;

X) Re co nhe cen do a uti li da de de tra ba lho téc ni -
co adi ci o nal re la ci o na do com a se gu ran ça de ou tras
par tes do ci clo de com bus tí vel nu cle ar, e que este tra -
ba lho pode, no de vi do tem po, fa ci li tar o de sen vol vi -
men to de ins tru men tos in ter na ci o na is pre sen tes ou
fu tu ros;

Acor da ram o se guin te:

CAPÍTULO I
Obje ti vos, De fi ni ções e Cam po de Apli ca ção

ARTIGO 1
Obje ti vos

Os ob je ti vos des ta Con ven ção são:
I) al can çar e man ter um alto ní vel de se gu ran ça

nu cle ar mun di al atra vés do for ta le ci men to de me di -
das na ci o na is e da co o pe ra ção in ter na ci o nal, in clu in -
do, onde for apro pri a do, co o pe ra ção téc ni ca re la ci o -
na da com se gu ran ça;

II) es ta be le cer e man ter de fe sas efe ti vas em
ins ta la ções nu cle a res con tra da nos ra di o ló gi cos po -
ten ci a is, de for ma a pro te ger in di ví du os, so ci e da de e
meio am bi en te dos efe i tos no ci vos da ra di a ção io ni -
zan te ori gi ná ria des sas ins ta la ções;

III) pre ve nir aci den tes com con se qüên ci as ra di -
o ló gi cas e mi ti gar tais con se qüên ci as caso ocor ram.

ARTIGO 2
De fi ni ções

Para os fins des ta Con ven ção:
I) “ins ta la ção nu cle ar” sig ni fi ca, para cada Par te

Con tra tan te, qual quer usi na nu cle ar ci vil, lo ca li za da
em ter ra, sob sua ju ris di ção, in clu in do ins ta la ções de
ar ma ze na men to, ma ni pu la ção, e tra ta men to de ma te -



ri a is ra di a ti vos que es te jam no mes mo lo cal e que se -
jam re la ci o na dos com a ope ra ção da usi na nu cle ar.
Tal usi na de i xa de ser uma ins ta la ção nu cle ar quan do 
to dos os ele men tos com bus tí ve is nu cle a res te nham
sido re mo vi dos de fi ni ti va men te do nú cleo do re a tor e
te nham sido ar ma ze na dos de ma ne i ra se gu ra, de
acor do com pro ce di men tos apro va dos, e um pro gra -
ma de des co mis si o na men to te nha sido apro va do
pelo ór gão re gu la tó rio.

II)"ór gão re gu la tó rio" sig ni fi ca, para cada Par te
Con tra tan te qual quer ór gão ou ór gãos com au to ri da -
de le gal con fe ri da por aque la Par te Con tra tan te para
ou tor gar li cen ças e re gu la men tar a es co lha do lo cal, o 
pro je to, a cons tru ção, o co mis si o na men to, a ope ra ção
ou o des co mis si o na men to de ins ta la ções nu cle a res.

III) “li cen ça” sig ni fi ca qual quer au to ri za ção ou -
tor ga da pelo ór gão re gu la tó rio ao re que ren te que te -
nha a res pon sa bi li da de pela es co lha do lo cal, pro je to, 
cons tru ção co mis si o na men to, ope ra ção ou des co -
mis si o na men to de uma ins ta la ção nu cle ar.

ARTIGO 3
Cam po de Apli ca ção

Esta Con ven ção apli car-se-á à se gu ran ça de
ins ta la ções nu cle a res.

CAPÍTULO 2
Obri ga ções

(a) Dis po si ções Ge ra is

ARTIGO 4
Me di das de Imple men ta ção

Cada Par te Con tra tan te to ma rá, de acor do com
suas leis na ci o na is, as me di das le gis la ti vas, re gu la -
men ta res e ad mi nis tra ti vas e ou tras me di das ne ces -
sá ri as à im ple men ta ção de suas obri ga ções sob esta
Con ven ção.

ARTIGO 5
Re la tó rio

Cada Par te Con tra tan te sub me te rá para re vi -
são, an tes de cada re u nião re fe ri da no Arti go 20, um
re la tó rio so bre as me di das que to mou para im ple -
men tar cada uma das obri ga ções des ta Con ven ção.

ARTIGO 6
Insta la ções Nu cle a res Exis ten tes

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para ga ran tir que a se gu ran ça das ins ta -
la ções nu cle a res exis ten tes no mo men to em que a
Con ven ção en trar em vi gor para aque la Par te Con tra -
tan te seja sub me ti da à re vi são tão logo quan to pos sí -

vel. Qu an do ne ces sá rio, no con tex to des ta Con ven -
ção, a Par te Con tra tan te as se gu ra rá que to das as
me lho ri as ra zo a vel men te pra ti cá ve is se rão im ple -
men ta das com ur gên cia, para ele var a ní vel de se gu -
ran ça da ins ta la ção nu cle ar. Se tal me lho ria não pu -
der ser re a li za da, pla nos de vem ser im ple men ta dos
para a pa ra da de ope ra ção da ins ta la ção nu cle ar tão
bre ve quan to pos sí vel. A opor tu ni da de da pa ra da de
ope ra ção deve le var em con ta todo o con tex to ener -
gé ti co e as al ter na ti vas pos sí ve is, as sim como o im -
pac to so ci al, am bi en tal e eco nô mi co.

(b) Le gis la ção e Nor ma ti za ção

ARTIGO 7
Estru tu ra Le gal e Re gu la tó ria

1. Cada Par te Con tra tan te es ta be le ce rá e man -
te rá uma es tru tu ra le gis la ti va e re gu la tó ria para go -
ver nar a se gu ran ça das ins ta la ções nu cle a res.

2. A es tru tu ra le gal e re gu la tó ria dis po rá so bre:
I – o es ta be le ci men to de re qui si tos e re gu la -

men ta ções na ci o na is de se gu ran ça;
II – um sis te ma de li cen ci a men to para as ins ta la -

ções nu cle a res e a pro i bi ção de ope ra ção da ins ta la -
ção nu cle ar sem uma li cen ça;

III – um sis te ma de ins pe ção re gu la tó ria e ava li a -
ção de ins ta la ções nu cle a res para apu rar o cum pri -
men to de re gu la men tos apli cá ve is e dos ter mos de li -
cen ças;

IV – o cum pri men to dos re gu la men tos apli cá -
ve is e dos ter mos de li cen ças, in clu in do sus pen são,
mo di fi ca ção ou re vo ga ção.

ARTIGO 8
Órgão Re gu la tó rio

1. Cada Par te Con tra tan te es ta be le ce rá ou de -
sig na rá um ór gão re gu la tó rio, en car re ga do da im ple -
men ta ção do ar ca bou ço le gis la ti vo e re gu la tó rio re fe -
ri do no Arti go 7, e do ta do de au to ri da de ade qua da,
com pe tên cia e re cur sos fi nan ce i ros e hu ma nos para
de sin cum bir-se das res pon sa bi li da des a ele atri bu í das.

2. Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar uma efe ti va se pa ra ção
en tre as fun ções do ór gão re gu la tó rio e aque las de
qual quer ou tro ór gão ou or ga ni za ção re la ci o na do
com a pro mo ção ou uti li za ção da ener gia nu cle ar.

ARTIGO 9
Res pon sa bi li da de do Li cen ci a do

Cada Par te Con tra tan te as se gu ra rá que a res -
pon sa bi li da de pri mor di al pela se gu ran ça de ins ta la -
ções nu cle a res re ca ia so bre o de ten tor da res pec ti va



li cen ça e to ma rá as me di das apro pri a das para que
cada de ten tor de li cen ça cum pra as suas res pon sa bi -
li da des;

(c) Con si de ra ções Ge ra is de Se gu ran ça

ARTIGO 10
Pri o ri da de para a Se gu ran ça

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que to das as or ga ni za -
ções en vol vi das em ati vi da des di re ta men te re la ci o -
nadas com ins ta la ções nu cle a res es ta be le çam po lí -
ti cas que atri bu am a de vi da pri o ri da de à se gu ran ça
nu cle ar.

ARTIGO 11
Re cur sos Fi nan ce i ros e Hu ma nos

1. Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que re cur sos fi nan ce i ros
ade qua dos es te jam dis po ní ve is para apo i ar a se gu -
ran ça de cada ins ta la ção nu cle ar ao lon go de sua
vida.

2. Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que nú me ro su fi ci en te de 
pes so al qua li fi ca do com edu ca ção, tre i na men to e
re-treinamento apro pri a dos es te ja dis po ní vel para to -
das as ati vi da des re la ci o na das com se gu ran ça em,
ou para, cada ins ta la ção, ao lon go de sua vida.

ARTIGO 12
Fa to res Hu ma nos

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que as ca pa ci da des e as
li mi ta ções do de sem pe nho hu ma no se jam to ma das
em con ta ao lon go da vida de uma ins ta la ção nu cle ar.

ARTIGO 13
Ga ran tia de Qu a li da de

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que pro gra mas de ga ran -
tia de qua li da de se jam es ta be le ci dos e im ple men ta -
dos, com vis tas a es ta be le cer a con fi an ça em que os
re qui si tos es pe cí fi cos para to das as ati vi da des im por -
tan tes para a se gu ran ça nu cle ar se jam sa tis fe i tas ao
lon go da vida da ins ta la ção nu cle ar.

ARTIGO 14
Ava li a ção e Ve ri fi ca ção da Se gu ran ça

Cada Par te Con tra tan te de ve rá to mar as me di -
das apro pri a das para as se gu rar que:

I) ava li a ções de se gu ran ça abran gen tes e sis te -
má ti cas se jam le va das a cabo an tes da cons tru ção e
co mis si o na men to de uma ins ta la ção nu cle ar e ao

longo de sua vida. Tais ava li a ções de vem ser bem
do cu menta das, sub se qüen te men te atu a li za das à luz
da ex pe riên cia de sua ope ra ção e de no vas in for ma -
ções re le van tes para a se gu ran ça, e re vis tas sob a
au to ri da de do ór gão re gu la tó rio;

II) ve ri fi ca ção por aná li se, su per vi são, tes tes e
ins pe ções se jam le va das a efe i to, para as se gu rar que 
o es ta do fí si co e a ope ra ção da ins ta la ção per ma ne -
çam de acor do com seu pro je to, re qui si tos na ci o na is
de se gu ran ça apli cá ve is, e li mi tes e con di ções ope ra -
ci o na is.

ARTIGO 15
Pro te ção Ra di o ló gi ca

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que, em to dos os es tá gi os
opera ci o na is, a ex po si ção dos tra ba lha do res e do pú -
bli co às ra di a ções ca u sa das por uma ins ta la ção nu -
cle ar seja man ti da tão re du zi da quan to ra zo a vel men -
te exe qüí vel e que ne nhu ma pes soa seja ex pos ta a
do ses de ra di a ção que ex ce dam as do ses de li mi te
pres cri tas nas le gis la ções na ci o na is.

ARTIGO 16
Pre pa ra ção de Emer gên cia

1. Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que exis tam pla nos de
emer gên cia lo ca is das ins ta la ções nu cle a res e pla nos 
de emer gên cia ex ter nos às ins ta la ções nu cle a res que 
se jam ro ti ne i ra men te tes ta dos, e com pre en dam as
ati vi da des a se rem re a li za das no even to de uma
emer gên cia.

Para qual quer nova ins ta la ção nu cle ar, tais pla -
nos se rão pre pa ra dos e tes ta dos an tes da en tra da em 
ope ra ção aci ma de um ní vel de ba i xa po tên cia acor -
da do pelo ór gão re gu la tó rio.

2. Cada Par te Con tra tan te, na me di da em que
pos sa ser afe ta da por emer gên cia ra di o ló gi ca, to ma -
rá as me di das apro pri a das para as se gu rar que sua
pró pria po pu la ção e as au to ri da des com pe ten tes dos
Esta dos vi zi nhos de uma ins ta la ção nu cle ar, se jam
pro vi dos de in for ma ções apro pri a das para pla ne ja -
men to e res pos ta di an te de emer gên ci as.

3. As Par tes Con tra tan tes que não te nham ins -
ta la ção nu cle ar em seu ter ri tó rio, na me di da em que
pos sam ser afe ta das no caso de emer gên cia ra di o ló -
gi ca em ins ta la ção nu cle ar em sua vi zi nhan ça, to ma -
rão as me di das apro pri a das para pre pa ra ção e tes te
de pla nos de emer gên cia para seu ter ri tó rio, que com -
pre en dam as ati vi da des a se rem re a li za das no caso
de tal emer gên cia.

(d) Se gu ran ça de Insta la ções



ARTIGO 17
Da Esco lha do Lo cal

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que os pro ce di men tos
apro pri a dos se jam es ta be le ci dos e im ple men ta dos:

I) para ava li ar to dos os fa to res re le van tes re fe -
ren tes à lo ca li za ção ca pa zes de afe tar a se gu ran ça
de uma ins ta la ção nu cle ar pelo tem po de exis tên cia
pro je ta do;

II) para ava li ar o im pac to pro vá vel na se gu ran ça
de uma ins ta la ção nu cle ar pro pos ta nos in di ví du os,
so ci e da de e meio am bi en te;

III) para re a va li ar, à me di da do ne ces sá rio, to -
dos os fa to res re fe ri dos nos su bi tens I) e II) de modo a 
as se gu rar a con tí nua ace i ta bi li da de do pon to de vis ta
da se gu ran ça da ins ta la ção nu cle ar;

IV) para con sul tar as Par tes Con tra tan tes nas
vi zi nhan ças de uma ins ta la ção nu cle ar pro pos ta, na
me di da em que pos sam ser afe ta das por aque la ins -
ta la ção e, a pe di do, for ne cer a in for ma ção ne ces sá ria 
para tais Par tes Con tra tan tes, de modo a ha bi li tá-las
a fa zer suas pró pri as ava li a ções e ti rar suas con clu -
sões so bre o pro vá vel im pac to, em seu pró prio ter ri tó -
rio, em ma té ria de se gu ran ça, da ins ta la ção nu cle ar.

ARTIGO 18
Pro je to e Cons tru ção

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que:

I) o pro je to e a cons tru ção de uma ins ta la ção nu -
cle ar se jam do ta dos de vá ri os ní ve is e mé to dos de
pro te ção con fiá ve is (de fe sa em pro fun di da de) con tra
a li be ra ção de ma te ri a is ra di o a ti vos, com vis tas a pre -
ve nir a ocor rên cia de aci den tes e a mi ti gar suas con -
se qüên ci as ra di o ló gi cas, caso ocor ram;

II) as tec no lo gi as in cor po ra das ao pro je to e
cons tru ção de uma ins ta la ção nu cle ar se jam com pro -
va das por ex pe riên cia ou qua li fi ca das por meio de
tes tes ou aná li ses;

III) o pro je to de uma ins ta la ção nu cle ar per mi ta
uma ope ra ção con fiá vel, es tá vel e fa cil men te ge ren -
ciá vel, com con si de ra ção es pe cí fi ca de fa to res hu ma -
nos e da in te ra ção ho mem/má qui na.

ARTIGO 19
Ope ra ção

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar que:

I) a au to ri za ção ini ci al para ope rar uma ins ta la -
ção nu cle ar seja ba se a da em uma aná li se de se gu -
ran ça apro pri a da e num pro gra ma de co mis si o na -

men to que de mons tre que a ins ta la ção, tal como
cons tru í da, é com pa tí vel com os re qui si tos de se gu -
ran ça e de pro je to;

II) li mi tes ope ra ci o na is e con di ções de ri va das
da aná li se de se gu ran ça, tes tes e ex pe riên cia ope ra -
ci o nal se jam de fi ni dos e re vis tos sem pre que ne ces -
sá rio para iden ti fi car li mi tes se gu ros para a ope ra ção;

III) ope ra ção, ma nu ten ção, ins pe ção e tes te de
uma ins ta la ção nu cle ar se jam con du zi dos de acor do
com pro ce di men tos apro va dos;

IV) pro ce di men tos se jam es ta be le ci dos para
res pon der a ocor rên ci as ope ra ci o na is an te ci pa das e
aci den tes;

V) apo io téc ni co e de en ge nha ria ne ces sá ri os
em to dos os cam pos re la ci o na dos com se gu ran ça es -
te jam dis po ní ve is du ran te o pe río do de vida da ins ta -
la ção;

VI) in ci den tes sig ni fi ca ti vos para a se gu ran ça
se jam re la ta dos, em tem po há bil, pelo de ten tor da
com pe ten te li cen ça ao ór gão re gu la tó rio;

VII) pro gra mas de co le ta e aná li se da ex pe riên -
cia ope ra ci o nal se jam es ta be le ci dos, os re sul ta dos
ob ti dos e as con clu sões a que se che gue re sul tem em 
ações efe ti vas e que os me ca nis mos exis ten tes se -
jam uti li za dos para com par ti lhar ex pe riên ci as im por -
tan tes com os or ga nis mos in ter na ci o na is e ou tras or -
ga ni za ções ope ra do ras e ór gãos re gu la tó ri os;

VIII) a ge ra ção de re je i tos ra di o a ti vos re sul tan -
tes da ope ra ção de ins ta la ções nu cle a res, seja man ti -
da no mí ni mo pra ti cá vel para o pro ces so em apre ço,
tan to em ati vi da de quan to em vo lu me, e qual quer tra -
ta men to ne ces sá rio e ar ma ze na men to de com bus tí -
vel usa do e re je i tos, di re ta men te re la ci o na dos com a
ope ra ção e no mes mo lo cal da ins ta la ção nu cle ar, leve
em con ta o acon di ci o na men to e a dis po si ção fi nal.

CAPÍTULO 3
Re u niões das Par tes Con tra tan tes

ARTIGO 20
Re u niões de Re vi são

1. As Par tes Con tra tan tes re a li za rão re u niões
(do ra van te de no mi na das ”re u niões de re vi são“) com
o fim de re ver os re la tó ri os sub me ti dos de acor do com 
o Arti go 5, em con for mi da de com os pro ce di men tos
ado ta dos sob o Arti go 22.

2. Su je i to às pro vi sões do Arti go 24, sub gru pos
com pos tos, por re pre sen tan tes das Par tes Con tra tan -
tes po dem ser es ta be le ci dos e fun ci o nar du ran te as
re u niões de re vi são con for me seja con si de ra do ne -
ces sá rio para o pro pó si to de re vi sar ma té ri as es pe cí -
fi cas con ti das nos re la tó ri os.



3. Cada Par te Con tra tan te terá ade qua da opor -
tu ni da de para dis cu tir os re la tó ri os sub me ti dos por
ou tras Par tes Con tra tan tes e bus car es cla re ci men tos
so bre tais re la tó ri os.

ARTIGO 21
Ca len dá rio

1. Uma re u nião pre pa ra tó ria das Par tes Con -
tratan tes de ve rá ser re a li za da no pra zo de até seis
me ses após a data de en tra da em vi gor des ta Con -
ven ção.

2. Nes ta re u nião pre pa ra tó ria, as Par tes Con tra -
tan tes de ter mi na rão as da tas para a pri me i ra re u nião
de re vi são. Esta re u nião será re a li za da, tão logo
quan to pos sí vel, mas no má xi mo até trin ta me ses
após a data de en tra da em vi gor da Con ven ção.

3. Em cada re u nião de re vi são, as Par tes Con -
tra tan tes de ter mi na rão a data para a pró xi ma re u nião. 
O in ter va lo en tre as re u niões de re vi são não ex ce de rá 
três anos.

ARTIGO 22
Arran jos Pro ce di men ta is

1. Na re u nião pre pa ra tó ria, a ter lu gar em con -
for mi da de com o Arti go 21, as Par tes Con tra tan tes
pre pa ra rão e ado ta rão, por con sen so, Re gras de Pro -
ce di men to e Re gras Fi nan ce i ras. As Par tes Con tra -
tan tes es ta be le ce rão em par ti cu lar e de acor do com
as Re gras do Pro ce di men tos:

I) di re tri zes so bre a for ma e a es tru tu ra dos re la -
tó ri os a se rem sub me ti dos se gun do o Arti go 5;

II) a data de sub mis são de tais re la tó ri os;
III) o pro ces so de re vi são de tais re la tó ri os.
2. Nas re u niões de re vi são as Par tes Con tra tan -

tes po dem, caso ne ces sá rio, re ver os ar ran jos es ta -
be le ci dos con so an te os sub pa rá gra fos I) a III) aci ma,
e ado tar re vi sões por con sen so, a me nos que es ta be -
le ci do di fe ren te men te pe las Re gras de Pro ce di men to. 
Elas tam bém po de rão emen dar as Re gras de Pro ce -
di men to e as Re gras Fi nan ce i ras, por con sen so.

ARTIGO 23
Re u niões Extra or di ná ri as

Uma re u nião ex tra or di ná ria das Par tes Con tra -
tan tes será re a li za da:

I) se as sim con vi er a ma i o ria das Par tes Con tra -
tan tes pre sen te e vo tan te numa re u nião, sen do as
abs ten ções con si de ra das como voto efe ti va do;

II) me di an te so li ci ta ção es cri ta de uma Par te
Con tra tan te, den tro de seis me ses da co mu ni ca ção
do pe di do às Par tes Con tra tan tes e da re cep ção da

no ti fi ca ção pelo se cre ta ri a do re fe ri do no Arti go 28, de
que a so li ci ta ção foi apo i a da pela ma i o ria das Par tes
Con tra tan tes.

ARTIGO 24
Pre sen ça

1. Cada Par te Con tra tan te com pa re ce rá às re u -
niões e será re pre sen ta da por um de le ga do e por tan -
tos subs ti tu tos, es pe ci a lis tas e as ses so res quan tos
con si de rar ne ces sá ri os.

2. As Par tes Con tra tan tes po de rão con vi dar, por 
con sen so, qual quer or ga ni za ção in ter go ver na men tal, 
que te nha com pe tên cia nas ma té ri as re gi das por esta 
Con ven ção, para par ti ci par, como ob ser va do ra, de
qual quer re u nião ou de ses sões es pe cí fi cas a res pe -
ito. Os ob ser va do res se rão sob ci ta dos a ace i tar, por es -
cri to, e an te ci pa da men te, as dis po si ções do Arti go 27.

ARTIGO 25
Re la tó ri os Re su mi dos

As Par tes Con tra tan tes ado ta rão, por con sen so, 
e tor na rão dis po ní ve is ao pú bli co um do cu men to que
se re fe ri rá aos as sun tos dis cu ti dos e às con clu sões a
que se te nha che ga do du ran te uma re u nião.

ARTIGO 26
Idi o mas

1. Os idi o mas das re u niões das Par tes Con tra -
tan tes se rão ára be, chi nês, in glês, fran cês, rus so e
es pa nhol, a me nos que as Re gras de Pro ce di men to
dis po nham di fe ren te men te.

2. Os re la tó ri os, sub me ti dos se gun do o Arti go 5,
se rão pre pa ra dos no idi o ma na ci o nal da Par te Con -
tra tan te que os sub me ter ou em um úni co idi o ma de -
sig na do, a ser acor da do nas Re gras de Pro ce di men -
to. Caso o re la tó rio seja sub me ti do em idi o ma na ci o -
nal di ver so do idi o ma de sig na do, uma tra du ção do re -
la tó rio para o idi o ma de sig na do será for ne ci da pela
Par te Con tra tan te.

3. Não obs tan te as pro vi sões do pa rá gra fo 2, se
com pen sa do, o se cre ta ri a do as su mi rá a tra du ção,
para o idi o ma de sig na do, de re la tó ri os sub me ti dos
em qual quer ou tro dos idi o mas da re u nião.

ARTIGO 27
Con fi den ci a li da de

1. Os dis po si ti vos des ta Con ven ção não afe ta -
rão os di re i tos e obri ga ções das Par tes Con tra tan tes,
sob seu sis te ma ju rí di co, de pro te ger a in for ma ção
con tra a sua pu bli ci da de. Para os ob je ti vos do pre sen -
te Arti go, ”in for ma ção“ in clui, in ter alia, I) da dos pes -
so a is; II) in for ma ção pro te gi da por di re i tos de pro pri e -



da de in te lec tu al ou con fi den ci a li da de in dus tri al ou co -
mer ci al; e III) in for ma ção re la ci o na da com a se gu ran -
ça na ci o nal ou com a pro te ção fí si ca de ma te ri a is nu -
cle a res ou ins ta la ções nu cle a res.

2. Qu an do, no con tex to des ta Con ven ção, uma
Parte Con tra tan te for ne cer in for ma ção por ela iden ti -
fi ca da como pro te gi da, tal como des cri to no pa rá gra -
fo 1, tal in for ma ção será usa da so men te para as fi na li -
da des para as qua is foi for ne ci da e sua con fi den ci a li -
da de será res pe i ta da.

3. O con te ú do dos de ba tes du ran te o exa me dos 
re la tó ri os pe las Par tes Con tra tan tes a cada re u nião
será con fi den ci al.

ARTIGO 28
Se cre ta ri a do

1. A Agên cia Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca,
(do ra van te re fe ri da como a ”Agên cia’) pro ve rá o se -
cre ta ri a do para as re u niões das Par tes Con tra tan tes.

2. O se cre ta ri a do:

I) con vo ca rá, pre pa ra rá e for ne ce rá os ser vi ços
das re u niões das Par tes Con tra tan tes;

II) trans mi ti rá às Par tes Con tra tan tes in for ma -
ções re ce bi das, ou pre pa ra das, de acor do com as
dis po si ções des ta Con ven ção.

Os cus tos em que a Agên cia in cor rer no exer cí -
cio das fun ções a que se re fe rem os sub pa rá gra fos I)
e II) aci ma se rão as su mi dos pela Agên cia como par te 
de seu or ça men to re gu lar.

3. As Par tes Con tra tan tes po dem, por con sen -
so, so li ci tar que a Agên cia pres te ou tros ser vi ços em
apo io às re u niões das Par tes Con tra tan tes. A Agên cia 
po de rá pres tar tais ser vi ços se eles pu de rem ser re a -
li za dos no âm bi to de seu pro gra ma e or ça men to re gu -
lar. Caso isto não seja pos sí vel, a Agên cia po de rá
pres tar tais ser vi ços se for con ce di do fi nan ci a men to
vo lun tá rio pro ve ni en te de ou tra fon te.

CA PÍ TU LO 4
Cláu su las Fi na is e Ou tras Dis po si ções

ARTIGO 29
So lu ção de De sa cor dos

Em caso de de sa cor do en tre duas ou mais Par -
tes Con tra tan tes quan to à in ter pre ta ção ou apli ca ção
des ta Con ven ção, as Par tes Con tra tan tes man te rão
con sul tas no âm bi to da re u nião das Par tes Con tra tan -
tes com vis tas a re sol ver o de sa cor do.

ARTIGO 30
Assi na tu ra, Ra ti fi ca ção, Ace i ta ção

Apro va ção, Aces são

1. Esta Con ven ção es ta rá aber ta à as si na tu ra,
por to dos os Esta dos, na sede da Agên cia, em Vi e na,
de 20 de se tem bro de 1994 até sua en tra da em vi gor.

2. Esta Con ven ção está su je i ta à ra ti fi ca ção,
ace i ta ção ou apro va ção pe los Esta dos Sig na tá ri os.

3. Após sua en tra da em vi gor, esta Con ven ção
es ta rá aber ta para aces são de to dos os Esta dos.

4. i) Esta Con ven ção es ta rá aber ta à as si na tu ra
ou aces são pe las or ga ni za ções, re gi o na is de in te gra -
ção ou de ou tra na tu re za, des de que uma tal or ga ni -
za ção seja cons ti tu í da por Esta dos so be ra nos e te -
nha com pe tên cia com re la ção a ne go ci a ção, con clu -
são e apli ca ção de acor dos in ter na ci o na is em ma té ri -
as tra ta das por esta Con ven ção.

ii) Em ma té ri as de sua com pe tên cia, tais or ga ni -
za ções, em seu pró prio nome, exer ce rão os di re i tos e
as su mi rão as res pon sa bi li da des que esta Con ven ção 
atri bui a Esta dos Par tes;

iii) Ao se tor nar par te des ta Con ven ção, uma tal
or ga ni za ção trans mi ti rá ao De po si tá rio, re fe ri do no
Arti go 34, uma de cla ra ção in di can do que Esta dos
são seus mem bros, que ar ti gos da Con ven ção a ela
são apli cá ve is, e qual a ex ten são de sua com pe tên cia 
no cam po abran gi do por tais ar ti gos.

iv) Tal or ga ni za ção não terá voto além da que les
de seus Esta dos mem bros.

5. Os ins tru men tos de ra ti fi ca ção, ace i ta ção,
apro va ção ou aces são se rão de po si ta dos jun to ao
De po si tá rio.

ARTIGO 31
Entra da em Vi gor

1. Esta Con ven ção en tra rá em vi gor no no na -
gés si mo dia após a data do de pó si to jun to ao De po si -
tá rio do vi gé si mo se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ção,
ace i ta ção ou apro va ção, in clu in do os ins tru men tos de 
de zes se te Esta dos que dis po nham, cada um, de pelo
me nos uma ins ta la ção nu cle ar, que te nha atin gi do cri -
ti ca li da de em um nú cleo de re a tor.

2. Para cada Esta do ou or ga ni za ção re gi o nal de
in te gra ção ou de ou tra na tu re za que ra ti fi que, ace i te,
apro ve ou ace da a esta Con ven ção após a data do
de pó si to do úl ti mo ins tru men to re que ri do para sa tis fa -
zer as con di ções des cri tas no pa rá gra fo 1, esta Con -
ven ção en tra rá em vi gor no no na gé si mo dia após a
data do de pó si to, jun to ao De po si tá rio, do ins tru men to 
apro pri a do, por tal Esta do ou or ga ni za ção.



ARTIGO 32
Emen das à Con ven ção

1. Qu al quer Par te Con tra tan te po de rá pro por
emen das a esta Con ven ção. As pro pos tas de emen -
das se rão con si de ra das em uma re u nião de re vi são
ou em uma re u nião ex tra or di ná ria.

2. O tex to de qual quer pro pos ta de emen da e as
ra zões que a mo ti va ram de ve rão ser for ne ci das ao
De po si tá rio que co mu ni ca rá a pro pos ta às Par tes
Con tra tan tes de ime di a to e pelo me nos no ven ta dias
an tes da re u nião à qual será sub me ti da para con si de -
ra ção. Qu a is quer co men tá ri os re ce bi dos so bre a pro -
pos ta em ca u sa se rão cir cu la dos pelo De po si tá rio às
Par tes Con tra tan tes.

3. As Par tes Con tra tan tes de ci di rão após a con -
si de ra ção da pro pos ta de emen da se esta será ado ta -
da por con sen so, ou, na fal ta do con sen so, se será
sub me ti da a uma Con fe rên cia Di plo má ti ca. A de ci são
de sub me ter uma pro pos ta de emen da a uma Con fe -
rên cia Di plo má ti ca de man da rá o voto de ma i o ria de
dois ter ços das Par tes Con tra tan tes pre sen tes e vo -
tan tes na re u nião, des de que pelo me nos me ta de das
Par tes Con tra tan tes es te ja pre sen te no mo men to da
vo ta ção. As abs ten ções se rão con si de ra das como
equi va len tes à ação de vo tar.

4. A Con fe rên cia Di plo má ti ca para con si de rar e
ado tar as emen das a esta Con ven ção de ve rá ser con -
vo ca da pelo De po si tá rio e re a li za da no pe río do má xi -
mo de um ano após a to ma da da de ci são apro pri a da,
de acor do com o pa rá gra fo 3 des te Arti go. A Con fe -
rên cia Di plo má ti ca en vi da rá to dos os es for ços para
as se gu rar que as emen das se jam ado ta das por con -
sen so. Caso este não seja pos sí vel, as emen das se -
rão ado ta das por ma i o ria de dois ter ços de to das as
Par tes Con tra tan tes.

5. Emen das a esta Con ven ção ado ta das se gun -
do os pa rá gra fos 3 e 4 aci ma es ta rão su je i tas à ra ti fi -
ca ção, ace i ta ção, apro va ção, ou con fir ma ção pe las
Par tes Con tra tan tes, e en tra rão em vi gor para aque -
las Par tes Con tra tan tes que as te nham ra ti fi ca do,
ace i to, apro va do ou con fir ma do, no no na gé si mo dia
após a re cep ção pelo De po si tá rio dos ins tru men tos
per ti nen tes por pelo me nos três quar tos das Par tes
Con tra tan tes. Para a Par te Con tra tan te que sub se -
qüen te men te ra ti fi que, ace i te, apro ve ou con fir me as
emen das em apre ço, tais emen das en tra rão em vi gor

no no na gé si mo dia de po is de aque la Par te Con tra -
tan te ter de po si ta do o seu ins tru men to per ti nen te.

ARTIGO 33
De nún cia

1. Qu al quer Par te Con tra tan te pode de nun ci ar
esta Con ven ção por meio de no ti fi ca ção es cri ta ao
De po si tá rio.

2. A de nún cia pro du zi rá efe i tos um ano de po is
do re ce bi men to da no ti fi ca ção pelo De po si tá rio, ou
em data pos te ri or de acor do com o es pe ci fi ca do na
no ti fi ca ção.

ARTIGO 34
De po si tá rio

1. O Di re tor Ge ral da Agên cia será o De po si tá rio 
des ta Con ven ção.

2. O De po si tá rio co mu ni ca rá às Par tes Con tra -
tan tes:

i) a as si na tu ra des ta Con ven ção e o de pó si to
dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção 
ou aces são, de acor do com o Arti go 30;

ii) a data em que a Con ven ção en trar em vi gor,
de acor do com o Arti go 31;

iii) as no ti fi ca ções de de nún cia da Con ven ção e
suas da tas, fe i tas em con for mi da de com o Arti go 33.

iv) as pro pos tas de emen das a esta Con ven ção
sub me ti das por Par tes Con tra tan tes, as emen das
ado ta das pela re le van te Con fe rên cia Di plo má ti ca ou
pela re u nião das Par tes Con tra tan tes, e a data de en -
tra da em vi gor das ci ta das emen das, de acor do com o 
Arti go 32.

ARTIGO 35
Tex tos Au tên ti cos

O ori gi nal des ta Con ven ção, cu jos tex tos em
ára be, chi nês, in glês, fran cês, rus so e es pa nhol são
igual men te au tên ti cos, será de po si ta do jun to ao De -
po si tá rio, que re me te rá có pi as au ten ti ca das do mes -
mo às Par tes Con tra tan tes.

PARECERES Nºs 1.146 E 1.147, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
dos De pu ta dos nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, 
na Casa de Ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de de os no vos apa re lhos
de te le vi são con te rem dis po si ti vo que
pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da re -
cep ção de pro gra ma ção ina de qua da.



PARECER Nº 1.146, DE 2001
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

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 Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526, de 1996,
na Casa de Ori gem), que ”dis põe so bre a obri ga to ri e -
da de de os no vos apa re lhos de te le vi são con te rem
dis po si ti vo que pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da
re cep ção de pro gra ma ção ina de qua da“.

De au to ria do no bre De pu ta do Cu nha Bu e no, a
pro pos ta tem por fim obri gar a que os apa re lhos de te -
le vi são pro du zi dos ou co mer ci a li za dos no ter ri tó rio
na ci o nal con te nham dis po si ti vo ele trô ni co que per mi -
ta o blo que io tem po rá rio da re cep ção de pro gra mas
con si de ra dos ina de qua dos.

O Pro je to de ter mi na, ain da, que o Exe cu ti vo se
es tru tu re para clas si fi car in di ca ti va men te toda a pro -
gra ma ção ve i cu la da pe las emis so ras aber tas e por
as si na tu ra.

Esta be le ce, tam bém, o pra zo de cen to e oi ten ta
dias para re gu la men ta ção da lei, e um ano para que a
in dús tria e o co mér cio re no vem seus pro ce di men tos
e es to ques.

A Pro po si tu ra em aná li se é re sul tan te de ex ten -
sa tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, ha ven do
re ce bi do di ver sos apen sa men tos, emen das e subs ti -
tu ti vos, tan to na Co mis são de Eco no mia, Indús tria e
Co mér cio quan to na Co mis são de Ciên cia, Tec no lo -
gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi aper fe i ço a do, e apro va do por una ni mi da de.

Já no Se na do, o pre sen te Pro je to es te ve à dis -
po si ção dos se nho res Se na do res, para re ce bi men to
de emen das, não ten do, con tu do, sido aper fe i ço a do
no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A ini ci a ti va de apre sen ta ção de pro pos ta de me -
ca nis mo de con tro le da pro gra ma ção de te le vi são ori -
gi nou-se, ba si ca men te, dos de ba tes que vêm to man -
do cor po, não ape nas no Bra sil, mas em vá ri as par tes 
do mun do, acer ca do bi nô mio te le vi são-violência. A
in fluên cia da te le vi são, prin ci pal men te na for ma ção
in fan til, tem mo ti va do a bus ca de so lu ções que sir vam 
de con tra pon to ao po der exer ci do por esse meio de
co mu ni ca ção so bre as cri an ças.

A te má ti ca é das mais po lê mi cas, sem dú vi da.
Se gun do da dos da II Con fe rên cia Mun di al so bre TV e
Cri an ça, re a li za da na Ingla ter ra, em 1998, con quan to

exis tam mais de mil es tu dos pu bli ca dos so bre os efe i -
tos da vi o lên cia na te le vi são, não há po si ci o na men tos 
con clu si vos acer ca da ques tão. As pes qui sas in di -
cam, de for ma ge ral, que os efe i tos da vi o lên cia ve i -
cu la da pela te le vi são so bre a so ci e da de, em es pe ci al
so bre as cri an ças, são in di re tos: ao mes mo tem po em 
que não se re co nhe ce uma re la ção de ca u sa e efe i to
ins tan tâ nea, há uma ten dên cia de cons ta tar que o ex -
ces so de ce nas vi o len tas na TV aca ba por ge rar a ba -
na li za ção da vi o lên cia, ati tu des con for mis tas e/ou de
re co lhi men to, por medo ou pâ ni co.

Embo ra não haja po si ci o na men to de fi ni ti vo so -
bre o tema, pa re ce ha ver con sen so quan to à ne ces si -
da de de cri ar me ca nis mos que im po nham um li mi te
para a exi bi ção de vi o lên cia na te le vi são. Não se tra ta
de, ma gi ca men te, ten tar ba nir toda for ma de vi o lên cia 
dos pro gra mas, o que se con fi gu ra ria ar ti fi ci al em vis -
ta de nos sa ex pe riên cia do mun do real e co ti di a no.
De ve mos, no en tan to, ter a op ção de es co lha e de se -
le ção so bre o que nos agri de e nos ofen de e so bre o
que de se ja mos de i xar fora de nos sas ca sas.

À se me lhan ça de ini ci a ti va re cen te men te apro -
va da nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, o pre sen te
Pro je to de Lei pre vê a dis po ni bi li za ção obri ga tó ria
nos apa re lhos de te le vi são do com po nen te ele trô ni co
ba ti za do, no seu país de ori gem, como ”V-chip“, sen -
do ”V“ de vi o lên cia e chip, de cir cu i to ele trô ni co in te -
gra do. Infor ma dos pre vi a men te pe las emis so ras de
te le vi são so bre a na tu re za dos pro gra mas a se rem
ve i cu la dos, a par tir de clas si fi ca ção in di can do a exis -
tên cia de ce nas de vi o lên cia, sexo ou lin gua gem de
ba i xo ca lão, po dem os te les pec ta do res de ci dir so bre
a pro gra ma ção que deva ser as sis ti da ou não por sua
fa mí lia, es pe ci al men te as cri an ças.

Esse me ca nis mo, com pro va da men te efi ci en te,
de pen de, con tu do, de três pro ta go nis tas: a in dús tria e 
o co mér cio, que pas sam a pro du zir e co mer ci a li zar
apa re lhos com o dis po si ti vo; o Go ver no, que, em ar ti -
cu la ção com as en ti da des re pre sen ta ti vas das emis -
so ras e pro du to ras, apa re lha-se para pro ce der à clas -
si fi ca ção e co di fi ca ção dos pro gra mas; e o pú bli co re -
cep tor, que pro gra ma seu apa re lho con for me seu dis -
cer ni men to do que seja ade qua do ou não para si e
para seus fi lhos, alu nos, etc.

Esse o mé ri to ma i or da pre sen te ini ci a ti va: o de
con gre gar o Po der Pú bli co, as emis so ras de te le vi são
e os pró pri os te les pec ta do res na ta re fa de bus car so -
lu ções para a ques tão da vi o lên cia trans mi ti da pe los
pro gra mas de te le vi são. Não se ad mi te mais a de le -
ga ção – uni ca men te ao Esta do – das ini ci a ti vas que
so lu ci o nem o pro ble ma, nem tam pou co o con for mis -
mo, por im po tên cia, ante o po der dos me i os de co mu -



ni ca ção. Os no vos tem pos exi gem a di vi são de res -
pon sa bi li da des com vis tas ao es ta be le ci men to de al -
ter na ti vas que nem sig ni fi quem au sên cia to tal de re -
gu la men ta ção, tam pou co a edi ção de me di das co er -
ci ti vas ou pa ter na lis tas.

Con vém res sal tar, fi nal men te, que o tex to que
che ga para exa me des ta Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos não des cu i dou do equa ci o na men to do pe río -
do de tran si ção até que to dos os apa re lhos de te le vi -
são se jam fa bri ca dos com o novo dis po si ti vo. Tra tou
de pre ver o es ta be le ci men to, pelo Po der Exe cu ti vo,
de me di das de es tí mu lo para que os atu a is te le vi so -
res exis ten tes no mer ca do e os que se rão co mer ci a li -
za dos até a en tra da em vi gor da lei ade quem-se à
nova sis te má ti ca. O Con gres so Na ci o nal, por cer to,
es ta rá aten to para que tais pro ce di men tos in clu am
me di das de pro te ção ao con su mi dor pro pri e tá rio de
te le vi so res fa bri ca dos an te ri or men te à ado ção das
pre sen tes nor mas.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela pros pe ri da de
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526,
de 1996, na Casa de Ori gem), es ti mu lan do nos sos
pa res a lhe pres tar in te gral apo io.

Sala das Co mis sões, 26 de ju nho de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te –  Ca sil do Mal da ner, Re -
la tor –  Wel ling ton Ro ber to – Ro me ro Jucá –  Ro -
ber to Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Arlin do Por to – Gil ber to Mes tri nho – Pa u lo Sou to
– José Alen car – Bel lo Par ga –  Ge ral do Melo –
Nova da Cos ta – Luiz Pon tes.

PARECER Nº 1.147, DE 2001
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526, de 1996,
na casa de ori gem), que ”dis põe so bre a obri ga to ri e -
da de de os no vos apa re lhos de te le vi são con te rem
dis po si ti vo que pos si bi li te o blo que io da re cep ção de
pro gra ma ção in de se ja da“.

Pro je to da la vra do de pu ta do Cu nha Bu e no, tem
o tex to le gal em co men to a fi na li da de de de ter mi nar
que os apa re lhos de te le vi são pro du zi dos ou co mer -
ci a lizados no País con te nham o dis po si ti vo ele trô ni co
– cha ma do, nos pa í ses que já o ado ta ram, de ”V-chip“ 
– que per mi ta o blo que io da re cep ção de pro gra mas
con si de ra dos ina de qua dos.

A Pro po si tu ra em aná li se vem de ex ten sa tra mi -
ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
apri mo ra men tos, tan to na Co mis são de Eco no mia,
Indús tria e Co mér cio quan to na Co mis são de Ciên cia
e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca. 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 aper fe i ço a do e apro va do por una -
ni mi da de.

Já no Se na do, o pre sen te Pro je to es te ve à dis -
po si ção dos se nho res Se na do res para re ce bi men to
de emen das, não ten do, con tu do, sido aper fe i ço a do
no pra zo re gi men tal, ca ben do re gis trar que, na Co -
mis são de Edu ca ção, foi ob je to de au diên cia pú bli ca,
em aten ção a re que ri men to des te Re la tor.

II – Aná li se

Não é de hoje que vêm to man do cor po, no Bra sil 
e no mun do, acir ra dos de ba tes acer ca da ex ces si va
ex po si ção de nos sas cri an ças à vi o lên cia e a in ten sos 
es tí mu los à ero ti za ção pre co ce. O pa pel da te le vi são
na for ma ção do ca rá ter da cri an ça tem mo ti va do a
bus ca de so lu ções pa la tá ve is tam bém à in dús tria do
en tre te ni men to ele trô ni co.

Não há po si ci o na men tos con clu si vos acer ca da
ques tão, mas pa re ce ha ver con sen so quan to à ne -
ces si da de de cri ar me ca nis mos que im po nham um li -
mi te para a exi bi ção de vi o lên cia na te le vi são. As pes -
qui sas in di cam, de for ma ge ral, que os efe i tos da vi o -
lên cia ve i cu la da pela te le vi são so bre a so ci e da de, em 
es pe ci al so bre as cri an ças, ex tre ma men te pre ju di ci a -
is. Ao mes mo tem po em que não se re co nhe ce uma
re la ção de ca u sa e efe i to ins tan tâ nea, há uma ten -
dên cia de cons ta tar que o ex ces so de ce nas vi o len tas 
na TV aca ba por ge rar a ba na li za ção da vi o lên cia, ati -
tu des con for mis tas ou ali e na da men te pas si vas.

O pre sen te Pro je to de Lei pre vê a dis po ni bi li za -
ção obri ga tó ria nos apa re lhos de te le vi são do com -
ponente ele trô ni co ba ti za do, no seu país de ori gem,
como ”V-chip“, sen do ”V“ de vi o lên cia e chip, de cir -
cu i to ele trô ni co in te gra do. Esse me ca nis mo, com pro -
va da men te efi ci en te, de pen de, con tu do, da par ti ci pa -
ção in te gra da da in dús tria e co mér cio, que pas sam a
pro du zir e co mer ci a li zar apa re lhos com o dis po si ti vo;
do Go ver no, que, em ar ti cu la ção com as en ti da des
re pre sen ta ti vas das emis so ras e pro du to ras, apa re -
lha-se para pro ce der à clas si fi ca ção e co di fi ca ção
dos pro gra mas; e do pú bli co re cep tor, que pro gra ma
seu apa re lho con for me seu dis cer ni men to do que
seja ade qua do ou não para si e sua fa mí lia.



A au diên cia pú bli ca re a li za da por esta Co mis -
são, a re que ri men to nos so, re ve lou a pre o cu pa ção da 
fa mí lia bra si le i ra com o ní vel pre cá rio da ma i o ria dos
pro gra mas de te le vi são, que, na bus ca de au diên cia,
ape lam por uma pro gra ma ção de vi o lên cia e sexo,
que em nada con tri bui para o for ta le ci men to dos la -
ços fa mi li a res, tão ne ces sá rio ao equi lí brio da so ci e -
da de.

Hoje, a fa mí lia tem di fi cul da des de re u nir em tor -
no de uma te le vi são nos ho rá ri os no bres de en tre te ri -
men to, vis to que a pro gra ma ção de má qua li da de mo -
ral pe ne trou em to dos os ho rá ri os. Os pais se cons -
tran gem com seus fi lhos, os avós com seus ne tos. A
fal ta de éti ca na te le vi são é hoje uma ques tão sen ti da
for te men te pela fa mí lia bra si le i ra.

O pro je to é um avan ço, mas ain da não é uma
so lu ção.

O po der de clas si fi ca ção das pro gra ma ções fica 
res tri to ao po der pú bli co, que so fre imen sa in fluên cia
da for ça de con ven ci men to das em pre sas de co mu ni -
ca ção.

A clas si fi ca ção da pro gra ma ção pre ci sa ser de -
mo cra ti za da. Ain da ha ve rá de ter um con se lho mul ti -
la te ral para de fi ní-la. Este será cer ta men te, o pró xi mo
pas so, para que se cum pra o man da men to ex pres so
no ar ti go 221, da Cons ti tu i ção Fe de ral, es pe ci al men -
te no seu in ci so IV, que diz:

”Art. 221 A pro du ção e a pro gra ma ção
das emis so ras de rá dio e te le vi são aten de -
rão aos se guin tes prin cí pi os:

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

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so -
ci a is da pes soa e da fa mí lia“

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela pros pe ri da de
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526,
de 1996, na Casa de Ori gem), es ti mu lan do nos sos
pa res a lhe pres tar in te gral apo io.

Sala das Co mis sões, 9 de ou tu bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te, – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Piva – Mar -
lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Antô -
nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do – Car los Pa -
tro cí nio – Emi lia Fer nan des – Na bor Jú ni or – Alva -
ro Dias – Ro ber to Sa tur ni no – Fre i tas Neto.  

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis -

so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:
....................................................................................

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes -
soa e da fa mí lia.
....................................................................................

PARECER Nº 1.148, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29,
de 2001 (nº 3.339/92, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a in di ca ção de edul co -
ran tes na em ba la gem de pro du tos di e té -
ti cos e si mi la res.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 2001, obri -
ga os fa bri can tes de pro du tos di e té ti cos e si mi la res a
in di car na em ba la gem a quan ti da de de edul co ran tes
uti li za dos e o va lor da in ges tão diá ria má xi ma re co -
men da da para es ses com po nen tes, por qui lo de peso 
cor po ral.

No caso de pro du tos não-dietéticos em que o
açú car te nha sido par ci al men te subs ti tu í do por edul -
co ran te, além das es pe ci fi ca ções aci ma a em ba la -
gem deve tra zer o per cen tu al de po der ca ló ri co do
açú car subs ti tu í do pelo edul co ran te.

Por fim, o pro je to es ta be le ce que o des cum pri -
men to de seus dis po si ti vos acar re ta rá a im po si ção
das san ções ad mi nis tra ti vas pre vis tas no Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, sem pre ju í zo das de ma is
san ções ca bí ve is.

A pro po si ção de ve rá ser apre ci a da por esta
Co mis são de Assun tos So ci a is em ca rá ter
não-terminativo.

Escla re ça-se que não exis tem ou tras pro po si -
ções so bre a ma té ria em tra mi ta ção nes ta Casa e
que, en cer ra do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de, le ga li -
da de e téc ni ca le gis la ti va, não há o que ob je tar.



Qu an to ao mé ri to, a pro po si ção é al ta men te de -
se já vel por as se gu rar o di re i to do con su mi dor de co -
nhe cer a com po si ção dos pro du tos que está con su -
min do – em es pe ci al quan do se tra ta de ali men tos in -
ten ci o nal men te adi ti va dos e o seu con te ú do ca ló ri co,
so bre tu do se con si de rar mos que a obe si da de e o di a -
be te são duas con di ções de ele va da pre va lên cia em
nos so meio.

Essa ne ces si da de de in for ma ções, no en tan to,
não se res trin ge aos con su mi do res de ali men tos di e -
té ti cos. Por tan to, a pro po si ção de ve ria al can çar to dos
os ali men tos, o que, por si nal, já é exi gi do por nor ma
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Ou tro as pec to a con si de rar é o fato de que o
des cum pri men to des sas dis po si ções cons ti tui in fra -
ção sa ni tá ria, já de fi ni da e ti pi fi ca da em lei, além de
aten tar con tra as re la ções de con su mo e o Có di go de
De fe sa do Con su mi dor.

Por fim, de ve-se con si de rar que a im ple men ta -
ção de tais mu dan ças de ro tu la gem exi gem, da in dús -
tria e dos pro du to res de ali men tos, al te ra ções nos
seus sis te mas que têm um cus to e de man dam al gum
tem po, ra zão pela qual a nor ma não pode en trar em
vigên cia ime di a ta men te, fa zen do-se ne ces sá rio
con ce der um tem po ra zoá vel de adap ta ção aos pro -
du to res.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, so mos pela Apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 2001, com as se -
guin tes emen das:

EMENDA Nº 1–CAS

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
29, de 2001, a se guin te re da ção:

”Dis põe so bre a in di ca ção de edul co ran -
tes na ro tu la gem de pro du tos ali men tí ci os.“

EMENDA Nº 2–CAS

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 29, de 2001, a se guin te re da ção:

”Art. 1º Os pro du tos ali men ta res de -
vem in di car em seus ró tu los, de for ma cla ra
e con ci sa:

I – as qua li da des e quan ti da des de
edul co ran tes uti li za dos na com po si ção;

II – a in ges tão diá ria ace i tá vel (IDA)
dos edul co ran tes uti li za dos por qui lo gra ma
de peso cor po ral, sem pre que ela te nha
sido ci en ti fi ca men te es ta be le ci da;

III – o va lor ca ló ri co do pro du to.“

EMENDA Nº 3–CAS

Dê-se ao art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 29, de 2001, a se guin te re da ção

”Art. 2º No caso de pro du tos em que
te nha ha vi do subs ti tu i ção par ci al do açú car
por edul co ran te, de ve rá ser in di ca do, além
do pre vis to no art. 1º, o per cen tu al de po der
ca ló ri co do açú car subs ti tu í do por edul co -
ran te.“

EMENDA Nº 4–CAS

Dê-se ao art. 4º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 29, de 2001, a se guin te re da ção:

”Art. 4º Sem pre ju í zo de san ções de
na tu re za ci vil e pe nal ca bí ve is, a inob ser -
vân cia das dis po si ções des ta Lei con fi gu ra,
ao mes mo tem po, in fra ção sa ni tá ria, pre vis -
ta no in ci so XV do art. 10 da Lei nº 6.437,
de 20 de agos to de 1977, e cri me con tra as
re la ções de con su mo, pre vis to no art. 66 da
Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990.“

EMENDA Nº 5-CAS

Dê-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 29, de 2001, a se guin te re da ção:

”Art. 5º Esta lei en tra em vi gor no pra -
zo de um ano a con tar da data de sua pu bli -
ca ção.“

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves, Re -
la to ra – Ma gui to Vi le la – Mar lu ce Pin to – Ge ral do
Althoff Ju vên cio da Fon se ca – João Alber to Sou -
za – La u ro Cam pos – Tião Vi a na – Lin de berg Cury
– Val deck Orne las – Emí lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do – Osmar Dias – Ade mir Andra de – Na bor
Jú ni or – Ma u ro Mi ran da – Se bas tião Ro cha – Ro -
me ro Juca – Lú cio Alcân ta ra – Mo re i ra Men des –
Le o mar Qu in ta ni lha. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa -
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10.  São in fra ções sa ni tá ri as:

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



XV – ro tu lar ali men tos e pro du tos ali men tí ci os
ou be bi das bem como me di ca men tos, dro gas, in su -
mos far ma cêu ti cos, pro du tos di e té ti cos, de hi gi e ne,
cos mé ti cos, per fu mes, cor re la tos, sa ne an tes, de cor -
re ção es té ti ca e qua is quer ou tros con tra ri an do as
nor mas le ga is e re gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, inu ti li za ção, in ter di ção, e/ou 
mul ta;
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

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

....................................................................................
Art. 66. Fa zer afir ma ção fal sa ou en ga no sa, ou

omi tir in for ma ção re le van te so bre a na tu re za, ca rac -
te rís ti ca, qua li da de, quan ti da de, se gu ran ça, de sem -
pe nho, du ra bi li da de, pre ço ou ga ran tia de pro du tos
ou ser vi ços:

Pena – de ten ção de três me ses a um ano e mul ta.
....................................................................................

DO CU MEN TO ANE XA DO NOS TER -
MOS DO ART. 250, PA RÁ GRA FO-ÚNICO,
DO RE GI MEN TO INTER NO.

MINUTA

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29,
de 2001, que dis põe so bre a in di ca ção de 
edul co ran tes na em ba la gem de pro du tos
di e té ti cos e si mi la res.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 2001, obri -
ga os fa bri can tes de pro du tos di e té ti cos e si mi la res a
in di car na em ba la gem a quan ti da de de edul co ran tes
uti li za dos e o va lor da in ges tão diá ria má xi ma re co -
men da da do mes mo, por qui lo de peso cor po ral.

No caso de pro du tos não-dietéticos em que o
açú car te nha sido par ci al men te subs ti tu í do por edul -
co ran te, a em ba la gem deve tra zer, além das es pe ci fi -
ca ções aci ma, tam bém o per cen tu al de po der ca ló ri -
co do açú car subs ti tu í do pelo edul co ran te.

Por fim, a ini ci a ti va es ta be le ce san ções para o
des cum pri men to da lei, com base no Có di go de De fe -
sa do Con su mi dor.

Nos ter mos do art. 90, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, o pro je to de ve rá ser apre ci a do por esta Co -
mis são de Assun tos So ci a is em ca rá ter ter mi na ti vo.

Escla re ça-se que, en cer ra do o pra zo re gi men -
tal, não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to,
nem exis tem ou tras pro po si ções so bre a ma té ria em
tra mi ta ção nes ta Casa.

Qu an to o mé ri to, a pro po si ção é al ta men te de -
se já vel por as se gu rar o di re i to do con su mi dor de co -
nhe cer a com po si ção dos pro du tos que está con su -
min do, em es pe ci al quan do se tra ta de um adi ti vo in -
ten ci o nal a ali men tos.

Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de, le ga li -
da de e téc ni ca le gis la ti va, não há o que ob je tar.

II – Voto 

Em vis ta do ex pos to, so mos pela Apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Do Expe -
di en te lido cons tam men sa gens pre si den ci a is en ca -
mi nhan do os Pro je tos de Lei nº 36 e 37, de 2001-CN,
que vão 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 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 20-10 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 28-10 pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 2-11 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 12-11 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 (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câmara nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de os
no vos apa re lhos de te le vi são con te rem dis po si ti vo
que pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da re cep ção
de pro gra ma ção ina de qua da; e o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 29, de 2001 (nº 3.339/92, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre a in di ca ção de edul co ran -
tes na em ba la gem de pro du tos di e té ti cos e si mi la -
res, 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 do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:



– Nº 191, de 2001 (nº 5.616/2001, na ori gem),
de 26 de se tem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão nº 245, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
re fe ren te ao re la tó rio de ins pe ção re a li za do na Ana -
tel, nos con tra tos de con sul to ria mais re le van tes, se le -
ci o na dos en tre aque les ain da vi gen tes ou que ti ve ram
vi gên cia no ano de 1999 (TC – 001.123/2000-5);

– Nº 192, de 2001 (nº 5.643/2001, na ori gem),
de 26 de se tem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da
De ci são nº 772, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men -
tam, so bre au di to ria re a li za da na Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, com o ob je ti vo de ava li ar a sis te má ti ca de
arreca da ção, ra te io, con ta bi li za ção e re co lhi men to de re -
cur sos dis tri bu í dos a ór gãos e en ti da des, de cor ren tes de
con cur sos das lo te ri as fe de ra is (TC – 008.281/2000-6); e

– Nº 193, de 2001 (nº 5.670/2001, na ori gem),
de 26 de se tem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da
De ci são nº 780, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
so bre au di to ria de na tu re za ope ra ci o nal re a li za da na
Secre ta ria de Po lí ti cas Pú bli cas de Sa ú de do Mi nis té rio
da Sa ú de, no pro gra ma de mo ni to ra men to e de pre ven -
ção da mor ta li da de ma ter na (TC – 012.503/2000-2).

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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, dia 16, será de di ca do a co -
me mo rar o Dia Mun di al da Ali men ta ção, de acor do
com o Re que ri men to nº 578, de 2001, do Se na dor
Osmar Dias e de ou tros Srs. Se na do res. 

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 Lú -
dio Co e lho.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUCIONAL
Nº 42, DE 2001

(Nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra os ar ti gos 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (Dis pon do que as
con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so -
bre as re ce i tas de cor ren tes de ex por ta -

ção, con tu do po den do in ci dir so bre a im -
por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, de ri va dos de Pe tró leo e
com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e com pe -
tên cia).

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. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas sa
a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos, re nu -
me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

”Art. 149. ...............................................
§ 1º  ......................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in -

ter ven ção no do mí nio eco nô mi co de que
tra ta o ca put des te ar ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de -
cor ren tes de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção
de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va lo rem, ten do por base o fa tu -

ra men to, a re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra -
ção e, no caso de im por ta ção, o va lor adu a -
ne i ro;

b) es pe ci fi ca, ten do por base a uni da -
de de me di da ado ta da.

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das
ope ra ções de im por ta ção po de rá ser equi -
pa ra da a pes soa ju rí di ca, na for ma da lei.

§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que
as

con tri bu i ções in ci di rão uma úni ca vez." (NR)

Art. 2º O art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

”Art. 155.  ..............................................

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

§ 2º........................................................

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

IX – .......................................................
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca -

do ria im por ta dos do ex te ri or por pes soa fí si -
ca ou ju rí di ca, ain da que não seja con tri bu -
in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que seja
a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi -



ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to
ao Esta do onde es ti ver si tu a do o do mi ci lio
ou o es ta be le ci men to do des ti na tá rio da
mer ca do ria, bem ou ser vi ço;

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

XII – ......................................................

..............................................................
h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can -

tes so bre os qua is o im pos to in ci di rá uma
úni ca vez, qual quer que seja a sua fi na li da -
de, hi pó te se em que não se apli ca rá o dis -
pos to no in ci so x, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que 
o mon tan te do im pos to a in te gre, tam bém
na im por ta ção do ex te ri or de bem, mer ca do -
ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que
tra tam o in ci so II do ca put des te ar ti go e o
art. 153, I e II, ne nhum ou tro im pos to po de rá 
in ci dir so bre ope ra ções re la ti vas a ener gia
elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri -
va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is
do País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob -
ser var-se-á o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes
e com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im -
pos to ca be rá ao Esta do onde ocor rer o con -
su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en -
tre con tri bu in tes, com gás na tu ral e seus de -
ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is não
in clu í dos no in ci so an te ri or, o im pos to será
re par ti do en tre os Esta dos de ori gem e de
des ti no, man ten do-se a mes ma pro por ci o -
na li da de que ocor re nas ope ra ções com as
de ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com 
gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes
e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I
des te pa rá gra fo, des ti na das a não con tri bu -
in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de -
fi ni das me di an te de li be ra ção dos Esta dos e
Dis tri to Fede ral, nos ter mos do § 2º, XII, g,
ob ser van do-se o se guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, po den do ser di fe ren ci a das por
pro du to;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da -
de de me di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci -
din do so bre o va lor da ope ra ção ou so bre o
pre ço que o pro du to ou seu si mi lar al can ça -
ria em uma ven da em con di ções de li vre
con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci -
das, não se lhes apli can do o dis pos to no art. 
150, III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção 
do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, in clu si ve
as re la ti vas à apu ra ção e à des ti na ção do
im pos to, se rão es ta be le ci das me di an te de li -
be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do § 2º, XII, g.“(NR)

Art. 3º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

”Art. 177 ................................................

..............................................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de

in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va
às ati vi da des de im por ta ção ou co mer ci a li -
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na -
tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel
de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá
ser:

a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do

Po der Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis -
pos to no art. 150, III, b;

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão
des ti na dos:

a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre -
ços ou trans por te de ál co ol com bus tí vel, gás 
na tu ral e seus de ri va dos e de ri va dos de pe -
tró leo;

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi -
en ta is re la ci o na dos com a in dús tria do pe -
tró leo e do gás;

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de
in fra-estrutura de trans por tes.“ (NR)

Art. 4º Enquan to não en trar em vi gor a lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 2º, XII, h, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, os Esta dos e o Dis tri to Fe de -
ral, me di an te con vê nio ce le bra do nos ter mos do §
2º, XII, g, do mes mo ar ti go, fi xa rão nor mas para re -
gu lar pro vi so ri a men te a ma té ria.



Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 277, DE 2000

Alte ra os arts. 149 e 177 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

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

Art. 1º É acres cen ta do ao art. 149 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral o se guin te § 2º, re nu me ran do-se para §
1º o atu al pa rá gra fo úni co:

“Art. 149. ...............................................

..............................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is de in ter -

ven ção no do mí nio eco nô mi co de que tra ta
o ca put des te ar ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de -
cor ren tes de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção
de bens ou ser vi ços re ce bi dos do ex te ri or,
in clu si ve ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le -
co mu ni ca ções, de ri va dos de pe tró leo, com -
bus tí ve is, ain da que o des ti na tá rio seja pes -
soa na tu ral, que, no caso, po de rá, na for ma
da lei, ser equi pa ra da a pes soa ju rí di ca."
(NR)

Art. 2º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 177. ...............................................

..............................................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de

in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va
às ati vi da des de co mer ci a li za ção, de cor ren -
te de re ven da ou re fi no, e de im por ta ção de
pe tró leo e seus de ri va dos, bem as sim de
gás na tu ral e ál co ol car bu ran te, de ve rá aten -
der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí qui ta da con tri bu i ção será:
a) ad-valorem, in ci din do so bre o fa tu -

ra men to ou a re ce i ta bru ta, no caso de co -
mer ci a li za ção e, no caso de im por ta ção, so -
bre o res pec ti vo va lor adu a ne i ro; ou

b) es pe cí fi ca, ten do por base a uni da -
de de me di da ado ta da.

II – a alí quo ta po de rá ser:
a) di fe ren ci a da por pro du to ou des ti na -

ção;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do

Po der Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis -
pos to no art. 150, III, b;

III – os re cur sos ar re ca da dos te rão a
se guin te des ti na ção na for ma es ta be le ci da
na lei do or ça men to anu al:

a) pa ga men to de sub sí di os a pre ços
ou trans por te de ál co ol car bu ran te ou de de -
ri va dos de pe tró leo;

b) fi nan ci a men to de pro gra mas de:
1. fis ca li za ção da qua li da de de com -

bus tí ve is;
2. re gu la ção das ati vi da des da in dús -

tria de pe tró leo e de gás na tu ral;
3. fo men to das ati vi da des de trans por -

te, mi nas e ener gia e meio am bi en te, in clu -
si ve de ser vi ço da dí vi da pú bli ca a elas vin -
cu la do." (NR)

Art. 3º 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, 

MENSAGEM Nº 1.093, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 60, in ci so II, 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 Fa zen da, o tex -
to da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que ”Alte ra
os arts. 149 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral".

Bra sí lia, 9 de agos to de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 509/MF

Bra sí lia, 27 de ju lho de 2000

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

Vos sa Exce lên cia a ane xa Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal, que ‘al te ra os arts. 149 e 177 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral“.

2. Com a pro xi mi da de da to tal li be ra li za ção do
mer ca do na ci o nal re la ti vo ao pe tró leo e seus de ri va -
dos e ao gás na tu ral, tor nam-se ne ces sá ri as as al te -
ra ções pro pos tas, como úni ca for ma de se evi tar dis -
tor ções de na tu re za tri bu tá ria en tre o pro du to in ter no
e o im por ta do, em de tri men to da que le, que fa tal men -
te ocor re rão se man ti do o or de na men to ju rí di co atu al.



3. Assim ado ta da a pre sen te pro pos ta, po -
der-se-á cons tru ir se im ple men tar, sem ne nhum obs -
tá cu lo de na tu re za cons ti tu ci o nal, uma for ma de tri bu -
ta ção dos re fe ri dos pro du tos que ga ran tam a ple na
ne u tra li da de tri bu tá ria. Res pe i to sa men te. Pe dro
Sam pa io Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti -

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na -
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da
de seus ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des -
tes de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.
....................................................................................

Se ção II
Das Li mi ta ções do Po der de Tri bu tar

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se -
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

III – co brar tri bu tos:
....................................................................................

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;
....................................................................................

Se ção III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
....................................................................................

Art 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:
....................................................................................

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II, aten de rá ao
se guin te:
....................................................................................

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
im pos to ao Esta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le ci -
men to des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;
....................................................................................

X – não in ci di rá:
....................................................................................

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros Esta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

XII – cabe à lei com ple men tar:
....................................................................................

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti -
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga -
dos.
....................................................................................

Art. 177. Cons ti tu em mo no pó lio da União
....................................................................................

§ 3º A lei dis po rá so bre o trans por te e a uti li za -
ção de ma te ri a is ra di o a ti vos no ter ri tó rio na ci o nal.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A pro pos -
ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida
está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 e
se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

GLPMDB Nº 217/2001

Bra sí lia, 8 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 Ju vên cio da Fon -
se ca, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor José
Alen car, re ma ne jar, para a ti tu la ri da de, O Se na dor Iris 
Re zen de, em subs ti tu i ção ao Se na dor José Fo ga ça,



e in di car, como su plen te, o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Iris Re zen de, na Co mis -
são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à
Medi da Pro vi só ria nº 2.191-9, de 23 de agos to de 2001,
que “acres ce e al te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.974, de 5
de ja ne i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as“, fi can do
a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Ju vên cio da Fon se ca 
Iris Re zen de
Su plen tes
Ma u ro Lan do
Amir Lan do
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 (Na bor Júni or) – Serão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pela or -
dem, com a pa la vra o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an -
tes de a emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des pro -
nun ci ar o seu dis cur so – sei que S. Exª o fará em der -
re dor do Dia do Pro fes sor, a quem cum pri men to por
an te ci pa ção – gos ta ria de, em meu nome pes so al, fa -
zer dois re gis tros. 

Ve nho acom pa nhan do, ao lon go de to dos es ses 
anos em que de sem pe nho man da to em nome do
meu Esta do, a atu a ção de duas fi gu ras nes ta Casa.
Pos so di zer, Sr. Pre si den te, que mi nha for ma ção pro -
fis si o nal – sou ad vo ga do, a vida in te i ra lido com o
ramo do Di re i to, so bre tu do com ma té ri as a ele per ti -
nen tes – me dá, se não au to ri da de, pelo me nos ex pe -
riên cia para o pri me i ro re gis tro.

Qu e ro me con gra tu lar com a Mesa – que aca ba
de ter seu novo Pre si den te ele i to, Se na dor Ra mez Te -
bet – pela re con du ção do Dr. Ra i mun do Car re i ro Sil va 
a Se cre tá rio-Geral da Mesa. Às ve zes, as pes so as
não bus cam o pal co ilu mi na do. Fi cam na pla téia obs -
cu ra, mas dali saem con tri bu i ções mu i to gran des,
como é o caso do nos so Dr. Car re i ro.

O se gun do re gis tro, Sr. Pre si den te, é que, quan -
do fui Re la tor-Geral da Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te, só foi pos sí vel esse tra ba lho com o acom pa -
nha men to e a co la bo ra ção da Grá fi ca do Se na do. E
àque la al tu ra, exer cia a che fia da Grá fi ca o Dr. Aga ci el 
Maia, tam bém um ci da dão que nun ca bus cou o pal co

ilu mi na do. O seu tra ba lho ali o cre den ci ou para a Di -
re ção-Geral do Se na do. Tam bém to mei co nhe ci men -
to de que a Mesa re con du ziu S. Sª a esse im por tan te
car go. 

Vejo, por tan to, que aque la ami za de que se ci -
men tou ao lon go de to dos es ses anos me dá in de pen -
dên cia mo ral para fa zer este re gis tro. 

É bom, Sr. Pre si den te, que a Casa, de vez em
quan do, tome o cu i da do, se não o de ver, de fa zer o re -
co nhe ci men to a quem pres ta ser vi ço. Por isso, em
meu nome pes so al, cum pri men to a Mesa e pa ra be ni -
zo os dou to res Aga ci el Maia e Ra i mun do Car re i ro
pela re con du ção que os mes mos ti ve ram por par te da 
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Mesa
as so cia-se às ma ni fes ta ções do Se na dor Ber nar do
Ca bral com re la ção à re con du ção dos dou to res
Aga ci el Maia e Ra i mun do Car re i ro Sil va para, res -
pec ti va men te, Di re tor-Geral da Casa e Se cre tá -
rio-Geral da Mesa dos tra ba lhos do Se na do Fe de ral,
e com pro me te-se em trans mi tir ao Pre si den te Ra mez 
Te bet a ma ni fes ta ção que V. Exª aca ba de fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des por 20
mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te 15
de ou tu bro, Dia do Pro fes sor, que ro fa lar aos pro fes -
so res de todo Bra sil e em es pe ci al aos meus co le gas
do Rio Gran de do Sul. Qu e ro ex pres sar al guns pen -
sa men tos e con cep ções so bre o fun da men tal pa pel
que tem o do cen te na cons tru ção de uma so ci e da de
me lhor e mais fe liz. Ale gra-me pa ra be ni zar nos sa lu -
ta do ra ca te go ria pela per sis tên cia na sua prá ti ca e
pelo es for ço em se su pe rar de modo a ofe re cer sua
con tri bu i ção in dis pen sá vel ao de sen vol vi men to do
País e de nos so povo. 

É im por tan te re al çar a ini ci a ti va da Inter na ci o nal 
de Edu ca ção, que, em co o pe ra ção com a Unes co, co -
me mo rou no dia 5 de ou tu bro pró xi mo pas sa do o Dia
Mun di al do Do cen te, oca sião em que foi re for ça da a
im por tân cia dos edu ca do res como prin ci pa is res pon -
sá ve is pela trans for ma ção das cri an ças e jo vens em
adul tos pro du ti vos e ca pa zes de se in se ri rem ple na -
men te em seu am bi en te so ci al, cul tu ral e po lí ti co.
Para tan to, a Inter na ci o nal, mais uma vez, re co men da 
que os Go ver nos de vem ado tar me di das ne ces sá ri as
para se al can çar esse ob je ti vo, tais como: in ves ti men -
to de pelo me nos 6% do Pro du to Inter no Bru to na
edu ca ção; for ma ção ini ci al e con ti nu a da dos tra ba lha -



do res em edu ca ção; con di ções de aces so ao ma te ri al 
ne ces sá rio para os alu nos; tem po para per mi tir que
os edu ca do res se au to-avaliem e con si gam cons tru ir
avan ços na qua li da de e quan ti da de de co nhe ci men to
ne ces sá rio ao seu bom de sem pe nho pro fis si o nal.

Por ou tro lado, a Co mis são Eco nô mi ca para a
Amé ri ca La ti na e Ca ri be – Ce pal – apon ta que as ta -
xas de re tor no do in ves ti men to em edu ca ção são al -
tís si mas, por isso re co men da o in cre men to de 4% do
va lor do PIB para a edu ca ção a par tir do pa ta mar em
que o país se en con trar. Em nos so caso, a Ce pal es ti -
ma que, se o Bra sil fi zes se o in ves ti men to re co men -
da do, te ria um au men to po ten ci al de 17% em seu
PIB.

Ain da é tris te re gis trar que a Unes co, em pes -
qui sa que en vol veu 47 pa í ses, re ve lou que o Bra sil
está en tre os que têm as pi o res pro por ções na re la ção
alu no/pro fes sor na edu ca ção bá si ca. Em es pe ci al,
quan to ao en si no mé dio, nos so País se po si ci o na no
úl ti mo lu gar, com 38,6 alu nos por fun ção do cen te,
bem como tem a ter ce i ra pior mé dia sa la ri al anu al
para o pro fes sor em iní cio de car re i ra, R$313,16 por
mês em mé dia.

La men ta vel men te, nos so País não man tém a
his tó ria de pres tí gio so ci al e po lí ti co em pres ta do à
pre sen ça da do cên cia no Bra sil, a exem plo do que
ocor reu nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo pas sa do.

Nes se sen ti do, é dig no de re gis tro o tra ba lho de -
sen vol vi do pe los sin di ca lis tas ita li a nos, for ma li zan do
a al fa be ti za ção de adul tos na dé ca da de 20, e tam -
bém os pi o ne i ros da edu ca ção na dé ca da de 30, que,
li de ra dos pelo pro fes sor Aní sio Te i xe i ra, con tri bu í ram
para dar vi si bi li da de aos pro ble mas da edu ca ção –es -
pe ci al men te com a Car ta dos Pi o ne i ros e com a cri a -
ção do Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o na is (Inep), cujo ob je ti vo es pe cí fi co é cu i dar
da for ma ção do do cen te –, além da luta pela es co la
la i ca e pú bli ca, li de ra da por pro fes so res que de ram
con tri bu i ções in dis cu tí ve is e ines que cí ve is, como Flo -
res tan Fer nan des.

O Fó rum Na ci o nal em De fe sa da Esco la Pú bli -
ca re u niu mais de 40 en ti da des re pre sen ta ti vas da
so ci e da de ci vil, des de a Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te, na or ga ni za ção da Lei de Di re tri zes e Ba ses da 
Edu ca ção, e con ti nua co la bo ran do nos gran des mo -
men tos de de ba te da edu ca ção, como su ce deu du -
ran te a ela bo ra ção do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.

Cabe lem brar tam bém um even to que se re a li -
za rá de 24 a 27 de ou tu bro em Por to Ale gre, o Fó rum
Mun di al de Edu ca ção. Mais uma vez, edu ca do res do
mun do in te i ro di rão que um novo mun do pos sí vel se
cons trói com es pa ços edu ca ti vos, for ma is ou não, em

que a for ma ção hu ma nís ti ca e ci da dã pro mo va o
aces so ao co nhe ci men to.

São es ses os per so na gens e pro ta go nis tas da
nos sa his tó ria que hoje pre ci sam gri tar em pra ça pú -
bli ca e acres cen tar ao seu co ti di a no de sala de aula
ou jun to a pro ce di men tos de ex ten são e pes qui sa,
mo vi men tos de gre ve, para que as au to ri da des bra si -
le i ras re co nhe çam a im por tân cia de sua con tri bu i ção.

A luta dos pro fes so res não é so men te por me -
lho res sa lá ri os por que en vol ve, sem dú vi da, a pre o -
cu pa ção com a qua li da de do en si no mi nis tra do. É o
que de i xa cla ro a pes qui sa re a li za da pela Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção
(CNTE), ao apon tar di fi cul da des que pre ju di cam a re -
la ção en si no – apren di za gem:

– alto ín di ce de fal ta dos alu nos;
– ca rên cia de re cur sos pe da gó gi cos;
– ca rên cia de pes so al de apo io pe da gó gi co; 
– aces so in su fi ci en te à bi bli o gra fia pro du zi da;
– di fi cul da de dos pro fes so res de par ti ci pa rem

de even tos em que se dis cu tem os ru mos da edu ca -
ção e o avan ço do co nhe ci men to, tan to em ní vel lo cal, 
como na ci o nal.

Os in di ca do res ci ta dos pe los pro fes so res são
re ve la do res de li mi tes per ver sos na po lí ti ca vi gen te
que, se su pe ra dos, po de ri am in flu ir po si ti va men te na
apren di za gem dos alu nos.

A ca rên cia de pes so al de apo io, por exem plo,
de nun cia a fal ta de uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis -
si o nal que aten te para a re a li za ção pe rió di ca de con -
cur sos pú bli cos e para a di men são edu ca ti va das
cha ma das ati vi da des de apo io pe da gó gi co, em mu i -
tas re des pú bli cas pro vi das por re gi me de ter ce i ri za -
ção de ser vi ços e por con tra ta ções tem po rá ri as de
ca rá ter pre cá rio.

Fi nal men te, como está co men ta do no tra ba lho
da CNTE, ”não dá para de i xar de ex pli ci tar que a po lí -
ti ca edu ca ci o nal vi gen te não con tem pla a par ti ci pa -
ção da es co la e dos pro fes so res como ele men to de
cons tru ção e de ela bo ra ção de pro pos tas, pro gra mas
e pro je tos. Dá-se pri o ri da de ao ca rá ter me ra men te
exe cu tor da es co la, sen do cons tan tes as ini ci a ti vas
cen tra li za das que li mi tam os pro fes so res a agen tes
ope ra ti vos, des pre zan do-se sua ca pa ci da de crí ti ca,
re fle xi va e cri a ti va“.

A men ci o na da pes qui sa mos tra que a qua li fi ca -
ção dos pro fes so res, em qual quer eta pa de en si no,
não pode se li mi tar aos as pec tos téc ni cos da pro fis -
são, mas à sua pró pria am pli tu de e com ple xi da de.

E o que faz o Go ver no bra si le i ro? O que faz o
Mi nis tro da Edu ca ção? O que faz o Pre si den te da Re -



pú bli ca? Ve tam o ar ti go do Pla no Na ci o nal da Edu ca -
ção que dis põe so bre a ele va ção do per cen tu al dos
in ves ti men tos pú bli cos em edu ca ção. Pre viu-se no
pro je to apro va do nes ta Casa e na Câ ma ra, por tan to,
no Con gre so Na ci o nal, que esse per cen tu al de ve ria
che gar a 7% do PIB até o fi nal da dé ca da. Para tan to,
se ria ne ces sá ria uma am pli a ção anu al da or dem de
0,5% do PIB, nos pri me i ros qua tro anos, e de 0,6% no 
quin to ano.

Hoje o Bra sil in ves te 4,6% do PIB em edu ca ção.
Ele var esse pa ta mar para 7% sig ni fi ca ria um in cre -
men to de R$24 bi lhões.

E o que ale gam as nos sas au to ri da des exe cu ti -
vas para tal veto? Ale gam que o Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção – cuja am pli tu de é de dez anos – con tra ria
o Pla no Plu ri a nu al, cuja abran gên cia é de ape nas
qua tro anos. Apa ren te men te, que rem brin car com
nos sa in te li gên cia e in ver ter os prin cí pi os da ló gi ca,
se gun do os qua is o ma i or com pre en de o me nor. Mas
esse é um ar gu men to pí fio, pois não há in com pa ti bi li -
da de ne nhu ma en tre um pla no e ou tro. E, se hou ver,
que se mude o PPA e não que se vete o PNE.

Além des sa ”brin ca de i ra“, o Pre si den te da Re -
pú bli ca ve tou ou tros dis po si ti vos do Pla no Na ci o nal
de Edu ca ção, to dos eles es sen ci a is à ele va ção do
Pla no Edu ca ci o nal de nos so País. Eis al guns im por -
tan tes dis po si ti vos ci ta dos:

– o que am plia o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren -
da Mí ni ma para aten der as cri an ças em ida de
pré-escolar;

– o que am plia a ofer ta de en si no pú bli co su pe -
ri or para o pa ta mar de 40%;

– o que as se gu ra a apli ca ção de 75% dos re cur -
sos fe de ra is para o en si no su pe ri or pú bli co;

– o que am plia o pro gra ma do cré di to edu ca ti vo
e o as so cia à ava li a ção das ins ti tu i ções aten di das;

– o que am plia o fi nan ci a men to pú bli co à pes -
qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;

– o que de ter mi na a im plan ta ção de pla nos de
car re i ra para os pro fis si o na is das áre as téc ni cas e ad -
mi nis tra ti vas das ins ti tu i ções su pe ri o res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ne ces -
sá rio mais do que nun ca fa zer com que o País dê o
sal to de qua li da de da edu ca ção, pois, ape sar de todo
o oti mis mo (sem ra zão) apre go a do pe las en ti da des
edu ca ci o na is, ain da es ta mos mu i to lon ge dos pa -
drões mí ni mos de edu ca ção de um país que se quer
de sen vol vi do so ci al e eco no mi ca men te.

– Ain da exis tem 17 mi lhões de bra si le i ros ile tra -
dos, ou seja, não lêem nem es cre vem; e mais 30 mi -
lhões de ile tra dos fun ci o na is, pes so as que, ape sar de 

le rem e es cre ve rem, não fa zem uso des sas ha bi li da -
des no seu dia-a-dia;

– Mais da me ta de das cri an ças en tre 4 e 6 anos
não fre qüen tam a pré-escola;

– Ain da es tão fora da es co la 8,5 mi lhões de pes -
so as en tre 7 e 18 anos;

– Me nos de 7,5 % da po pu la ção têm 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 o Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas
Apli ca das, o Ipea;

– Cer ca de 97% da po pu la ção es tu dan til ne gra
es tão 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.

Como vêem, Srªs e Srs. Se na do res, o qua dro é
som brio. Mas o pior é que são pou cas as chan ces de
ser re ver ti do, pois o in ves ti men to no en si no fun da -
men tal caiu de 5% para 2,2% do PIB, de 1998 para
cá.

E ago ra, es ta mos ven do o pró prio Ban co Inte ra -
me ri ca no do De sen vol vi men to que, on tem, anun ci ou
o Re la tó rio Pro gres so Eco nô mi co-Social na Amé ri ca
La ti na 2001. Ele di vul gou e afir mou: ”A Amé ri ca La ti -
na está um sé cu lo atrás.“ A re gião pre ci sa de 100
anos para che gar em ní vel de ren da dos pa í ses de -
sen vol vi dos. E afir ma: ”A re du ção de ren da nos úl ti -
mos dez anos e a acen tu a ção do de se qui lí brio na dis -
tri bu i ção das ri que zas é cada vez mais con cen tra da
nas mãos de uma mi no ria.“

Atu al men te, 170 mi lhões de la ti no-americanos,
um em cada três, vi vem com me nos de dois dó la res
diá ri os. E o mais gra ve ain da, Srªs e Srs. Se na do res, o 
Re la tó rio mos tra que os ní ve is de edu ca ção tam bém
es tão cres cen do num rit mo mais len to, in clu si ve em
re la ção ao Ori en te Mé dio, onde são mais ba i xos.

Por isso, Sr. Pre si den te, acre di ta mos e afir ma -
mos que a edu ca ção é, por ex ce lên cia, um ele men to
ca ta li sa dor no pro ces so de de sen vol vi men to.

Por essa ra zão, es ta mos aqui a cla mar que a po -
lí ti ca edu ca ci o nal vi gen te se cun da ri za, ain da, o as -
pec to da qua li fi ca ção pro fis si o nal, pre fe rin do atu ar na 
ca pa ci ta ção em ser vi ço, vol ta da prin ci pal men te para
os as pec tos téc ni cos e me to do ló gi cos do tra ba lho.

Não se dis cu tem as po lí ti cas, sua con cep ção e
for mu la ção, ape nas as me lho res for mas de sua im -
ple men ta ção na es co la. Tal pos tu ra li mi ta as pec tos
ne ces sá ri os na qua li fi ca ção do do cen te, ou seja, os
es pa ços de for ma ção con ti nu a da, re du zi dos ao
”apren der a fa zer“.

Tal pos tu ra é tra du zi da em to das as ini ci a ti vas
no es ta be le ci men to de po lí ti cas pú bli ca para o se tor:
uma vi são mais prag má ti ca, dis tan ci a da das ne ces si -



da des e ex pec ta ti vas ex pres sas pela so ci e da de, a
exem plo do veto re cen te ao pro je to apro va do no Con -
gres so Na ci o nal com re la ção ao en si no da So ci o lo gia
e da Fi lo so fia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te Dia
do Pro fes sor, por tan to, é mu i to pou co o que te mos a
co me mo rar. Infe liz men te, ain da pre ci sa mos fi car cla -
man do o ób vio para ver se ul tra pas sa mos a bar re i ra
de sur dez dos man da tá ri os da edu ca ção.

O pro fes sor, como agen te da ação edu ca ti va, é
quem mais so fre com essa in sen si bi li da de. E não há
como ter edu ca ção de qua li da de sem pro fes so res
qua li fi ca dos, pois, la men ta vel men te, so men te um ter -
ço dos nos sos mes tres e mes tras têm a ti tu la ção ade -
qua da para le ci o na rem. Ape nas 32% dos pro fes so res 
têm o cur so su pe ri or, en quan to 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 Pri me i ro Grau.

Com que âni mo po dem tra ba lhar, se mais de
60% do con jun to está sob re gi me de con tra ta ção pre -
cá ria ou tem po rá ria? Como sus ten tar dig na men te
uma fa mí lia, se os sa lá ri os mé di os são in su fi ci en tes?
A re mu ne ra ção va ria de R$136,00 no Nor des te a
R$854,00, no Su des te, con sa gran do a in su fi ciên cia e
as de si gual da des en tre re giões e en tre as es fe ras ad -
mi nis tra ti vas.

O Bra sil paga o quar to pior sa lá rio do mun do
(mé dia na ci o nal de R$490,00), 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 (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 (OCDE).

Não é à toa que me ta de dos pro fes so res so fre
de sín dro me da de sis tên cia.

Nes te Dia do Pro fes sor, não po de ría mos ig no rar 
a si tu a ção ca la mi to sa em que se en con tra nos sa
educação su pe ri or. Com mais de dois me ses de gre -
ve, os fun ci o ná ri os e pro fes so res das Uni ver si da des
Fe de ra is se vêem di an te de um im pas se pro vo ca do
pelo MEC, que se re cu sa a ne go ci ar e re tém sa lá ri os.

A Uni ver si da de do meu Esta do, o Rio Gran de do 
Sul, por exem plo, uma das pri me i ras na ava li a ção do
Pro vão, vê cada vez mais com pro me ti da a qua li da de
de seu en si no, ten do em vis ta o ver da de i ro su ca te a -
men to.

De 1990 para cá, au men tou a ofer ta de cur sos
de gra du a ção (de 43 para 62); de cur sos de mes tra do
(de 42 para 62); de dou to ra do (de 17 para 47). Mas, o
qua dro de pro fes so res, ape sar do au men to de cur sos
e de alu nos aten di dos, tem de cli na do, de 1995 para
2000: de 2.118 caiu para 2.097, um nú me ro sig ni fi ca -
ti va men te me nor que o de 1990, quan do ha via 2.483

do cen tes. Do qua dro atu al, 15% dos do cen tes são
pro fes so res subs ti tu tos, cuja re la ção con tra tu al é pre -
cá ria. Além dis so, es tes es tão im pe di dos de atu ar em
pes qui sa e ex ten são.

E a si tu a ção das Uni ver si da des Fe de ra is em
todo País não é di fe ren te des se qua dro. De 1995 para
2000, o or ça men to da Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no 
Su pe ri or (IFES) foi re a jus ta do em ape nas 30%, con -
tra uma in fla ção (IGP-DI) de 70%. Isso sig ni fi ca uma
per da real de or ça men to, que tem como con se qüên -
cia o com pro me ti men to das ati vi da des re gu la res.

E os pro fes so res e téc ni cos ad mi nis tra ti vos das
nos sas uni ver si da des cla mam, nas ruas, por jus ti ça,
por re co nhe ci men to e por va lo ri za ção. Con ti nua o im -
pas se, ape sar dos me i os de co mu ni ca ção no ti ci a rem
que hou ve um en con tro en tre os ser vi do res e o Go -
ver no. O Go ver no anun cia, na sua re i vin di ca ção, que
vai in cor po rar, a par tir do pró xi mo ano, 100% da gra ti -
fi ca ção de ati vi da de exe cu ti va aos ven ci men tos dos
ser vi do res das uni ver si da des pú bli cas fe de ra is. A re i -
vin di ca ção é a mais an ti ga dos pro fis si o na is, que es -
tão sem au men to de sa lá ri os há sete anos, mas não é 
su fi ci en te. Os pro fes so res e fun ci o ná ri os não po dem
es pe rar ain da o ano que vem para te rem o re a jus te
nos seus sa lá ri os. Não po dem aban do nar os seus co -
le gas apo sen ta dos e pen si o nis tas fun ci o ná ri os.

Esta mos, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pe din do que haja sen si bi li da de do Go ver -
no, que haja a ma nu ten ção do diá lo go e que, prin ci -
pal men te, olhe que a uni ver si da de pú bli ca fe de ral, a
gran de res pon sá vel pela pes qui sa nes te País, seja
res pe i ta da e va lo ri za da.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
ca u sa-nos for te pre o cu pa ção. Fal tam re cur sos para
in ves ti men tos, fal tam re cur sos para a ma nu ten ção
dos equi pa men tos de alta tec no lo gia, mas, prin ci pal -
men te, fal ta com pro mis so des te Go ver no com o pro -
fes sor, que se vê cada vez mais aban do na do.

Não se pode fa zer edu ca ção sem edu ca do res,
sem pro fes so res, sem mes tres, ao con trá rio do que
crê em nos sas au to ri da des edu ca ci o na is, que re le -
gam o ma gis té rio bra si le i ro a uma con di ção iní qua.

Mu i to em bo ra o Go ver no FHC te nha apre go a do
que a edu ca ção é uma de suas pri o ri da des, ain da es -
ta mos lon ge de vê-la cum pri da.

Ao lon go des te Go ver no, o dis cur so tem sido o
do FMI e o do Ban co Mun di al: o da re du ção dos re cur -
sos para as uni ver si da des pú bli cas fe de ra is, com a
jus ti fi ca ti va de que é ne ces sá rio in ves tir nos ní ve is de
en si no fun da men tal e mé dio. Essa tem sido a res pos -
ta pa drão do Mi nis tro para o aban do no das fe de ra is.



Então, como ele jus ti fi ca que hou ve uma que da na
qua li da de da edu ca ção nes ses ní ve is? Pois é exa ta -
men te essa a cons ta ta ção do Sis te ma Na ci o nal de
Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca (Saeb).

Mas, ao con trá rio da ava re za de mons tra da para
o en si no su pe ri or pú bli co, Suas Exce lên ci as têm sido
bas tan te pró di gos com o en si no su pe ri or pri va do, per -
mi tin do a aber tu ra in dis cri mi na da de cur sos por ins ti -
tu i ções par ti cu la res. Nada con tra o au men to de va gas 
no en si no su pe ri or; mas não se pode, com isso, re du -
zir a par ti ci pa ção do se tor pú bli co, pois es tas res pon -
dem pe las ati vi da des de pes qui sa no País: 80% das
ati vi da des de pes qui sas são re a li za das com qua li da -
de e com com pe tên cia nas nos sas uni ver si da des pú -
bli cas.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
en dos sa mos as de nún ci as apre sen ta das pela Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção,
na Se gun da Mar cha Na ci o nal em De fe sa e Pro mo ção 
da Edu ca ção Pú bli ca, ocor ri da no úl ti mo dia 3 de ou -
tu bro aqui em Bra sí lia, sen do que a prin ci pal de man -
da é a der ru ba da dos ve tos pre si den ci a is ao Pla no
Na ci o nal de Edu ca ção.

Por isso, como ho me na gem às pro fes so ras e
pro fes so res bra si le i ros, con cla mo meus Pa res para,
jun ta men te com os De pu ta dos Fe de ra is, der ru bar -
mos es ses ve tos. Des sa for ma, as se gu ra re mos re cur -
sos para a edu ca ção, pois, do con trá rio, te re mos um
pla no che io de boas in ten ções, mas im pos sí vel de ser 
con cre ti za do.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, essa é a ho me -
na gem que faço aos meus co le gas tra ba lha do res em
edu ca ção nes te Dia do Pro fes sor, res sal tan do o in -
can sá vel tra ba lho de re sis tên cia, luta e pa tri o tis mo de 
nos sa ca te go ria pro fis si o nal.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – 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 La u ro Cam pos,
com mu i to pra zer.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No bre 
Se na do ra, agra de ço mu i to a V. Exª pelo apar te. Esti ve 
aqui, du ran te o pro nun ci a men to de V. Exª, com o mi -
cro fo ne em ris te, sem ou sar usá-lo. Qu e ro con gra tu -
lar-me com V. Exª por esse dis cur so mag ní fi co, uma
peça que mos tra cons ciên cia, gar ra, in te li gên cia e re -
be lião – as qua li da des que um bom pro fes sor deve
ter. V. Exª mi nis trou um dis cur so, e ti ve mos a sa tis fa -
ção de ou vi-la. Fui pro fes sor du ran te mi nha vida in te i -
ra. Pre ten di se guir, sem ja ma is ter al can ça do, o ca mi -

nho do meu pai. O atra so de mi nha mar cha em di re -
ção à do meu pai foi, in clu si ve, sa li en ta do, há tem pos, 
pelo Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que foi alu no de
meu pai. S. Exª teve a opor tu ni da de – para o meu pra -
zer – de di zer que meu pai era mu i to su pe ri or a mim.
Con ti nuo lu tan do, pe le jan do, e ad mi ran do cada vez
mais esta ca te go ria de so fre do res. No tem po de meu
pai, por exem plo, não ha via de di ca ção ex clu si va, mas 
ele en si na va de ma nhã e à tar de; à no i te, es cre via e
pen sa va. A vida in te i ra foi as sim. Na pá gi na 89 do li -
vro Migo, de Darcy Ri be i ro, ele diz que meu pai foi o
úni co sá bio ver da de i ro que ele co nhe ceu, uma vida
in te i ra de di ca da à me di ta ção e ao es tu do. ”Ao de fron -
tar-me com aque la vida, fi quei per ple xo. Gos ta ria de
ser sá bio e pro bo, mas não tan to“, dis se Darcy Ri be i -
ro a res pe i to de meu pai. O Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra tem ra zão: não pre ten do tan to. Gos ta ria ape nas de
di zer que, tal como meu pai, que que ria um ba lão de
oxi gê nio pe que no para po der mor rer dan do au las, eu
tam bém pre ten dia mor rer em sala de aula, de di -
car-me in te i ra men te. Um pro fes sor, como V. Exª de -
mos tra ser, é um do a dor uni ver sal de san gue. Esta -
mos re al men te nes ta nos sa pro fis são pro fes san do a
nos sa es pe ran ça, a nos sa fé, a nos sa con fi an ça na
mu dan ça, no avan ço da in te li gên cia que trans for ma rá 
o mun do e que será no va men te in se mi na da por essa
trans for ma ção. V. Exª de mons trou, nes sa peça que
aca ba de pro fe rir, que é tam bém uma pos su i do ra
des sa in qui e ta ção que a faz con tem po râ nea do fu tu -
ro. De po is, com esse fra cas so que o ne o li be ra lis mo
prin ci pal men te in tro du ziu no nos so sis te ma edu ca ci o -
nal, fi quei pen san do que a uni ver si da de de i xou de ser 
um tú mu lo dig no. Eu não que ro mais mor rer lá. Qu e -
ria trans for má-la e, não ten do con se gui do, pelo con -
trá rio, ten do as sis ti do à sua de mo li ção, à sua des mo -
ra li za ção, ao seu des cren den ci a men to, pre fi ro mor rer 
em ou tro lu gar qual quer. Mor ren do de ba i xo de uma
ár vo re ou em uma es tra da, sei que es ta rei em lu gar
mais dig no do que aque le em que trans for ma ram a
uni ver si da de, em to dos os sen ti dos, como V. Exª de -
mons trou e com pro vou mu i to bem. Uma pes soa com
pós-graduação, ba cha rel, mes tre e dou tor!... Na Uni -
ver si da de de Bra sí lia, para ser ti tu lar, tem que ter
pós-doutorado para ga nhar R$2.000,00 por mês!
Eles que rem jus ta men te des tru ir a uni ver si da de pú bli -
ca para cri ar ou tra cli en te la. Ouvi fa lar que, em Bra sí -
lia, há 20 uni ver si da des par ti cu la res; em Uber lân dia,
onde fui dar uma pa les tra, ou tro dia, há 22 uni ver si da -
des par ti cu la res. Quer di zer, foi um ser vi ço bem fe i to.
Arran ja ram cli en te la para as uni ver si da des par ti cu la -
res. Com nos sos fi lhos e ne tos ten do que en fren tar
uni ver si da des que cus tam R$700,00, de três, qua tro



sa lá ri os mí ni mos por mês, tor na mo-nos es cra vos do
sa ber, des sa mer ca do ria em que se trans for mou o
en si no. Este dia é re al men te mu i to tris te. Des cul -
pe-me, pois não que ria to mar o tem po de V. Exª, in ter -
rom pen do seu pro nun ci a men to mo no lí ti co – um pen -
sa men to em que a cons ciên cia, ação e von ta de de
mu dan ça for mam um amál ga ma –, que não de ve ria
ser in ter rom pi do por ne nhum pro nun ci a men to. Mu i to
obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor La u ro Cam pos, o apar te de V. Exª, que in -
cor po ro ao meu pro nun ci a men to, en ri que ce a nos sa
re fle xão. 

Está fa lan do ao Bra sil, em apar te a uma sim ples 
pro fes so ra de en si no pú bli co do Esta do do Rio Gran -
de do Sul, uma das ma i o res fi gu ras da edu ca ção bra -
si le i ra, que é o nos so sem pre Pro fes sor e Se na dor
La u ro Cam pos. 

Por isso, a re fle xão que V. Exª faz aqui, o tes te -
mu nho que dá de sua vida, de sua his tó ria, do que foi
seu pai, do que foi V. Exª, é um sen ti men to que sai do
seu co ra ção. Qu an do diz que não quis per ma ne cer na 
uni ver si da de, a sua pre sen ça, a sua fi gu ra não está
lá, mas o seu co ra ção con ti nua lá, como um dos ma i o -
res de fen so res da edu ca ção nes ta Casa, prin ci pal -
men te mos tran do às no vas ge ra ções o que os des -
man dos da po lí ti ca glo ba li zan te têm fe i to em re la ção
à edu ca ção.

As pa les tras, os pro nun ci a men tos de V. Exª nes -
ta Casa têm sido ver da de i ras au las de sa ber. Meus
cum pri men tos. Te nho cer te za de que a con tri bu i ção
que V. Exª deu e con ti nua dan do às no vas ge ra ções,
não ape nas no que se re fe re à edu ca ção, mas à re fle -
xão que to dos de ve mos fa zer em re la ção aos des -
man dos que têm sido fe i tos com a nos sa gen te, com
as nos sas cri an ças, com os nos sos jo vens, sem pre
será opor tu na e bem-vinda.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, este País
está nes ta si tu a ção, nes te caos, do qual aqui es bo ça -
mos al guns pon tos, po de ría mos fa lar de ou tros tan -
tos, por que re al men te não te mos um pro je to de País
que in vis ta e que apos te no de sen vol vi men to eco nô -
mi co, so ci al e do co nhe ci men to. So mos um país que
se sub me te a uma po si ção de sub ser viên cia e de en -
tre guis mo, em que a tec no lo gia, a ciên cia, a pes qui sa
e a re fle xão não são im por tan tes, pois fa rão dos ci da -
dãos pes so as cri a ti vas, crí ti cas, in te li gen tes, que sa i -
bam po si ci o nar-se, que sa i bam di zer não ao en tre -
guis mo po lí ti co que se está ins ta lan do no País.

Por isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
ire mos ao Fó rum Mun di al de Edu ca ção em Por to Ale -

gre, ci da de mar ca da pelo de sen vol vi men to e pela
edu ca ção. Dis cu ti re mos a edu ca ção como di re i to, o
pa pel es tra té gi co da edu ca ção pú bli ca na cons tru ção
da igual da de e da jus ti ça so ci al; re fle ti re mos a edu ca -
ção, a tec no lo gia e o tra ba lho na pers pec ti va de uma
so ci e da de sem ex clu í dos; dis cu ti re mos a edu ca ção e
as cul tu ras, como a cons tru ção da so li da ri e da de, a
iden ti da de com di re i to e res pe i to às di fe ren ças; dis -
cu ti remos a edu ca ção e a trans for ma ção, a cons tru -
ção de um mun do pos sí vel. Mos tra re mos que não é
ape nas ne ces sá rio mu dar os ru mos des te País, mas,
aci ma de tudo, que isso é pos sí vel.

Pro fes sor La u ro Cam pos, essa pro fes so ra, que
exer ceu o ma gis té rio, du ran te 23 anos, na lon gín qua
re gião da fron te i ra do Rio Gran de do Sul com o Uru -
guai, mu i tas ve zes so fren do com seus alu nos pela
po bre za de suas fa mí li as nas re giões de fron te i ra,
ain da tem es pe ran ça. Este País há de ser o país das
no vas ge ra ções, onde a edu ca ção seja pos sí vel,
onde o sa ber não seja pri vi lé gio de al guns, mas es te ja 
aces sí vel para to dos aque les que mu da rão e trans for -
ma rão este País.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Na bor Jú ni or, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces si va -
men te pe los Srs. Lú dio Co e lho  e  Ma u ro Mi -
ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se eu cum pris -
se mi nha obri ga ção, como pro fes sor, de fa lar so bre
este dia, eu me sen ti ria in fe ri o ri za do di an te do pro -
nun ci a men to que aca ba de ser fe i to, um pro nun ci a -
men to ím par, de al guém que, in dis cu ti vel men te, vi -
veu, so freu e com pre en deu. Pa re ce-me que, para
com pre en der e para não es que cer o que apren de -
mos, é pre ci so que a cola da emo ção, o fi xa dor que é
a emo ção, es te ja pre sen te, atu an do so bre as nos sas
vi vên ci as e ex pe riên ci as.

Há 25 anos, eu, ob vi a men te, não es ta ria aqui,
mas, sim, como sem pre es ti ve, na rua, que é o meu
lu gar. Eu es ta ria na rua, nas pra ças, em um pro ces so
de luta, de ten ta ti va, com os me i os de que dis po mos:
a gar gan ta que gri ta e as mãos que ges ti cu lam e fa -
lam as nos sas emo ções, os nos sos sen ti men tos.



Sem pre per se gui do, sem pre cen su ra do, sem pre mar -
gi na li za do, mas nun ca de sa ni ma do.

Cer ta vez, tive que ir para a Ingla ter ra. Tive
medo. So fri ame a ça de mor te. Eu, que nun ca saí de
uma sala de aula, nun ca ti nha par ti ci pa do de uma
agre mi a ção po lí ti ca, es ta va ame a ça do de mor te por
essa di ta du ra bur ra, por este País re a ci o ná rio, por
uma bur gue sia – di re to res da Fi esp – que, há cin co
dias, dis se: ”Va mos de i xar o pa le tó e a gra va ta e di ri -
gir mo-nos à Ave ni da Pa u lis ta para pro tes tar con tra
este Go ver no!“ Foi o que dis se ram di re to res da Fi esp
em uma de suas re u niões! Por tan to, es ta mos ven do
que o so fri men to não foi to tal men te em vão. O ego ís -
mo era tão gran de que ce ga va a nos sa bur gue sia, a
nos sa eli te, di an te da qui lo que, ine xo ra vel men te, es -
ta va em an da men to: um em po bre ci men to fan tás ti co,
a agres si vi da de so ci al que vi nham subs ti tu in do e ven -
cen do as re la ções amo ro sas e afe ti vas, des tru in do la -
res e fa mí li as e co lo can do no lu gar do pai a te le vi são
agres si va.

Como não gos to de cen su rar meus fi lhos ou
meus ne tos, não des li go te le vi são. Mas ca u sam-me
per ple xi da de os pro gra mas in fan tis des ta nos sa te le -
vi são, que subs ti tui os ar tis tas ca ros pelo dra ma ba ra -
to, vul gar. Po li ci a is se trans for mam, mu i tas ve zes, em
ban di dos, em al go zes. Os mar gi na li za dos, que su bi -
ram os mor ros, de sem pre ga dos, de sa jus ta dos e de -
se qui pa dos, pre pa ram o ter re no em que a re bel dia, a
re be lião e o pro tes to têm, ne ces sa ri a men te, de cres -
cer. É na tu ral que es sas so ci e da des tão de si gua is, in -
jus tas e iní quas pos sam che gar a esse es ta do.

No Bra sil, não en xer ga mos o nos so ra di ca lis mo.
Tudo vai se tor nan do nor mal e mu i tos cri mes vão sen -
do le ga li za dos. Che guei à con clu são de que não me
sa tis faz nem aque le prin cí pio kan ti a no que diz: ”age
de tal ma ne i ra que a tua con du ta pos sa se trans for -
mar em uma re gra uni ver sal“. Esse im pe ra ti vo kan ti a -
no me pa re ce ser o re sul ta do, a ex pres são de um
ego ís mo, de um in di vi du a lis mo que trans for ma o meu
com por ta men to, o meu po bre e hu ma no com por ta -
men to, em uma re gra uni ver sal de con du ta.

Pa re ce-me que o fun da men to da éti ca não pode 
ser este, in di vi du a lis ta, a que Kant em pres tou a ge ne -
ra li da de de seu gê nio.

Para mim, a éti ca é uma es pé cie de le gí ti ma de -
fe sa, que a hu ma ni da de, ao lon go de sua ca mi nha da,
de mi lhões de anos, des de o to tem e o tabu pri mi ti vos
da Po li né sia e de ou tras tri bos pré-letradas – por que o 
tabu é o em brião do có di go de éti ca mo der no, ali es -
tão es cri tas as nor mas que de vem ser im pos tas ao
con ví vio das so ci e da des pré-letradas. As pro i bi ções e 
as ve da ções que ali se en con tram – e como Fre ud de -

tec tou –, as cen su ras que se vão cons ti tu in do em um
códi go de éti ca não es cri to in ci dem e pre ten dem bar -
rar, jus ta men te, aque las pun ções, aque las ten dên ci as
bár ba ras, uni la te ra is, agres si vas, que o ho mem pos -
sui. Mas não che gar ao pon to, por exem plo, em que
os Esta dos Uni dos se en con tram hoje: uti li zar-se de
um mo men to em que o medo que a pró pria so ci e da de 
pro duz – pro duz na te le vi são, pro duz na fal ta de edu -
ca ção, pro duz em qual quer si nal... Será que se re mos
ata ca dos ago ra? Assal ta dos ago ra? 

Nós que vi ve mos nes ta so ci e da de que pro duz o
medo, a fim de que a pro te ção des pó ti ca, au to ri tá ria
seja ace i ta, seja re que ri da, seja pe di da. Isso está em
Tho mas Hob bes, por exem plo, que diz que hou ve um
con tra to na so ci e da de e ti ve mos de de le gar a nos sa
li ber da de em tro ca de se gu ran ça. 

Ago ra, nos Esta dos Uni dos, es tão re vo gan do to -
dos os di re i tos hu ma nos. O di re i to à pri va ci da de, que
é uma das con quis tas que o in glês mais pre sa, já aca -
bou nos Esta dos Uni dos por que há di re i to ago ra de
fis ca li zar, po li ci ar, in va dir a pri va ci da de de qual quer
um, sem or dem ju di ci al, sem nada, des de que se sus -
pe i te que o ci da dão pos sa ser li ga do ao ter ro ris mo in -
ter na ci o nal. Os ci da dãos po dem ser pre sos sem or -
dem ju di ci al, jul ga dos e até a sua con fis são sob tor tu -
ra vale! E tan tos ou tros di re i tos que fo ram ago ra re vo -
ga dos nos Esta dos Uni dos e que cons ti tu íam uma
aqui si ção mul tis se cu lar de nos sa so ci e da de. É o
medo que o nos so sis te ma pro duz e per mi te que o
des po tis mo, o au to ri ta ris mo, o to ta li ta ris mo – mu i tas
ve zes ocul to, mas que al gu mas pes so as de co ra gem
afir ma ram exis tir.

Num li vro cha ma do Os Mil Pri me i ros Dias, de
au to ria de seu se cre tá rio, Ro o se velt fez a se guin te
afir ma ção: ”O que es tou fa zen do aqui nos Esta dos
Uni dos é a mes ma co i sa que Hi tler está fa zen do na
Ale ma nha e que Sta lin está fa zen do na Rús sia“. Que
de mo cra cia é essa que o ma i or de mo cra ta do mun do, 
Ro o se velt, afir ma agir da mes ma for ma como Hi tler, o
gran de di ta dor da Ale ma nha? Não per ce be mos que a 
nos sa de mo cra cia é to ta li tá ria, é au to ri tá ria, que a
nos sa dis tri bu i ção de ren da exi ge po der e pre po tên -
cia, que a nos sa mo e da, tão bem uti li za da na Ale ma -
nha de Hi tler, é des pó ti ca! 

O Po der Exe cu ti vo pro duz o di nhe i ro e so pra no
pa pel a alma do di nhe i ro, as sim como Deus so prou no 
pó a alma do ho mem – diz Karl Fri e drich Knapp, da di -
re i ta ale mã he ge li a na.

Nos sas ins ti tu i ções, nos so Le gis la ti vo é ví ti ma
de um des po tis mo con tí nuo por par te do Exe cu ti vo,
que en via para cá me di das pro vi só ri as, com pra vo tos, 



ofe re ce car gos em tro ca da de mo crá ti ca aqui es cên -
cia das mi no ri as ma jo ri tá ri as. 

Entre ou tras co i sas, es ses la men tá ve is acon te -
ci men tos de 11 de se tem bro, em Nova Ior que, pa re -
cem ter ser vi do tam bém para dois as pec tos im por tan -
tes. O Pre si den te Ge or ge W. Bush ti nha ido à Rús sia
e à Chi na e pla ne ja va en con trar um pre tex to para re a -
li zar o seu pro je to cujo gas to era de, no mí ni mo,
US$250 bi lhões, ha ven do cál cu los que ates tam que,
no fim, cus ta ria mais de US$1 tri lhão! O que pre ten dia 
o re fe ri do Pre si den te ao or ga ni zar esse es cu do an ti -
mís sil se não ha via mís sil no mun do e a guer ra que
está acon te cen do é de mi se rá ve is, de pes so as que
pre ci sa ram usar fa cas para to mar aviões de pas sa ge -
i ros, uti li zan do es sas má qui nas como bom bas para
des tru ir pré di os e o Pen tá go no? Então não ha via jus -
tifi ca ti va para es ses gas tos fan tás ti cos que o Pre si -
den te Bush que ria fa zer na área mi li tar. Du ran te a
Gu erra Fria gas ta ram US$15 tri lhões em ar mas! Os
pa í ses da Otan e os Esta dos Uni dos gas tam cer ca de
US$900 bi lhões a US$1 tri lhão em ar mas! 

O Pre si den te Bush, de po is de uns dois me ses
de sua pos se, afir mou o se guin te: ”Não sa bia que os
Esta dos Uni dos pos su íam tan tas ar mas! Para que
tan tas“? O pró prio Pre si den te dos Esta dos Uni dos
não sa bia que os Esta dos Uni dos, du ran te 30 anos, ti -
ve ram como sua pri o ri da de prin ci pal os gas tos com
ar mas! Os se to res bé li co e es pa ci al fo ram su pe ra dos
– ago ra re cen te men te, de me ses para cá – pe los gas -
tos em pro pa gan da. A pu bli ci da de su pe rou os gas tos
em ar mas, mos tran do a cri se e o de ses pe ro dos co -
mer ci an tes e dos in dus tri a is, que têm que gas tar cada 
vez mais em pro pa gan da para ver se sal vam a pele,
por que se não hou ves se uma si tu a ção de cri se, de
pe ri go para es ses que gas tam em pro pa gan da, em
pu bli ci da de, eles não te ri am fe i to es sas des pe sas e
elas não te ri am ul tra pas sa do as des pe sas bé li cas –
as ma i o res do mun do. 

De modo que a pri me i ra pri o ri da de do mun do,
hoje, é pro pa gan da e pu bli ci da de; a se gun da são as
des pe sas bé li cas.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que
não per de a ca pa ci da de de nos sur pre en der, con ce -
deu uma en tre vis ta, re cen te men te, à re vis ta Car ta
Ca pi tal, em que afir ma que o Bra sil en tra no jogo
mun di al. Sua Exce lên cia se apres sou em so li da ri -
zar-se com as po si ções que re ve lam ima tu ri da de e
des pre pa ro do Pre si den te Ge or ge W. Bush.

No prin cí pio, di an te da que la sur pre sa, Ge o ge
W. Bush de cla rou que re pre sen ta va o bem e que iria
des tru ir o mal, aca bar e li qui dar o ter ror na face da ter -
ra. É na tu ral que o Pre si den te dos Esta dos Uni dos se

con si de re o por ta dor do bem, o por ta-voz de Deus,
pois isso tam bém faz, do ou tro lado, o Osa ma Bin La -
den. É a mes ma ex pres são de exal ta ção, de ra di ca lis -
mo e, em cer to sen ti do, de ter ro ris mo. É ter ro ris mo
con tra ter ro ris mo. É um ter ror para a hu ma ni da de sa -
ber que os Esta dos Uni dos têm uma ca pa ci da de ar -
ma ze na da de des tru ir vin te e cin co ve zes, pelo me -
nos, o glo bo ter res tre, vin te e cin co ter ras. Eles têm a
ca pa ci da de de des tru ir vin te e cin co pla ne tas igua is à
Ter ra.

Não sei qual a fi na li da de de tan ta arma. Tal vez
seja a in da ga ção que man ti ve du ran te toda a mi nha
vida uni ver si tá ria, de pes qui sa mais fiel, a gran de in -
da ga ção a qual sem pre pro cu rei res pon der. Hou ve
366 guer ras de acor do com o li vro cha ma do O De sa -
fio da Gu er ra: Dois Sé cu los de Gu er ra, pu bli ca do pela 
Edi to ra do Exér ci to Na ci o nal, tra du ção de Gas ton
Bout houl e René Carr ère. Se gun do Eric Hobs bawn,
hou ve 87 guer ras in ter na ci o na is em um sé cu lo, en tre
1840 e 1940.

Quem é o ra di cal? Quem pro mo veu o ma i or vo -
lu me de des tru i ção da na tu re za e do ho mem em nos -
sa era?

Em 1956, eu es tu da va o ma i or eco no mis ta do sé -
cu lo pas sa do, John May nard Key nes, que es cre veu:

Du vi do que te nha mos co nhe ci do um
auge ca paz de le var ao ple no em pre go, ex -
ce to du ran te a Se gun da Gu er ra. 

Dis se ain da o Lor de Key nes:

Mu i tos ob ser va do res es ta vam an si o -
sos por re pe ti rem em con di ções de paz a
ex pe riên cia da pro du ção so ci a li za da, tal
como a co nhe ce mos du ran te a guer ra.
Embo ra a ma i or par te dos bens e ser vi ços
se des ti nas sem à ime di a ta e in fru tí fe ra des -
tru i ção, as sim mes mo cons ti tu íam ri que za.

As con tas na ci o na is mis tu ram Eros e Tâ na tos à
pro du ção vol ta da para o ho mem e para o bem-estar
da so ci e da de com a pro du ção para a des tru i ção. Foi
essa pro du ção des tru ti va que re ti rou o ca pi ta lis mo de
sua cri se, que du rou de 1929 a 1943. Con fes sa da -
men te, Key nes re pe te isso seis ve zes. Há pou cos
dias, um pes qui sa dor de São Pa u lo, po si ti vis ta e de -
sen vol vi men tis ta, dis se que quem afir ma isso de Key -
nes é lou co. Pre fi ro ser lou co, mas ser fiel às fon tes
que cito. E mos tro onde está.

Ago ra,  o  Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que já foi tudo – fui Pro fes sor de His tó ria do
Pen sa men to Eco nô mi co du ran te uns dez anos de mi -
nha vida e co nhe ço um pou co das cor ren tes, dos pen -



sa do res, etc –, dis se que uti li za os mé to dos de Marx,
a lin gua gem de Marx. Sua Exce lên cia dis se isso em
seu li vro Ca pi ta lis mo e Escra vi dão no Bra sil Me ri di o -
nal, que foi tese de con cur so – aliás, mu i to boa. De po -
is que foi mar xis ta, es cre veu vá ri os li vros, como mar -
xis ta que foi. Nun ca gos tou de ser cha ma do de ne o li -
be ral. Mas ado tou to das as po lí ti cas ne o li be ra is. E
pa re ce que ha via pu la do a era key ne si a na. Mas ago -
ra vol tou. O Esta do vol tou a fi nan ci ar, como pre gou
Key nes. Em en tre vis ta à re vis ta Car ta Ca pi tal, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pro põe ser ne o -
key ne si a no.

Qu an do pas sou por Por tu gal, uma vez, nes sas
suas an dan ças pela Eu ro pa, um pro fes sor de Por tu -
gal fa lou: ”Mas Vos sa Exce lên cia está fa lan do que é
so ci al de mo cra ta, e a so ci al de mo cra cia já aca bou há
mais de 20 anos“. Então, Sua Exce lên cia che gou ao
Bra sil e, ao des cer do avião, dis se que era ne o so li ci a -
lis ta. Ago ra, ele é ne o key ne si a no, ig no ran do que a cri -
se em que o mun do se en con tra hoje é a cri se do key -
ne si a nis mo e do ne o key ne si a nis mo, que já en trou em 
cri se.

Escre vi um li vro e o pu bli quei em 1980, que se
cha ma A cri se da ide o lo gia Key ne si a na. E é sur pre en -
den te, in com pre en sí vel e in des cul pá vel, em se tra tan -
do de um in te lec tu al da gran de za de Sua Ma jes ta de o
Pre si den te da Re pú bli ca, a sua afir ma ção so bre ser
ne o key ne si a no.

O que Key nes pro pôs, em 1936? A cri se ini ci ou-se 
em 1929. A pro du ção de car ros caiu de 5,3 mi lhões,
em 1929, nos Esta dos Uni dos, para 700 mil uni da des, 
em 1943. O de sem pre go, na Ale ma nha, che gou a
44%, quan do Hi tler as su miu o po der. Nos Esta dos
Uni dos, o de sem pre go che gou a 25%. Então, não ha -
via pos si bi li da de de ven der, de pro du zir mais, de em -
pre gar mais pes so as, de re em pre gar os de sem pre ga -
dos, nem na pro du ção de car ro, nem de ge la de i ra,
nem de rá dio, nem de me i os de con su mo, por que cin -
co mil ban cos tam bém fa li ram, as pes so as es ta vam
de sem pre ga das e em po bre ci das. Não ha via como!

A pro du ção era tão gran de em re la ção à de man -
da, aos con su mi do res, que Ro o se velt co me çou a pa -
gar para não plan tar, lá no TVA – Te nes see Val ley Aut -
ho rity. Pa gar para não plan tar. A Su pre ma Cor te jul -
gou in cons ti tu ci o nal. Só vo ta vam a fa vor de Ro o se velt 
e de suas me di das três mi nis tros. Então, ele re for mou
o Su pre mo, cin co fo ram apo sen ta dos, e pas sou a pa -
gar para que plan tas sem cac tos. Cac tos! Para o res to, 
para tri go, para ali men tos, não ha via de man da, não
ha via con su mi dor. Então, ele pas sou a pa gar para
plan ta rem cac tos, por que nin guém con so me e o go -
ver no não pre ci sa es to car.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
La u ro Cam pos, em que pese ao bri lhan tis mo da fala
de V. Exª e à aten ção com que a Casa o está ou vin do,
lem bro a V. Exª que seu tem po está es go ta do em dez
mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Peço des cul pas, por que re al men te eu es ta va dis tra í -
do. Vou ape nas con clu ir meu dis cur so.

Os ca pi ta lis tas não com pra vam má qui nas, por -
que 80% de las es ta vam oci o sas. Com prar má qui nas
no vas para de i xá-las pa ra das é im pos sí vel. A pro du -
ção de má qui nas es ta va em cri se com ple ta, a de car -
ros da mes ma for ma, de du rá ve is, de ali men tos tam -
bém, pois não ha via con su mi dor.

Então, o go ver no pas sa a con su mir e a im pri mir
di nhe i ro para au men tar a de man da. Mas o go ver no
com pra o quê? Pro du tos bé li cos, pro du tos es pa ci a is;
man da fa zer es tra das e es tá di os, como Hi tler fez na
Ale ma nha e Ro o se velt, nos Esta dos Uni dos. Assim foi 
re ab sor vi da a mão-de-obra, dan do so bre vi da ao ca pi -
ta lis mo, nes ta era key ne zi a na. Um novo Esta do, uma
nova for ma mo ne tá ria, um novo su pre mo tri bu nal,
uma nova in ter pre ta ção das leis, um novo sis te ma de
cré di to.

Tudo isso se al te rou para que o ca pi ta lis mo pu -
des se so bre vi ver na UTI, cada vez mais cara, em que
ele teve que en trar – e en trou. De modo que ago ra,
nes te fim, o Go ver no já não pode mais gas tar, por que
a dí vi da pú bli ca dos Esta dos Uni dos não per mi te. São 
US$5,3 tri lhões de dí vi da pú bli ca; nos 15 pa í ses que
com põem a União Eu ro péia, de US$ 5,5 tri lhões; e no
Bra sil, a nos sa dí vi da pú bli ca, ma ni pu la da, é de
US$606 bi lhões, que ain da se soma à dí vi da ex ter na.

De ma ne i ra que o Pre si den te da Re pú bli ca é re -
fém des se en di vi da men to que sus ten tou o pro ces so
até há pou co tem po, cer ca de 20 anos.

Não há como gas tar. Não adi an ta di zer que co -
me ça rá ago ra a gas tan ça, de po is de tan to tem po de
se cu ra e de en xu ga men to, por que não há re cur sos
para isso. Se co me çar a ser key ne si a no e a fa zer
gran des gas tos – o que de mons tra ria a tese de Key -
nes – re em pre gan do pes so as e pa gan do-lhes mais,
pa gan do as dí vi das para com os fun ci o ná ri os, com os 
pro fes so res, com os tra ba lha do res, com as em pre i te i -
ras, o Go ver no re a cen de ria a in fla ção.

É tris te ver, nes ta so ci e da de caó ti ca, cu jas eli tes 
e o Pre si den te da Re pú bli ca es tão com ple ta men te
per di dos, que ain da se fa çam de cla ra ções como
essa.

Qu i se ram vol tar ao ne o li be ra lis mo de 1873 e,
ago ra, que rem vol tar ao key ne si a nis mo, que, du ran te



50 anos, di na mi zou a eco no mia ca pi ta lis ta mun di al,
mas não po dem mais fa zê-lo. A cri se atu al é a cri se
do key ne si a nis mo, da eco no mia key ne si a na, como
es cre vi e pu bli quei em 1980. Assim, pa re ce-me que
ou es tou to tal men te equi vo ca do e nun ca apren di
nada de eco no mia em mi nha vida nem de ou tros es -
tu dos so bre a so ci e da de, ou o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so men te mais uma vez.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia,  que é ocu pa da  pelo Sr. Ra -
mez Te bet, 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. Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Alber to de Sou -
za. (Pa u sa.)

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.
S. Exª dispõe de 20 mi nu tos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – 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, o jor nal O Esta do
de S.Pa u lo, em sua edi ção de on tem, dia 14 de ou tu -
bro de 2001, es tam pou uma lon ga e bem fun da men -
ta da ma té ria so bre a vi a gem fe i ta por um com bo io de
ca mi nhões da trans por ta do ra Expres so Ara ça tu ra
que, ao lon go de 13 dias, foi de Ame ri ca na, no in te ri or
pa u lis ta, até o Por to de Cal lao, no Peru.

É uma le i tu ra que se re co men da a to dos os in te -
res sa dos em re al men te com pre en der o con tex to em
que vi ve mos: a ne ces si da de de fa zer che gar os pro -
du tos bra si le i ros aos por tos sul-americanos do Pa cí fi -
co e, de lá, atin gir os pa í ses asiá ti cos. No re tor no, os
gran des ca mi nhões tra rão pro du tos con sig na dos a
nos sos im por ta do res.

O di ri gen te da em pre sa, Sr. Oswal do Dias de
Cas tro Jú ni or, afir mou que, ao es ta be le cer um ca mi -
nho ter res tre para por tos pe ru a nos, seu ob je ti vo é ”fa -
ci li tar as ex por ta ções bra si le i ras para pa í ses do
Extre mo Ori en te, como Ja pão, Chi na e Co réia“. E,
com nú me ros con cre tos, pro va que isso é re al men te
pos sí vel. A rota uti li za da por seus ve í cu los di mi nui em 
cer ca de qua tro mil mi lhas ma rí ti mas, 7.408 km, o

per cur so das li ga ções tra di ci o na is en tre o Bra sil e o
mer ca do asiá ti co. E acen tua:

A dis tân cia mé dia en tre os por tos bra -
si le i ros no Atlân ti co e o por to de Yo ko ha ma,
no Ja pão, é de 12 mil mi lhas. Des se por to
ja po nês até os por tos do Chi le e do Peru,
no Pa cí fi co, a dis tân cia é de cer ca de 8.700
mi lhas. A li ga ção com o Pa cí fi co, sa in do de
San tos, é fe i ta atu al men te pelo Ca nal do
Pa na má ou pelo Cabo Horn [o que ago ra se 
pro me te, se gun do a em pre sa, é um con si -
de rá vel ba ra te a men to do fre te, em car gas
como a ci ta da na re por ta gem, en tre ou tros
itens, te ci dos fa bri ca dos no in te ri or pa u lis ta].

A rota se gui da pelo com bo io do Expres so Ara -
ça tu ba cor tou três Esta dos bra si le i ros e dois pa í ses
vi zi nhos: Bo lí via e Peru. Saiu de Ame ri ca na, em São
Pa u lo, pas sou por Mato Gros so do Sul e atin giu Mato
Gros so; de Cá ce res, na di vi sa com a Bo lí via, cru zou a 
fron te i ra e en trou na ci da de de San Vi cen te, no rumo
dos Andes, atra ves sa dos com gran des sa cri fí ci os fí si -
cos para seus mo to ris tas e aju dan tes. O pri me i ro
gran de por to al can ça do foi Ma ta ra ni, já no Peru.

Antes de qual quer ou tra con si de ra ção, que ro
ex pres sar meus cum pri men tos aos di ri gen tes do
Expres so Ara ça tu ba, pela co ra jo sa e lú ci da ini ci a ti va.
É de pi o ne i ros as sim que o Bra sil está pre ci san do se,
re al men te, es ta mos dis pos tos a cons tru ir a gran de
Na ção que nos sos fi lhos me re cem e nos co bra rão. Há 
vá ri as dé ca das ve nho lu tan do pela aber tu ra des sa li -
ga ção ter res tre en tre os dois gran des oce a nos, de -
fen den do a sua vi a bi li da de téc ni ca e mos tran do os
be ne fí ci os eco nô mi cos que dela ad vi rão para o País.

O Bra sil tem, re al men te, di men sões con ti nen -
ta is; embora, fun da men tal men te, vol ta do para o Les -
te, está a uma dis tân cia re la ti va men te pe que na do li -
to ral oes te da Amé ri ca do Sul, das pra i as do Oce a no
Pa cí fi co. Que a li ga ção ro do viá ria para o Pa cí fi co será 
re a li da de, a mé dio pra zo, nin guém pode du vi dar. A
ques tão, po rém, é de fi nir o tra ça do mais re a lis ta, que
seja tam bém o mais ren tá vel e o mais im por tan te para 
o de sen vol vi men to e a in te gra ção na ci o na is.

Tal de ci são, na re a li da de, já foi con sa gra da em
acor dos bi la te ra is en tre os Go ver nos do Bra sil e Peru. 
Ela se gue, em es sên cia, o tra ça do da ro do via BR-364 
até Rio Bran co, no Acre; da que la ca pi tal, pas sa para a 
BR-317 até Assis Bra sil; cru za a fron te i ra pe ru a na em
Ina pa ri e, de lá, cru za os Andes em di re ção ao por to
de Cal lao, ca paz de re ce ber na vi os de gran de ca la do
e a uma dis tân cia van ta jo sa dos cha ma dos ”Ti gres



Asiá ti cos“, as gran des po tên ci as eco nô mi cas do
Extre mo Ori en te.

Além dis so, esse tra ça do per mi ti rá o aces so ra -
ci o nal e co e ren te a toda a cos ta oci den tal das Amé ri -
cas, in clu si ve à Ca li fór nia, nos Esta dos Uni dos, e à
Van cou ver, no Ca na dá.

O Bra sil, pra ti ca men te, já cum priu sua par te – e
o Mi nis té rio dos Trans por tes, co man dan do com fir me -
za e bom sen so por Eli seu Pa di lha, está for ne cen do
os re cur sos e todo o apo io para que se faça o pou co
ain da por fa zer, com pres te za e qua li da de téc ni ca.

O as fal to já co bre todo o tra ça do, des de o les te
do País até Bra si léia, no Acre. Dos 110 km, dali até
Assis Bra sil, úl ti ma ci da de an tes da fron te i ra, fal tam
pa vi men tar ape nas 60 km, cu jas obras se guem em
rit mo ace le ra do. Se for man ti do esse rit mo, até o fi nal
do pró xi mo ano o ta pe te be tu mi no so es ta rá im plan ta -
do em 100% do tra ça do, no que con cer ne ao nos so
País.

Os pe ru a nos es tão pa gan do o pre ço de seus
con fli tos in ter nos, prin ci pal men te da re cen te cri se,
que le vou à des ti tu i ção do ex-Presidente. O Sr. Alber -
to Fu ji mo ri, aliás, pro me te ra-me, pes so al men te, man -
dar cons tru ir, com ur gên cia, uma pon te, de cer ca de
mil me tros, so bre o Rio Ma dre de Diós, em Pu er to
Mal do na do; se isso já ti ves se sido efe ti va men te fe i to,
es ta ria eli mi na do o prin ci pal obs tá cu lo para a im plan -
ta ção de todo o sis te ma ro do viá rio trans con ti nen tal.

Por que dou tan ta ên fa se ao tra ça do atra vés do
Acre?

Bas ta olhar o mapa da Amé ri ca do Sul. Bas ta ler 
com aten ção re por ta gens sé ri as, como a pu bli ca da
on tem no con sa gra do Esta dão, re tra tan do a epo péia
da tra ves sia dos Andes e do aces so ao Pa cí fi co atra -
vés da Bo lí via e, de po is, per cor ren do ter ras pe ru a nas. 
Diz a ma té ria: 

Po e i ren tas es tra das de ter ra, al ti tu de
de 4.755 m aci ma do ní vel do mar, ca lor de
até 34 gra us po si ti vos e frio de 2 gra us ne -
ga ti vos: a Cor di lhe i ra dos Andes, o de ser to
de Ata ca ma. Esses fo ram os prin ci pa is obs -
tá cu los en fren ta dos pelo com bo io de três
car re tas e duas ca mi nho ne tes, le van do 15
pes so as a bor do, ao lon go dos 3.288 km
que se pa ram Cá ce res, no Mato Gros so, a
Lima, no Peru. A vi a gem, que ina u gu rou a
rota ter res tre do Expres so Ara ça tu ba en tre
São Pa u lo e a ca pi tal pe ru a na, co me çou às
3 ho ras e 55 mi nu tos da ma dru ga da do dia
19 de se tem bro, quan do o gru po, so no len to, 
de i xou Cá ce res, a 215 km de Cu i a bá.

As di fi cul da des des cri tas pelo re pór ter que
acom pa nhou a vi a gem, Eva nil do da Sil ve i ra, es ta vam
ape nas co me çan do, como ele mes mo nar rou: ”Os pri -
me i ros 550 km, até San Xa vi er, na Bo lí via, são só de
ter ra“. As co i sas co me ça ram a me lho rar, um pou co,
nas pro xi mi da des de San ta Cruz de La Si er ra, onde
foi en tre gue aos im por ta do res lo ca is a pri me i ra par te
da car ga trans por ta da pelo com bo io: pi ru li tos. Cin -
qüen ta e duas to ne la das de pi ru li tos!

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, per mi -
tam-me V. Exas re co men dar, mais uma vez, a le i tu ra
da re por ta gem pu bli ca da on tem no Esta do de S.Pa u -
lo, sob o tí tu lo ”Ca mi nhão já liga Bra sil ao Peru“, des -
ta can do que ”são 5.300 km per cor ri dos em ter ra“ e
que o com bo io pi o ne i ro atra ves sou os Andes em di re -
ção ao Oce a no Pa cí fi co. Mas to dos te mos a res pon -
sa bi li da de de ti rar, des sa ati vi da de eco nô mi ca, o ca -
rá ter de aven tu ra en fa ti za do pelo re pór ter. Esta mos
fa lan do de uma pers pec ti va con cre ta, ma du ra, ver da -
de i ra: o em pre sá rio Oswal do Dias de Cas tro Jú ni or,
di re tor da em pre sa trans por ta do ra, afir ma que as
cargas trans por ta das em seus ca mi nhões, nos dois
sen ti dos, po de rão so mar US$15 bi lhões anu a is, pro -
pi ci ando fre tes de 10 mil to ne la das, com fa tu ra men to
aci ma de US$2 mi lhões.

Isso – é im por tan te ex pli ci tar – se con ti nu ar sen -
do usa da a rota atra vés da Bo lí via, que con so me 13
dias de vi a gem, em con di ções nor ma is. Por que se
pas sar mos a usar o per cur so atra vés do Acre, di re ta -
men te para os por tos pe ru a nos de Ma ta ra ni e Cal lao,
po de re mos cor tar em até 05 dos 13 dias. Qu an do o fi -
zer mos, es ta re mos pro mo ven do uma con si de rá vel
eco no mia de tem po, de di nhe i ro e de com bus tí vel,
que tan to pesa nas di fi cul da des fi nan ce i ras do País.

O Go ver no do Bra sil, atra vés do Mi nis té rio dos
Trans por tes, está fa zen do a sua par te. É hora de nos -
sa di plo ma cia en trar com fir me za e de ter mi na ção
nes se jogo, en ca mi nhan do com os pe ru a nos o cum -
pri men to da par te que lhes cabe. Inclu si ve, por que
tudo é do in te res se de les, pois o aces so que te re mos
ao Pa cí fi co e ao Ori en te, eles te rão à cos ta les te das
Amé ri cas, à Eu ro pa e à Áfri ca.

No iní cio do sé cu lo pas sa do, já se di zia que ”go -
ver nar é abrir es tra das“.

Hoje, essa ver da de se afi gu ra ain da mais com -
pro va da, exi gin do dos ad mi nis tra do res pú bli cos e dos 
re pre sen tan tes da so ci e da de uma to ma da de cons -
ciên cia para a ne ces si da de de tor nar mais con fiá ve is,
pe re nes, ob je ti vas e eco nô mi cas as li ga ções ro do viá -
ri as; a glo ba li za ção ace le ra da das ati vi da des exi ge o
de sen vol vi men to de ações múl ti plas vol ta das para a
cir cu la ção de ri que zas e de pes so as.



Por seu sim bo lis mo pro sa i co, os pi ru li tos de i xa -
dos na Bo lí via pelo com bo io pi o ne i ro do Expres so
Ara ça tu ba ates tam o que po de re mos con quis tar, em
di ver si da de e em ex ten são, atra vés das ro do vi as que
nos le vam aos pa í ses vi zi nhos e aos por tos do Pa cí fi -
co, nes te iní cio de mi lê nio: es ta re mos en ri que cen do
as ex por ta ções e dan do novo fô le go ao nos so par que
in dus tri al, além de per mi tir aos ci da dãos o aces so a
pro du tos e ser vi ços mais ba ra tos. 

E essa es ca la da fa vo rá vel ao Bra sil re ce be rá
um po de ro so in cen ti vo no dia em que os ca mi nhões
cir cu la rem, ro ti ne i ra e efi caz men te, pelo Esta do do
Acre. É a mais se gu ra, ren tá vel e ra ci o nal de to das as
ro tas dis po ní ve is – e fal ta pou co para tor nar-se a re a -
li da de com que so nha mos há tan tas dé ca das.

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

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de. S. Exª
dis põe 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

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, é obri ga ção de toda
pes soa que mi li ta na vida pú bli ca es tar com suas
aten ções vol ta das para to dos os acon te ci men tos que
fa lam di re ta men te aos in te res ses do povo.

Tudo aqui lo que pode aba lar a sen si bi li da de po -
pu lar, fa zen do com que a po pu la ção se sin ta in se gu ra 
quan to ao seu fu tu ro, deve ser mo ti vo para que o bom
po lí ti co co me ce a pen sar, a me di tar, a bus car idéi as
que a con du za a ca mi nhos mais se gu ros. 

Sr. Pre si den te, o Se na do Fe de ral é uma Casa
cons ti tu í da, na sua ma i o ria, por li de ran ças ca le ja das
na vida pú bli ca, pes so as que vêm de ba i xo no exer cí -
cio po lí ti co; al guns ocu pa ram as mais va ri a das po si -
ções na Admi nis tra ção Pú bli ca, ou tros pas sa ram pe -
las Câ ma ras Mu ni ci pa is, Pre fe i tu ras, Go ver nos Esta -
du a is e há, ain da, os que ocu pa ram os mais ele va dos
car gos no Go ver no Fe de ral. 

Essa tra je tó ria de cada um faz com que pro cu re -
mos ana li sar os úl ti mos acon te ci men tos na bus ca de
lu zes. Não ape nas os po lí ti cos, mas a hu ma ni da de in -
te i ra está ain da per ple xa, es tar re ci da com os atos
pra ti ca dos por ter ro ris tas nos úl ti mos tem pos, so bre -
tu do aque les ocor ri dos há pou co mais de um mês nas 
cida des de Nova York e de Was hing ton. De ime di a to,
hou ve aque la re a ção ge ne ra li za da con tra os pos sí -
ve is ter ro ris tas. Hoje a po pu la ção mun di al está per -
ple xa, por que ja ma is pen sou que um dia a ma i or po -
tên cia mun di al se de fron ta ria com um ini mi go su i ci da;
até en tão, as gran des po tên ci as con ta vam com o te -
mor, com o re ce io e, so bre tu do, com o sen ti men to de

pre ser va ção de vida de seus ad ver sá ri os. Ago ra sur -
gem, para es pan to da hu ma ni da de, aque les que se
dis põem à guer ra pelo su i cí dio. 

Ve mos a po pu la ção mun di al, em sua ma i o ria,
dan do apo io às ações dos Esta dos Uni dos, da Ingla -
ter ra e dos pa í ses as so ci a dos a essa ação con tra os
que são apre sen ta dos como os res pon sá ve is di re tos
por aque les atos. 

Mas, Sr. Pre si den te, en ten do que a ação des ses 
pa í ses não pode fi car, em hi pó te se ne nhu ma, li mi ta da 
à pri são ou des tru i ção dos res pon sá ve is pe los aten ta -
dos ter ro ris tas, que le va ram à mor te mi lha res de ino -
cen tes. Te nho pro cu ra do, den tro das mi nhas li mi ta -
ções de ra ci o cí nio, re fle tir mu i to so bre o que tem
acon te ci do e che guei à con clu são de que es sas cri a -
tu ras – psi qui ca men te lou cos, por que ape nas os lou -
cos se pres tam a ações des sa na tu re za – sur gem e
sur gi rão ao lon go dos tem pos por ca u sa da in jus ti ça
que se ob ser va em to dos os pa í ses: a in jus ti ça so ci al.
Na ver da de, exis te in jus ti ça so ci al nos Esta dos Uni -
dos e nos ou tros pa í ses do Pri me i ro Mun do em me nor 
pro por ção; mas se dá mais acen tu a da men te nos pa í -
ses da Áfri ca, da Amé ri ca La ti na, da Ásia, pelo mun do 
afo ra. Uma in jus ti ça so ci al gri tan te: mi lhões de cri a tu -
ras vi vem como ani ma is ir ra ci o na is, sem as mí ni mas
con di ções de dig ni da de que se re quer para uma vida
hu ma na. Quem vi si ta pa í ses da Áfri ca, da Ásia, do
Ori en te Mé dio, da Amé ri ca La ti na, che ga à con clu são
de que mi lhões de cri a tu ras hu ma nas hoje não têm
mu i to sen ti do de pre ser va ção de vida por que, para
elas, quem sabe, a mor te se ria um des can so. Daí sur -
gem es sas cri a tu ras que se en tre gam a tudo sem a
mí ni ma con di ção de ra ci o cí nio.

Sr. Pre si den te, as gran des po tên ci as mun di a is
es tão vol ta das para con ter os ter ro ris tas, es te jam eles 
onde es ti ve rem, a fim de cap tu rá-los e pu ni-los. E de -
po is, qual é a so lu ção en con tra da para de ter esse
sen ti men to de re vol ta no sub cons ci en te de mi lhões
de cri a tu ras mun do afo ra?

Não vejo ne nhu ma pre o cu pa ção, pa ra le la -
men te aos atos de guer ra, em re ver ter essa si tu a -
ção pre o cu pan te que vive a hu ma ni da de. Uma eli te
se or ga ni zou e se or ga ni za a cada dia, es que cen do
ou pro cu ran do des co nhe cer aqui lo que se pas sa ao
seu lado – essa é a re a li da de. Os pa í ses do Pri me i ro
Mun do se or ga ni zam. Em cada país, por mais po bre
que seja, uma pe que na eli te se for ma, e a vida vai
pas san do sem que as gran des li de ran ças mun di a is
vol tem suas aten ções para uma so lu ção ge ral na bus -
ca de con di ções me lho res de vida.

A Fo lha de S.Pa u lo, em seu edi to ri al de hoje,
faz re fe rên cia elo gi o sa à po si ção ado ta da pelo Pre si -



den te Fer nan do Hen ri que Car do so di an te des te qua -
dro. O Bra sil apo i ou o go ver no ame ri ca no, em pres tou
sua so li da ri e da de ao povo ame ri ca no, mas não se jo -
gou de cor po e alma nas pri me i ras ações de guer ra.
Pelo con trá rio, apro ve i tou o mo men to para cha mar a
aten ção para as ações en vol vi das nes tes atos de
guer ra, para a bus ca mais abran gen te de dis cus são
des sas ques tões, não ape nas ao Gru po dos Sete,
mas pelo me nos ao Gru po dos Vin te, em que há pa í -
ses ca pa zes de sa li en tar as con di ções pre cá ri as de
vida de seus ha bi tan tes – como é o caso do Bra sil, da
Índia e de ou tros pa í ses que já apre sen tam gran de
des ta que na área eco nô mi ca, mas com pro fun dos
pro ble mas so ci a is.

Sr. Pre si den te, ocor re atu al men te uma si tu a ção
so bre a qual a cada dia se fala, mas em que nin guém
aten tou nos úl ti mos dias. Tra ta-se da ques tão dos pa í -
ses de no mi na dos pa ra í sos fis ca is, que são em tor no
de 40. Na in tro du ção do seu ar ti go in ti tu la do ”Os pa ra -
í sos fis ca is e o pla ne ja men to tri bu tá rio in ter na ci o nal“,
Da ni el Ta ka ki diz:

Os pa ra í sos fis ca is re pre sen tam uma
de ter mi na da re gião isen ta de in ter ven ção
esta tal na eco no mia de mer ca do, onde se
ope ram as tran sa ções co mer ci a is, in dus tri a is 
e fi nan ce i ras de ca rá ter in ter na ci o nal con for -
me a eco no mia de mer ca do.

De vi do à ine xis tên cia de uma de fi ni ção 
le gal ou con jun to de cri té ri os para se ca rac -
te ri zar um pa ra í so fis cal, a sua iden ti fi ca ção
se tor na bas tan te com ple xa e di fí cil.

Mais à fren te, em seu ar ti go, quan to a ”Cri té ri os 
para es co lha de um pa ra í so fis cal“:

Di ver sos são os fa to res a se rem con si -
de ra dos ao se ins ta lar numa ju ris di ção com
in cen ti vos fis ca is. Exis tem cer ca de trin ta
cri té ri os que são uti li za dos por in ves ti do res
bem pe los go ver nos an si o sos em atra ir in -
ves ti men tos ex ter nos.

No en tan to, a or dem de im por tân cia de 
cada um dos fa to res tem-se al te ra do ao lon -
go dos anos. Du ran te os anos 1950-60, os
prin ci pa is fa to res se con cen tra vam na isen -
ção fis cal e no in cen ti vo de in ves ti men tos
es tran ge i ros. Atu al men te, os fa to res mais
im por tan tes são, em or dem de cres cen te:
ga ran ti as con tra ex pro pri a ção ou na ci o na li -
za ção de bens per ten cen tes aos es tran ge i -
ros; tra ta men to eqüi ta ti vo aos es tran ge i ros;
in cen ti vos de in ves ti men tos; ba i xa car ga tri -

bu tá ria; es ta bi li da de po lí ti ca – para ci tar
ape nas al guns exem plos.

As prin ci pa is con di ções de exis tên cia
de um pa ra í so fis cal são as se guin tes, qua is 
se jam:

– es ta bi li da de po lí ti ca;
– eqüi da de no tra ta men to aos es tran -

ge i ros;
– isen ção de con tro le cam bi al;
– exis tên cia de zo nas fran cas de co -

mér cio; con fi den ci a li da de e si gi lo ban cá rio;
– ser vi ços fi nan ce i ros e pro fis si o na is.

E vai por aí afo ra.
Mas, na ver da de, Sr. Pre si den te, pa ra í sos fis -

ca is são aque les que, ao lon go dos anos, prin ci pal -
men te nos úl ti mos tem pos, têm ser vi do aos so ne ga -
do res in ter na ci o na is de im pos tos, o que sig ni fi ca di -
zer guar dar di nhe i ro re sul ta do de ilí ci to pe nal. Os pa -
ra í sos fis ca is têm ser vi do, so bre tu do, àque les que vi -
vem do con tra ban do de ar mas e do trá fi co de dro gas.
São bi lhões e bi lhões de dó la res que cir cu lam pelo
mun do afo ra, uti li zan do-se dos pa ra í sos fis ca is, e isso 
tem au men ta do o ín di ce de cri mi na li da de in ter na ci o -
nal. E as au to ri da des, na sua ma i o ria, com ra rís si mas
e hon ro sas ex ce ções, têm fe cha do os olhos para
essa re a li da de. Os pa ra í sos fis ca is têm ser vi do tam -
bém para que os la drões das re pú bli cas, os la drões
do povo, de de ze nas e de ze nas de pa í ses, guar dem o 
pro du to de seus atos de cor rup ção. Tudo isso gera po -
der para os cri mi no sos e ban di dos in ter na ci o na is e
pro vo ca uma re vol ta no sen ti men to de mi lhões e mi -
lhões de pes so as.

Não te nham dú vi da de que essa re vol ta de tan -
tas pes so as, que che gam a per der até o sen ti do de
vida, de ve-se a isso. E con tra isso, a eli te in ter na ci o -
nal não tem re a gi do su fi ci en te men te. E ela sabe para
que ser vem tan tos pa ra í sos fis ca is por aí afo ra: para
“es quen tar” o di nhe i ro re sul tan te do cri me, da cor rup -
ção, do trá fi co de dro gas, do con tra ban do de ar mas,
en fim, de cri mes pra ti ca dos pelo mun do afo ra. Ali,
eles pro cu ram o “es quen ta men to” do di nhe i ro, a le ga -
li za ção do di nhe i ro, mas quan to a isso as au to ri da des
es tão in di fe ren tes. 

É ne ces sá rio que, apro ve i tan do este mo men to
de per ple xi da de da hu ma ni da de, de pre o cu pa ção de
to das as au to ri da des res pon sá ve is pelo mun do afo ra, 
apro ve i tan do in clu si ve a se re ni da de e a com pe tên cia
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, apro ve i -
tan do esse mo men to com ple xo que pre sen ci a mos,
es sas na ções co lo quem um pa ra de i ro na ins ta la ção,
a cada dia mais exu be ran te, de pa ra í sos fis ca is.



Alguns pa í ses mu dam do dia para a no i te a sua le gis -
la ção para atra ir os re cur sos cri mi no sos, bus can do
com isso lu cros me di an te suas ins ti tu i ções de cré di to.

Te mos que di fi cul tar, Sr. Pre si den te! O mun do
pre ci sa di fi cul tar a ação dos cri mi no sos.

Fa la-se da su per lo ta ção das ca de i as de nin -
guém pode pa gar ad vo ga do, dos au to res de cri mes
con si de ra dos mais sim ples, mas os gran des cri mi no -
sos con ti nu am sol tos. Isso ocor re no âm bi to in ter na -
ci onal. E, para isso, o Go ver no do Pre si den te Bush,
as sim como o Go ver no da Ingla ter ra, da Fran ça, o
Go ver no das gran des po tên ci as, como Ale ma nha e
Ja pão, pre ci sam apro ve i tar este mo men to para apli -
car um cor re ti vo à al tu ra aos pa í ses que dão ga ran tia
aos au to res de atos ter ro ris tas. Tam bém de vem apro -
ve i tar essa opor tu ni da de para aca bar com es ses pa -
ra í sos fis ca is que são, na ver da de, gran de ins tru men -
to para a con so li da ção dos gran des cri mi no sos in ter -
na ci o na is, an tes que seja tar de, an tes que ex pe ri -
men te mos ou tros atos cri mi no sos ori un dos da re vol ta 
da que les que re al men te não ace i tam dois mun dos di -
fe ren tes: um, o de uma eli te que se or ga ni za e con tra
a qual não acon te ce nada; o ou tro, o dos mi se rá ve is.

Cla ma mos por jus ti ça. Jus ti ça con tra aque les
que têm ce i fa do, ao lon go dos anos, mi lha res de vi das 
ino cen tes, nos mais va ri a dos atos de ter ro ris mo. Mas
de ve mos pro cu rar cor ri gir tam bém a sa nha da que les
que se apro ve i tam de re ga li as le ga is de pa í ses que
con si de ro in con se qüen tes, cri an do me i os e mo dos
para que os gran des cri mi no sos in ter na ci o na is en -
con trem uma mu ra lha a sua fren te, a par tir des sas li -
ções que te mos re ce bi do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo  Sr. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Álva ro Dias, pelo pra zo re gi men tal
de vin te 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, re a li za-se no Au -
di tó rio Ne reu Ra mos, no pré dio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, o XI Con gres so da Fe de ra ção Na ci o nal de
Enti da des de Ser vi do res de Tri bu na is de Con tas do
Bra sil. Esses ser vi do res dis cu tem a es tru tu ra dos Tri -
bu na is de Con tas, sua uti li za ção e o apri mo ra men to
de seus me ca nis mos de pre ven ção, con tro le e pu ni -
ção de atos de cor rup ção na ad mi nis tra ção pú bli ca
bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje tive a 
sa tis fa ção de, às 14 ho ras, de ba ter com es ses ser vi -
do res do Tri bu na is de Con tas do Bra sil, no Au di tó rio
Ne reu Ra mos, na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro pó si -
to de emen da cons ti tu ci o nal que apre sen ta mos e que 
esta Casa apro vou, es ta be le cen do con cur so pú bli co
para pre en chi men to dos car gos de Con se lhe i ros dos
Tri bu na is de Con tas. Sem dú vi da, é opor tu no esse
con gres so, no mo men to em que a po pu la ção bra si le i -
ra pri o ri za a ques tão éti ca. Qu al quer pes qui sa de opi -
nião pú bli ca re ve la que a prin ci pal pre o cu pa ção dos
bra si le i ros é com a cor rup ção como fon te de com pro -
me ti men to da ca pa ci da de de in ves tir do Esta do bra si -
le i ro, re du zin do a sua efi ciên cia no aten di men to das
as pi ra ções bá si cas da po pu la ção do País.

Há pou cos dias, des ta tri bu na, pro cu rei re ve lar
al gu mas in for ma ções ori un das da Trans pa rên cia
Inter na ci o nal, a ONG que cu i da do com ba te à cor rup -
ção no mun do e que ela bo ra o ran king mun di al da
cor rup ção. Numa re la ção de 81 pa í ses do mun do, co -
lo ca o Bra sil em 36º lu gar en tre os pa í ses mais cor -
rup tos do mun do. 

Re ve lam os es tu dos da Trans pa rên cia Inter na -
ci o nal que os gran des con glo me ra dos, os gru pos
eco nô mi cos es tran ge i ros que in ves tem es co lhem as
na ções onde de vem in ves tir em fun ção des se ran -
king ela bo ra do pela Trans pa rên cia Inter na ci o nal, im -
pli can do, evi den te men te, na re du ção de in ves ti men -
tos em nos so País. O Bra sil de i xa de re ce ber bi lhões
de dó la res em in ves ti men tos, exa ta men te por ocu par
uma po si ção de des ta que no mun do en tre as na ções
mais cor rup tas.

Os es tu dos re ve lam tam bém, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que, se ti vés se mos um ín di ce
de cor rup ção com pa rá vel ao da Di na mar ca, nos sa
ren da per ca pi ta se ria ma i or, de US$2,850.00, ou
seja, 70% su pe ri or à exis ten te hoje no Bra sil. Tra du -
zin do, cada ci da dão bra si le i ro po de ria ga nhar, hoje,
70% a mais do que ga nha, exa ta men te em fun ção
dos des vi os que, la men ta vel men te, re du zem as pos -
si bi li da des de sa lá rio, de ren da e de re ce i ta pú bli ca,
ini bin do com isso o pro ces so de de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do nos so País.

Há um ou tro dado que diz res pe i to às ta xas de
ju ros. O Bra sil pra ti cou, no ano de 1998, para os fi nan -
ci a men tos de lon go pra zo, a taxa de 28,8% ao ano. Na 
Di na mar ca, no mes mo ano, a taxa foi de 12,7%. Veja
a di fe ren ça, Sr. Pre si den te. Isso de mons tra a efe ti va
in fluên cia dos ín di ces de cor rup ção no com por ta men -
to dos agen tes fi nan ci a do res, se jam pú bli cos ou pri -
va dos, em re la ção aos pro je tos fi nan ci a dos.



Essas in for ma ções ates tam com cla re za que o
Bra sil per de ex tra or di ná ri as opor tu ni da des de se de -
sen vol ver com jus ti ça so ci al. Por isso, essa as pi ra ção
na ci o nal re ve la da pelo Ibo pe, Vox Po pu li, en fim,
qual quer ins ti tu to de pes qui sa de opi nião pú bli ca re -
ve la que a gran de pre o cu pa ção na ci o nal é com a cor -
rup ção. Já foi com a in fla ção. De po is do Pla no Real,
que pos si bi li tou ra zoá vel es ta bi li da de eco nô mi ca, a
pre o cu pa ção ma i or pas sou a ser a cor rup ção.

Os ser vi do res dos Tri bu na is de Con tas se re ú -
nem para dis cu tir o que fa zer na ba ta lha de com ba te à 
cor rup ção no Bra sil. É cla ro que tam bém dis cu tem
me ca nis mos de apri mo ra men to e a pro fis si o na li za -
ção dos Tri bu na is de Con tas, a fim de que os re sul ta -
dos se jam os mais sig ni fi ca ti vos pos sí ve is.

Com o ob je ti vo de me lho rar o de sem pe nho dos
Tri bu na is de Con tas do nos so País, apre sen tei a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, apro va da por
esta Casa, des ta can do que a Cons ti tu i ção de 1988,
en tre as di ver sas ino va ções, avul tou a di men são con -
fe ri da ao pos tu la do do con cur so pú bli co como me ca -
nis mo im pres cin dí vel à no me a ção de ser vi do res pú -
bli cos para ocu par car gos efe ti vos na ad mi nis tra ção
dos po de res, nas três es fe ras de Go ver no. 

O con cur so pú bli co é um ins tru men to de mo crá -
ti co que con fe re im pes so a li da de e mo ra li da de à ad mi -
nis tra ção pú bli ca. Com a Cons ti tu i ção de 1988 teve
seu al can ce am pli a do, per mi tin do que tam bém o Mi -
nis té rio Pú bli co e a ma gis tra tu ra pre en ches sem car -
gos por meio de con cur so pú bli co. Por ques tões de or -
dem his tó ri ca, o avan ço não al can çou os Tri bu na is de
Con tas do nos so País nas es fe ras mu ni ci pal, es ta du al 
e fe de ral. A nos sa pro pos ta pre ten de alar gar os be ne -
fí ci os do con cur so pú bli co para que se subs ti tua a in -
ter fe rên cia po lí ti ca, às ve zes per ni ci o sa, pela qua li fi -
ca ção téc ni ca e pro fis si o nal, en se jan do uma qua li fi -
ca ção ma i or dos Tri bu na is de Con tas, a fim de que
pos sam cum prir ri go ro sa men te seu de ver de fis ca li -
zar a ges tão pú bli ca com cor re ção. De po is do avan ço
da le gis la ção em que se cons ti tu iu a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal é pre ci so do tar os Tri bu na is de Con -
tas com ins tru men tos efi ci en tes para que pos sam, re -
al men te, exi gir o ri go ro so cum pri men to da le gis la ção,
fato que pos si bi li ta rá um novo con ce i to de ad mi nis tra -
ção pú bli ca em nos so País. Sem dú vi da, o cum pri -
men to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal im pli ca rá
numa mu dan ça de cul tu ra na ad mi nis tra ção pú bli ca
bra si le i ra.

O Se na dor Jef fer son Pé res, re la tor des sa pro -
pos ta no Se na do Fe de ral, faz re fe rên ci as à im por tân -
cia da pro fis si o na li za ção e ca pa ci ta ção téc ni ca dos
tri bu na is de con tas à bus ca do equi lí brio fis cal.

Diz ele no seu pa re cer:

O Esta do bra si le i ro de fron ta-se, prin ci -
pal men te nas úl ti mas dé ca das, com o re cor -
ren te pro ble ma do de se qui lí brio das con tas
pú bli cas ou, em ou tras pa la vras, a cha ma da 
ques tão fis cal.

Por in jun ções de va ri a da or dem, o Go ver no Fe -
de ral, na prá ti ca de suas su ces si vas e in fru tí fe ras ten -
ta ti vas de en fren tar o pro ble ma, tem in sis ti do, ao im -
ple men tar po lí ti cas de ajus tes, em per cor rer tri lha
equi vo ca da, im pon do cada vez ma i o res co tas de sa -
cri fí cio ao con jun to da so ci e da de bra si le i ra, com gra -
ve re tra ção in clu si ve so bre a ma i o ria das ati vi da des
pro du ti vas, cujo bom de sem pe nho, se gun do con sen -
so ge ne ra li za do, tem cor re la ção di re ta com os ní ve is
de ar re ca da ção es sen ci a is à ma nu ten ção do pró prio
Esta do e, por tan to, fa tor pre pon de ran te na ob ten ção
do sem pre al me ja do equi lí brio fis cal.

E por que es sas ten ta ti vas de ajus te têm-se re -
ve la do tão in fru tí fe ras? A nos so ver, por que tais ten ta -
ti vas, como já afir ma mos, in sis tem em pal mi lhar ca mi -
nho in te i ra men te equi vo ca do, fre qüen te men te res tri to 
ao mero cor te de gas tos, in ci den te qua se sem pre so -
bre se to res es sen ci a is.

De um lado, te mos o ve lho pro ble ma da eva são
fis cal, pró xi ma de 50%, cujo com po nen te mais cor -
rup to, de i xan do de lado as re nún ci as e eli sões fis ca is, 
é a so ne ga ção de tri bu tos e de con tri bu i ções so ci a is.

Pa re ce-nos ób vio que, ao lado da alar man te
eva são fis cal, uma das ca u sas fun da men ta is do enor -
me e in so lú vel pro ble ma fis cal, que su fo ca o País,
está no imen so rol de ili ci tu des e des vi os que têm his -
to ri ca men te mal ba ra ta do a co i sa pú bli ca em va ri a dos
ní ve is de Go ver no.

Em ou tras pa la vras, re pu ta mos ele men tar a
cons ta ta ção de que, se não pu ser mos ter mo ou, na
pior das hi pó te ses, não re du zir mos a ní ve is su por tá -
ve is, em todo o Bra sil, a má ges tão dos bens e di nhe i -
ros pú bli cos, ja ma is ve re mos equa ci o na do, en tre nós, 
o crô ni co pro ble ma do de se qui lí brio fis cal.

Sem dú vi da, os ins tru men tos mais ade qua dos
para se pôr ter mo nes sa avas sa la do ra onda de es -
cân da los que en vol vem o se tor pú bli co, com a má
ges tão dos re cur sos pú bli cos, é o Tri bu nal de Con tas,
de vi da men te apa re lha do, tec ni ca men te qua li fi ca do e
ins tru men ta li za do de for ma su fi ci en te para re a li zar a
fis ca li za ção exi gi da das ad mi nis tra ções pú bli cas no
nos so País.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, sem pre sus ten ta -
mos que a dí vi da pú bli ca bra si le i ra é ca u sa cen tral do
em po bre ci men to, do sub de sen vol vi men to, da fal ta de



opor tu ni da des, da au sên cia de em pre gos su fi ci en tes
para aten der a de man da na ci o nal e, por tan to, é a ca -
u sa cen tral da po bre za e da fome no nos so País. Evi -
den te men te, a dí vi da pú bli ca cres ceu avas sa la do ra -
men te no Bra sil gra ças à ir res pon sa bi li da de ad mi nis -
tra ti va, à má ges tão do di nhe i ro pú bli co e so bre tu do à
cor rup ção.

Re cen te men te, o jor nal O Esta do de São Pa u lo
pu bli cou o ran king na ci o nal da sa ú de fi nan ce i ra dos
Esta dos e, sur pre en den te men te, o Esta do do Pa ra ná, 
até en tão tido como Esta do con ce i tu a do, or ga ni za do
e com pe ten te, pas sou a ocu par o úl ti mo lu gar en tre
os Esta dos bra si le i ros em ma té ria de sa ú de fi nan ce i -
ra. Nes se ran king, o úni co Esta do com dé fi cit – um
dé fi cit de 3,37%.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nós, que
sem pre ou vi mos que o Pa ra ná não ne ces si ta va de
aju da fe de ral, que o Pa ra ná era um Esta do pri vi le gi a -
do, um Esta do rico, fi ca mos as sus ta dos quan do ve ri fi -
ca mos que o nos so Esta do hoje ocu pa o úl ti mo lu gar
no ran king na ci o nal em ma té ria de sa ú de fi nan ce i ra.

De te ri o ra ram as fi nan ças pú bli cas do Esta do
em fun ção da ges tão pú bli ca pre cá ria, sem pla ne ja -
men to e sem vi são de fu tu ro. Ges tão pú bli ca ime di a -
tis ta, opor tu nis ta, que apren deu tão-somente a con ju -
gar o ver bo ven der em to dos os tem pos. A ven da do
pa tri mô nio pú bli co foi ”a gran de obra“ do Go ver no do
Pa ra ná. Ven deu o Ban co do Esta do do Pa ra ná, ven -
deu par te fun da men tal da Sa ne par e ago ra quer ven -
der, no pró xi mo dia 31, em le i lão, a Co pel, a gran de
em pre sa de ener gia elé tri ca do Pa ra ná, o ma i or pa tri -
mô nio pú bli co pa ra na en se na atu a li da de.

Em que pe sem as cir cuns tân ci as des fa vo rá ve is: 
guer ra, ter ro ris mo, cri se eco nô mi ca in ter na ci o nal e
cri se de ener gia elé tri ca; em que pese a de sis tên cia
de boa par te das em pre sas in te res sa das, o Go ver no
es ta du al man tém-se no fir me pro pó si to de ven der
esta em pre sa, exa ta men te em fun ção des sa dra má ti -
ca si tu a ção fi nan ce i ra, com o ob je ti vo de ta par os bu -
ra cos aber tos pela in com pe tên cia ad mi nis tra ti va nas
fi nan ças pú bli cas do Esta do. Des ta for ma, o Esta do
em po bre ce de for ma ime di a tis ta, li qui da o pa tri mô nio
pú bli co para aten der a com pro mis sos ur gen tes e aca -
ba com pro me ten do o seu fu tu ro.

Não bas tas sem as an te ci pa ções de ro yal ti es
de Ita i pu, de ICMS; não bas tas sem as con ces sões ir -
res pon sá ve is com a isen ção a em pre sas mul ti na ci o -
na is, es pe ci al men te mon ta do ras ins ta la das na re gião
me tro po li ta na de Cu ri ti ba; as isen ções fis ca is, ago ra
pror ro ga das até 2009, em uma afron ta à Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal; não bas tas se toda essa pre cá -

ria ges tão dos ne gó ci os pú bli cos no Pa ra ná, o Go ver -
no Esta du al in sis te em di la pi dar o pa tri mô nio pú bli co,
ven den do o seu úl ti mo pa tri mô nio ati vo sig ni fi ca ti vo, a 
em pre sa de ener gia.

Sr. Pre si den te, es ses fa tos res sal tam a im por -
tân cia dos Tri bu na is de Con tas do País, em que pese
à ir res pon sa bi li da de de al guns, como re ve la uma CPI
na Câ ma ra de Ve re a do res de São Pa u lo, a pro pó si to
dos es cân da los no Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio;
em que pese a es ses fa tos la men tá ve is, o tri bu nal de
con tas, quan do as su me a sua res pon sa bi li da de com
com pe tên cia e se ri e da de, tem um pa pel im por tan te a
de sem pe nhar.

E é este Tri bu nal de Con tas que de se ja mos: sé -
rio, sem a in de vi da in ge rên cia po lí ti ca que faz pre va le -
cer in te res ses lo ca li za dos em de tri men to da efi ciên -
cia. É des se tri bu nal, com uma ação im pes so al e que
co lo que em pri me i ro pla no a mo ra li da de na ad mi nis -
tra ção pú bli ca, que pre ci sa mos. É esse Tri bu nal de
Con tas que de se ja mos no nos so País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o ilus tre Se na dor
José Fo ga ça, por per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, agra de ço ao Se na dor Ma u ro Mi ran da
por ter ce di do a mim sua vez de fa lar, por que não que -
ro de i xar que se en cer re a ses são sem que eu te nha a 
opor tu ni da de de re gis trar a mi nha so li da ri e da de para
com os pro fes so res des te País. Pres to ain da mi nha
ho me na gem a to dos os pro fes so res do Bra sil nes te
dia tão mar can te e im por tan te para nos sa vida cul tu -
ral, po lí ti ca e ins ti tu ci o nal.

Em pri me i ro lu gar, os pro fes so res fe de ra is es tão 
em uma luta re i vin di can do me lho res sa lá ri os, me lho -
res con di ções de tra ba lho, en fim, em uma luta que é – 
do pon to de vis ta dos seus in te res ses, dos seus di re i -
tos – pro ce den te.

Sem pre en ca ra mos es sas ques tões po lí ti cas
como te mas que exi gem de fato uma aten ção, uma
pro fun di da de, uma agu de za de sen ti dos to tal. É pre ci -
so equa ci o nar esse pro ble ma de mo cra ti ca men te,
por que a po lí ti ca, na re a li da de, não é um jogo en tre
uma ver da de e uma men ti ra ape nas, pois isso se ria
sim ples e fá cil de ma is. Às ve zes, uma equa ção po lí ti -
ca é uma so lu ção en tre duas ver da des. De um lado, a
ver da de dos pro fes so res, que têm seus di re i tos, suas
ne ces si da des, sua his tó ria, seu tra ba lho, seus com -
pro mis sos e, de ou tro lado, o pro ble ma de um Go ver -



no que tem di fi cul da des tam bém do pon to de vis ta
dos re cur sos para fa zer fren te a es sas de man das.
São duas ver da des. E, nes sa hora, a ma i or ho me na -
gem que po de mos ren der aos pro fes so res é de fen der 
a ne go ci a ção, o diá lo go aber to e am plo, a bus ca de
uma so lu ção me di an te o acor do en tre as par tes. O
diá lo go é o ca mi nho que de fen de mos e que pro je ta -
mos como so lu ção para esse pro ble ma.

Pres to uma ho me na gem es pe cí fi ca aos pro fes -
so res do meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, prin ci pal -
men te os do en si no pú bli co. Não pos so de i xar de re -
gis trar que tam bém os pro fes so res do en si no pri va do, 
que nem sem pre são lem bra dos, nem sem pre têm o
re gis tro do seu tra ba lho nes te dia, lu tam com di fi cul -
da des, são imen sa men te de di ca dos à sua ta re fa, vi -
vem com mu i ta dig ni da de e in ten si da de o seu pa pel
so ci al e me re cem a nos sa ho me na gem, o nos so re co -
nhe ci men to.

Por tan to, ren do aos pro fes so res do en si no pú -
bli co e par ti cu lar do Rio Gran de do Sul mi nha so li da -
ri e dade e ho me na gem a suas lu tas nes te dia.

Era esse o re gis tro que que ria fa zer. Agra de ço
mais uma vez ao Se na dor Ma u ro Mi ran da por ha ver
me ce di do a vez e a opor tu ni da de de fa lar nes te mo -
men to.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo pra zo
re gi men tal de 20 mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te 15 de ou -
tu bro, co me mo ra mos o Dia do Pro fes sor. Da ines que -
cí vel e de vo ta da pro fes so ri nha do gru po es co lar que,
com amor e pa ciên cia, en si na as pri me i ras le tras ao
ri go ro so ori en ta dor ci en tí fi co da pós-graduação, eis aí 
al guém mo vi do pela pa i xão de trans mi tir sa ber, des -
per tar cons ciên ci as e for jar ci da dãos.

Há nes ta pro fis são um sa gra do com pro mis so
com o ama nhã, com a idéia da cons tru ção de um fu tu -
ro me lhor. Há tam bém a con vic ção de que as pes so as 
po dem e de vem se aper fe i ço ar no ca mi nho de sua
ple na hu ma ni za ção.

Infe liz men te, en tre es ses no bres ide a is e a re a li -
da de con cre ta da edu ca ção em nos so País, ain da se
abre um abis mo que de ve ria ser vir de ma té ria de re -
fle xão e de pre o cu pa ção a to dos nós.

Se fo ca li za mos a edu ca ção bá si ca, que en glo ba 
os ní ve is fun da men tal e mé dio (os an ti gos pri me i ro e
se gun do grau), o ce ná rio pode ser de fi ni do como dra -
má ti co.

São mi lha res e mi lha res de pro fes so res, so bre -
tu do pro fes so ras, com de fi ci en te for ma ção, ain da que 
uma mi no ria te nha cur sa do a li cen ci a tu ra, pas san do
pe los ban cos uni ver si tá ri os.

To dos tra ba lham em con di ções ad ver sas de
vida, de sa lá rio e até mes mo de se gu ran ça fí si ca, em
vá ri as es co las que se trans for ma ram em cam po de
ba ta lha en tre gan gues de nar co tra fi can tes. Na rede
pú bli ca, os ven ci men tos são nor mal men te ba i xos. Na
par ti cu lar, as ex ce ções ape nas con fir mam a re gra:
au sên cia de pla no de car re i ra, su pe rex plo ra ção me -
di ante lon gas e exa us ti vas jor na das de tra ba lho e ba i -
xa re mu ne ra ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res, no bres co le gas
que me hon ram com sua aten ção, co nhe cem-me há
bas tan te tem po para sa ber que sou isen to do ca co e te 
ran co ro so da opo si ção sis te má ti ca.

Por isso mes mo, apres so-me em apla u dir os
pro gres sos uni fi ca dos nos úl ti mos anos, com o fito de
su pe rar esse qua dro. Ape nas, con si de ro es sas de ci -
sões ain da tí mi das e tor ço pelo seu apro fun da men to.

Assim, por exem plo, gra ças ao Fun def (Fun do
de De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va -
lo ri za ção do Ma gis té rio), foi pos sí vel res ga tar mu i tas
pro fes so ras pri má ri as, em al gu mas re giões, da ver go -
nha de re ce ber sa lá ri os mu i to in fe ri o res ao mí ni mo.
Mas per gun to: por que não es ten der os be ne fí ci os do
Fun def ao en si no mé dio? So men te as sim to dos os
alu nos nes sa am pla fa i xa etá ria po de rão in te grar-se à 
ple na ci da da nia edu ca ci o nal e me lhor con tri bu ir para
o de sen vol vi men to bra si le i ro. Para tan to, é cla ro, se -
rão ne ces sá ri os re cur sos su fi ci en tes para mais jus ta
re mu ne ra ção da per so na gem mais im por tan te do
pro ces so edu ca ti vo: o pro fes sor.

Qu an do vol ta mos nos so olhar para o en si no su -
pe ri or, no ta mos que este 15 de ou tu bro é mar ca do
pelo sig no afli ti vo da in cer te za e da ten são.

A sé ria cri se que aba la as ins ti tu i ções fe de ra is
de en si no su pe ri or em todo País de sa guou em uma
gre ve de do cen tes e fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos, a
qual já se ar ras ta por dois me ses, in vi a bi li zan do os
com pro mis sos do se gun do se mes tre le ti vo.

Per ma ne cem fe cha dos, por uma bar re i ra de
mú tua hos ti li da de, os ca na is de co mu ni ca ção e ne go -
ci a ção en tre o co man do de gre ve da as so ci a ção dos
do cen tes fe de ra is, de um lado, e o Sr. Mi nis tro Pa u lo
Re na to Sou za, de ou tro.

Este úl ti mo, in fe liz men te, pa re ce ter op ta do por
en cas te lar-se em seu ga bi ne te, cas san do li mi na res
para man ter blo que a dos os sa lá ri os até mes mo da -
que les pro fes so res que não ade ri ram à gre ve.



Con si de ro que, nes te mo men to, a co mu ni da de
aca dê mi ca e a opi nião pú bli ca na ci o nal es pe ram de
S. Exª um ges to de bom-senso e de gran de za, ma te -
ri a lizado na aber tu ra das ne go ci a ções e dos en ten di -
men tos com os gre vis tas. E aos pro fes so res faço um
ape lo para que con si de rem a con vi vên cia de uma ar -
ti cu la ção po lí ti ca am pla, opor tu na e le gí ti ma com o
Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de con quis tar o me -
lhor au men to sa la ri al pos sí vel em face dos for tes
cons tran gi men tos fi nan ce i ros que o Bra sil está en -
fren tan do.

Acre di to ter le gi ti mi da de para fa zer tal con cla -
ma ção por ser mem bro per ma nen te da Co mis são de
Edu ca ção do Se na do Fe de ral e ain da um dos Par la -
men ta res de sig na dos pela Casa para re a brir o ca nal
de ne go ci a ção en tre os pro fes so res gre vis tas e o Go -
ver no Fe de ral.

O que a so ci e da de não pode ace i tar é que a in -
tran si gên cia de i xe as co i sas como es tão: ba i xos sa lá -
ri os cor ro í dos por sete lon gos anos sem re a jus te, mi -
lha res de va gas de do cen tes sem se rem pre en chi das, 
fal ta de in ves ti men tos para os pro je tos de in ves ti ga -
ção ci en tí fi ca bá si ca e apli ca da, par cos re cur sos para
a ele men tar ma nu ten ção das ins ti tu i ções. 

É de ver de to dos re co nhe cer que o Bra sil, bem
ou mal, con se gue sus ten tar a qua se to ta li da de de
pes qui sas de ten to ras das mais ele va das ava li a ções
gra ças à ab ne ga ção te i mo sa de pro fes so res fe de ra is
mal pa gos, ape sar de toda uma vida de vo ta da ao
mais ri go ro so aper fe i ço a men to em mes tra dos, dou to -
ra dos e pós-doutorados.

Tra ta-se de um va li o sís si mo pa tri mô nio es tra té -
gi co para a Na ção e que não pode ser des man te la do
sob o ris co de nos tor nar mos ór fãos do nos so pró prio
fu tu ro, em um mun do cada vez mais ca rac te ri za do
pela com pe ti ção ci en tí fi ca tec no ló gi ca.

Já no seg men to pri va do do en si no su pe ri or,
com uma gran de ma i o ria de fa cul da des iso la das pelo
ter ri tó rio na ci o nal – sem tra di ção, pior, sem in te res se
ins ti tu ci o nal em pes qui sa e cri a ção de no vos co nhe ci -
men tos –, ve ri fi ca mos o du plo dra ma de do cen tes
horis tas que re ce bem re mu ne ra ção qua se sem pre
avil tan te e de uni ver si tá ri os tra ba lha do res (e suas fa -
mí li as) es ma ga dos por men sa li da des cada vez mais
ca ras.

Seja como for, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, re cu so-me a con clu ir numa cha ve de de sâ ni -
mo este pro nun ci a men to em exal ta ção aos pro fes -
sores, jus ta men te eles que su pe ram as ma i o res di fi -
cul da des fa zen do da es pe ran ça sua eter na com pa -
nhe i ra.

Qu e ro, isto sim, re i te rar mi nhas ho me na gens
aos va lo ro sos pro fis si o na is do en si no e meu ape lo às
au to ri da des do Exe cu ti vo, a co me çar pelo Sr. Mi nis tro
da Edu ca ção, para que avan cem nas pro pos tas de
va lo ri za ção do ma gis té rio em to dos os gra us. Ne -
nhum país ”dá cer to“ sem pro fes so res bem pre pa ra -
dos e dig na men te re mu ne ra dos.

Para fi na li zar mi nhas pa la vras em re co nhe ci -
men to ao va li o so tra ba lho em pre en di do por mi lhões
de pro fes so res em todo o País, per mi tam-me ci tar,
nes te mo men to, ver sos da re no ma da po e ti sa go i a na
Cora Co ra li na. Em Me i as Con fis sões de Ani nha, ela
re su me com ma es tria e sim pli ci da de o pa pel do pro -
fes sor e da es co la pri má ria para o seu cres ci men to
como ser hu ma no, uma re a li da de que, cer ta men te,
atin ge to dos nós.

Imor ta li zou Cora Co ra li na: 

Re vi vo a ve lha es co la e agra de ço,
alma de jo e lhos, o que a es co la me deu, o
que dela re ce bi. A ela ofe re ço meus li vros e
no i tes fes ti vas, meu nome li te rá rio. Foi pela
di dá ti ca pa ci en te da ve lha mes tra que Ani -
nha, a me ni na boba da casa, ob tu sa, do
ban co das mais atra sa das, se de sen can tou
em Cora Co ra li na. Lu gar de hon ra para a
mi nha mes tra e para to das as es que ci das
mes tras do pas sa do (e, por que não di zer,
do pre sen te). Mes tra Sil vi na, be i jo suas
mãos can sa das, suas ves tes re men da das.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo apar te que V. Exª 
me con ce de. Qu e ro, nes ta hora, as so ci ar-me às ho -
me na gens que V. Exª pres ta ao pro fes so ra do, in dis cu -
ti vel men te me re ce dor de todo o nos so res pe i to, de
todo o nos so ca ri nho e de to das as nos sas ho me na -
gens. Qu e ro as so ci ar-me, tam bém, ao ape lo que V. Exª,
a pre tex to das ho me na gens, ou à opor tu ni da de das
ho me na gens, faz ao Go ver no, no sen ti do de en con -
trar uma so lu ção para esse de sen con tro que se ob -
ser va en tre os pro fes so res das uni ver si da des pú bli -
cas, das es co las téc ni cas fe de ra is e o Go ver no. Tive
opor tu ni da de de ocu par a tri bu na re cen te men te para 
fa zer um ape lo tam bém nes se sen ti do. E vejo ago ra
V. Exª o fa zen do, como um Se na dor ze lo so, sen sí vel
aos pro ble mas de nos so País em qua se to das as áre -
as im por tan tes e fun da men ta is da vida. Ontem, V. Exª
apro va va, nes ta Casa, uma emen da cons ti tu ci o nal



acu din do mi lhões de cri a tu ras sem casa. Ago ra, V. Exª 
de mons tra pre o cu pa ção com a si tu a ção dos pro fes -
so res no nos so País. V. Exª faz mu i to bem, por que
todo es ta dis ta pre ci sa vol tar-se para as ques tões da
edu ca ção. Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te
são um exem plo vivo na his tó ria da hu ma ni da de. Há
mais de um sé cu lo, sal vo en ga no, em tor no de 130
anos, a po pu la ção e os po lí ti cos da que le País con clu -
í ram que vi vi am num país de gran des po ten ci a li da des 
e re u ni ram-se, por meio do seu Con se lho de Esta do,
du ran te dias, iso la dos do mun do, na bus ca de um ca -
mi nho para que os Esta dos Uni dos se tor nas sem
essa gran de po tên cia mun di al. Eles vis lum bra vam
essa po ten ci a li da de. Aque le Con se lho che gou à con -
clu são, é bom sa li en tar que foi por una ni mi da de, de
que, para se tor nar a gran de e so nha da po tên cia, te ri -
am que in ves tir em edu ca ção; e o fi ze ram. Cri a ram
aque las gran des uni ver si da des e uma es tru tu ra su fi -
ci en te para o de sen vol vi men to da edu ca ção na que le
país. Hoje, os Esta dos Uni dos são essa gran de po -
tên cia. De for ma que que ro cum pri men tar V. Ex.ª pela 
opor tu ni da de das ho me na gens aos pro fes so res e do
ape lo que faz às au to ri da des de nos so País no sen ti -
do de pro ce der a uma va lo ri za ção fir me e for te do pro -
fes so ra do bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Aco -
lho, Se na dor Iris Re zen de, com mu i to ca ri nho, o apar -
te de V. Ex.ª, que fará par te de meu pro nun ci a men to.
Tam bém ouvi o dis cur so que V. Ex.ª fez a fa vor dos
uni ver si tá ri os, do diá lo go do Go ver no com as uni ver -
si da des. V. Exª de mons trou um ca ri nho es pe ci al por
esta clas se tão im por tan te.

Re gis tro, tam bém, no Dia do Pro fes sor, o em pe -
nho de V. Exª, Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, em li de rar
um en ten di men to com o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo
Re na to, para que re a bra o diá lo go com o pro fes so ra -
do na ci o nal. Agra de ço pro fun da men te a sen si bi li da de 
que V. Exª teve em re ce ber os re i to res de to das as uni -
ver si da des bra si le i ras, pro pon do o diá lo go, pro pon do
ser o in ter me diá rio, a pes soa de li ga ção en tre os re i -
to res e o Mi nis tro da Edu ca ção. Te mos de in sis tir
nesse pon to de vis ta, nes se acor do, nes se diá lo go,
nes sa con ver sa, que é fun da men tal para to dos nós
bra si le i ros. 

Encer ro mi nhas pa la vras, agra de cen do a V. Exª
a opor tu ni da de de ma ni fes tar, nes te Dia do Pro fes sor, 
a mi nha ale gria e o meu con ten ta men to. A to dos os pro -
fes so res des te que ri do País, um abra ço de co ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa não po de ria en cer rar os tra -
ba lhos des ta se gun da-feira sem se as so ci ar às pa la -
vras de tan tos quan tos, nes te ple ná rio, pres ta ram

uma jus ta e me re ci da ho me na gem aos pro fes so res
de nos so País.

Cum pro não só esse in de cli ná vel de ver, mas o
faço com ale gria e sa tis fa ção, por que ve nho do Mi nis -
té rio Pú bli co, ve nho do exer cí cio da ad vo ca cia, mas
ve nho tam bém do ma gis té rio. Ve nho do ma gis té rio
por ne ces si da de, por que, no meu Esta do, o en tão
Esta do do Mato Gros so, à fal ta de pro fes so res, a so -
ci e dade se so cor ria de pro fis si o na is li be ra is e de ou -
tros que pu des sem exer cer tão no bi li tan te quão dig ni -
fi can te mis são, que é aque la de trans mi tir co nhe ci -
men tos, de for mar e de pre pa rar os ci da dãos para o
ama nhã.

Su ce do, com es tas mi nhas úl ti mas pa la vras,
como Pre si den te do Se na do da Re pú bli ca, às pa la -
vras sá bi as pro fe ri das pelo Se na dor Ma u ro Mi ran da e 
tam bém ao apar te do Se na dor Iris Re zen de, am bos
do Cen tro-Oeste, por tan to, co nhe ce do res das di fi cul -
da des imen sas por que atra ves sa o ma gis té rio do
nos so País. Esta mis são é ár dua, é di fí cil, mas é uma
no bi li tan te mis são. Daí por que, Se na dor Ma u ro Mi -
ran da, eu me ati ve bem à me lhor fra se do seu dis cur -
so, se me per mi te pen sar uma, a de que o pro fes sor
re pre sen ta a es pe ran ça, o fu tu ro. É o ho mem que tra -
ba lha não para hoje, mas para ama nhã. E per gun to:
quem não se lem bra da sua pri me i ra pro fes so ra ou do 
seu pri me i ro pro fes sor? Quem não se lem bra da pri -
me i ra es co la?

O im por tan te, o que de ve mos res sal tar nes te
mo men to é o im pas se em que vi vem as uni ver si da -
des fe de ra is do País, o que tam bém foi sa li en ta do em
ou tros pro nun ci a men tos nes ta Casa, es pe ci al men te
nos de V. Exªs, Se na do res Ma u ro Mi ran da e Iris Re -
zen de, que aqui se en con tram, no ape lo que fi ze ram,
e que tam bém já fiz e vol to a fa zer aqui da ca de i ra da
Pre si dên cia do Se na do da Re pú bli ca, a fim de que o
Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis tro Pa u lo
Re na to Sou za, en con tre, o mais rá pi do pos sí vel, uma
so lu ção para que haja o re tor no às au las. Em úl ti ma
aná li se, os pro fes so res es tão sem re ce ber. Mas, pior
do que isso, é que os alu nos es tão sem aula, o que
ca u sa um gran de pre ju í zo para os uni ver si tá ri os e um
gran de pre ju í zo até mes mo para aque les que so nham 
em in gres sar em uma uni ver si da de, pois os ves ti bu la -
res es tão sus pen sos.

Se ria de bom al vi tre, per mi tam-me os Srs. Se -
na do res, que o en ten di men to fos se en con tra do no dia 
de hoje, o dia con sa gra do ao mes tre. Aí sim, ha ve ria o 
co ro a men to do es for ço de to dos quan tos lu tam para a 
so lu ção des se im pas se que, re pi to, é mu i to gra ve. 

Cum pri men to os pro fes so res do Bra sil in te i ro. E, 
no va men te, faço um ape lo mu i to for te ao Go ver no Fe -



de ral, por meio do Mi nis tro Pa u lo Re na to, para que
en con tre uma so lu ção ime di a ta para a nor ma li da de
que to dos nós de se ja mos para a uni ver si da de pú bli ca 
e, por que não di zer, para o en si no pú bli co e para a
edu ca ção de todo o nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de, Lú cio
Alcân ta ra e Mo za ril do Ca val can ti en vi a ram dis cur sos
à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Bra sil as sis te no 
atu al mo men to a mais uma pa ra li sa ção das ins ti tu i -
ções pú bli cas de en si no su pe ri or, onde ser vi do res e
pro fes so res re i vin di cam me lho res con di ções de tra -
ba lho. Não se tra ta de uma gre ve com ”co no ta ção pu -
ra men te po lí ti ca“, como tem afir ma do o Mi nis tro da
Edu ca ção, mas de uma cam pa nha que re ce beu o
apo io dos pró pri os es tu dan tes, em bo ra di re ta men te
pre ju di ca dos, já que a pa ra li sa ção tem lon ga du ra ção
e pode com pro me ter o ano le ti vo e a re a li za ção de
ves ti bu lar no pró xi mo ano.

O que ca u sa es pé cie, nes ta si tu a ção, é o des ca -
so e a in sen si bi li da de do atu al Go ver no, em re la ção a
ne ces si da des bá si cas dos tra ba lha do res do ser vi ço
pú bli co que já per de ram qua se me ta de de seu po der
aqui si ti vo nes tes sete anos pra ti ca men te sem re a jus -
te em seus sa lá ri os. Já es ta mos nos apro xi man do de
2002, e o úl ti mo re a jus te ge ral ocor reu em ja ne i ro de
1995. E, mes mo as sim, por que o Pre si den te Ita mar
Fran co, que pre ce deu o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, já ha via de i xa do as con di ções ne ces sá -
ri as para que se des se esse re a jus te. Hoje, se ria ne -
ces sá rio um re a jus te da or dem de 75,48%, con for me
o apu ra do no Índi ce do Cus to de Vida – ICV-Dieese,
para re com por o po der de com pra de 1º de ja ne i ro de
1995. 

E o Go ver no ace na com mí se ros 3,5% na pro -
pos ta or ça men tá ria, ain da as sim, em de cor rên cia da
ma ni fes ta ção do Po der Ju di ciá rio de que, o fato de
não exis tir uma nor ma que re gu la men te o dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal que man da con ce der re a jus te li ne ar
anu al não isen ta o Po der Pú bli co do cum pri men to da -
qui lo que es ta be le ce a Car ta Mag na. Essa pro pos ta
de re a jus te, a meu ver, con fi gu ra um es cár nio ao ser -
vi dor pú bli co. Se ria ra zoá vel uma re po si ção sa la ri al a
to dos os ser vi do res, des con tan do os va lo res já con -
ce di dos a al gu mas ca te go ri as, mas ja ma is algo que

re pre sen te me nos do que 5% das per das sa la ri a is
acu mu la das ao lon go dos anos des te go ver no.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a rá pi da
so lu ção para a gre ve no se tor uni ver si tá rio fe de ral se
faz ne ces sá ria, para que não haja um pre ju í zo ain da
ma i or para a so ci e da de, por ca u sa da in tran si gên cia
de um go ver no que só está pre o cu pa do em aten der a
de ter mi na ções de ins ti tu i ções eco nô mi cas ex ter nas,
que não de ve ri am in ter fe rir na vida do País, até como
for ma de pre ser var a nos sa so be ra nia. Cer ca de dois
me ses de pa ra li sa ção já fo ram por de ma is su fi ci en tes
para de sor ga ni zar a pro gra ma ção e o ca len dá rio es -
co lar. Qu an to mais se pro lon gar o mo vi men to, ma i o -
res os pre ju í zos para os alu nos e para a so ci e da de!

Ga ran tir o en si no pú bli co de boa qua li da de não
é fa vor, mas obri ga ção im pos ta pela nos sa Lei Ma i or, 
em dis po si ti vo in se ri do en tre os prin cí pi os cons ti -
tucio na is para o en si no, no art. 207, que de ter mi na: ”O 
en si no será mi nis tra do com base nos se guin tes prin -
cí pi os:

Art. 207. ................................................
VII – ga ran tia de pa drão de qua li da de.”

E o in ci so V do mes mo ar ti go es ta be le ce a ”va -
lo ri za ção dos pro fis si o na is do en si no, ga ran ti dos, na 
for ma da lei, pla nos de car re i ra para o ma gis té rio
pú bli co, com piso sa la ri al pro fis si o nal e in gres so ex -
clu si va men te por con cur so pú bli co de pro vas e tí tu -
los“, itens que cons tam da pa u ta de re i vin di ca ção
dos ser vi do res das uni ver si da des pú bli cas bra si le i -
ras. Por tan to, não há nada de ex cep ci o nal, mas sim -
ples men te as pec tos da área edu ca ci o nal que es tão
ga ran ti dos na Cons ti tu i ção e que o Pre si den te e sua 
equi pe fin gem não ver.

Na úl ti ma ter ça-feira, re ce bi em meu ga bi ne te
uma co mis são do co man do de gre ve das uni ver si da -
des e de ou tros seg men tos dos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is em gre ve, so li ci tan do o apo io do Con gres so
Na ci o nal para in ter me di ar ne go ci a ções com o Pre si -
den te da Re pú bli ca, já que com o Mi nis tro da Edu ca -
ção, Pa u lo Re na to Sou za, as ne go ci a ções não avan -
ça ram. Ape sar de o Mi nis tro ter re ce bi do uma co mis -
são no úl ti mo dia 26 de se tem bro, o que se teve de
con cre to foi a sus pen são no pa ga men to dos sa lá ri os,
por tan to, acir ran do ain da mais os âni mos, em vez de
bus car uma so lu ção para o im pas se.

Jun ta men te como o Lí der do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, Se na dor José Edu ar do Du tra, ar ti cu la mos
para que os re pre sen tan tes dos ser vi do res e pro fes -
so res das uni ver si da des fos sem re ce bi dos pelo Pre si -
den te do Con gres so, Se na dor Ra mez Te bet, para que 
ve nha a as su mir essa ar ti cu la ção com o Exe cu ti vo.



Os er ros da po lí ti ca de edu ca ção do Go ver no se 
apre sen tam em vá ri as fren tes, e um dos que já teve
bas tan te re per cus são nes ta Casa é a de ter mi na ção
de aca bar com o Pro gra ma Espe ci al de Tre i na men to
– PET. Esse pro gra ma de âm bi to na ci o nal aten de jo -
vens uni ver si tá ri os de 59 ins ti tu i ções de en si no e tem
o apo io da co mu ni da de ci en tí fi ca atra vés da So ci e da -
de Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia – SBPC,
que já vo tou duas mo ções de apo io ao PET. Uma das
re i vin di ca ções do mo vi men to gre vis ta é a sua ma nu -
ten ção.

Tam bém me re ce re pa ro a fal ta de in ves ti men tos 
em pes qui sas, ati vi da de que de ve ria cons ti tu ir um
dos pon tos for tes das uni ver si da des. Não é sem
razão que um gran de nú me ro de ci en tis tas bra si le i -
ros de i xa o País para con ti nu ar suas ati vi da des no
ex te ri or, onde, se não con tam com a pos si bi li da de de
en ri que cer, ao me nos têm a cer te za de que dis po rão
da es tru tu ra e dos re cur sos ne ces sá ri os ao de sen vol -
vi men to de suas pes qui sas.

O Bra sil é um País con ti nen tal e com mu i tas di -
fe ren ças en tre as re giões. Nas re giões me nos de sen -
vol vi das, e é o caso da Ama zô nia, cujo Esta do mais
po pu lo so te nho a hon ra de re pre sen tar, não exis te
pos si bi li da de de en si no su pe ri or de boa qua li da de
sem a par ti ci pa ção do po der pú bli co.

Po rém as uni ver si da des não va lem ape nas por
aqui lo que en si nam. Elas pos si bi li tam a exe cu ção de
am plos pro gra mas de aten di men to so ci al para as
popula ções mais ca ren tes, po dem ser im por tan tes
para o de sen vol vi men to em pre sa ri al e in dus tri al,
con tri bu indo de ci si va men te para a di mi nu i ção das di -
fe ren ças re gi o na is.

Por isso de fen do as uni ver si da des pú bli cas, Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res. Num País com a
ex ten são ter ri to ri al do Bra sil, é im pen sá vel ace i tar
como viá vel a di mi nu i ção das di fe ren ças so ci a is e re -
gi o na is sem a par ti ci pa ção do po der pú bli co na edu -
ca ção, que, aliás, é sua obri ga ção cons ti tu ci o nal. O
Esta do deve pro ver edu ca ção de boa qua li da de para
to dos os ci da dãos, in dis cri mi na da men te, pos si bi li tan -
do aos mais ca ren tes a as cen são na es ca la so ci al
me di an te o aces so ao en si no em to dos os ní ve is, ga -
ran tin do, as sim, uma pro fis são que lhes pos si bi li te, e
aos seus, uma exis tên cia dig na.

Espe ro que os no bres Co le gas fa çam coro co -
mi go em de fe sa do en si no pú bli co gra tu i to e de boa
qua li da de em to dos os ní ve is. É ne ces sá rio en con trar
uma so lu ção para essa gre ve, que não traz be ne fí ci os 
para nin guém, aten den do às re i vin di ca ções de me -
lho ria das ins ta la ções uni ver si tá ri as, des ti nan do re -
cur sos para a pes qui sa em ní ve is con di zen tes com a

gran di o si da de des ta Na ção e es tu dan do se ri a men te
os pro ble mas sa la ri a is que pos sam afe tar o de sem -
pe nho dos res pon sá ve is pela trans mis são dos co nhe -
ci men tos e for ma ção dos fu tu ros pro fis si o na is e pes -
qui sa do res bra si le i ros. 

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, já não era
sem tem po de a te le vi são do Bra sil me re cer uma aná -
li se me nos su per fi ci al so bre os se los sig ni fi ca ti vos
que as ino va ções tec no ló gi cas e a ex pan são do mer -
ca do im pri mi ram, em tem po re cen te, na so ci e da de,
na po lí ti ca e no ci da dão bra si le i ro. His to ri ca men te,
nos sa te le vi são tem sido re co nhe ci da, há pelo me nos
três dé ca das, como um das mais cri a ti vas, con so li -
dan do sim pa ti as, ar re ma tan do prê mi os de qua li da de
pelo alto pa drão pro du ti vo. 

Pro va dis so, nos sas no ve las são ob je to de in dis -
cu tí vel ad mi ra ção nos qua tro can tos do mun do. To da -
via, com a glo ba li za ção e seus efe i tos so bre os pa í ses 
pe ri fé ri cos, o qua dro da in dús tria cul tu ral pas sou a se
afi gu rar de uma for ma bem dis tin ta da que la so nha da
no Bra sil. A es pe ra da des con cen tra ção do sis te ma te -
le vi si vo bra si le i ro não se con su mou de fato, tam pou co 
au to ri zou a par ti ci pa ção de pe que nos e in de pen den -
tes pro du to res no cir cu i to re du zi dís si mo dos po de ro -
sos da in dús tria te le vi si va. 

Nes se sen ti do, é so bre es sas trans for ma ções
con jun tu ra is e es tru tu ra is im pos tas à te le vi são bra si -
le i ra que pro po mos, ago ra, uma bre ve, ho nes ta e, sin -
ce ra men te, de sam bi ci o sa, re fle xão. Para ser mais
pre ci so, que tal for mu lar mos a ques tão da se guin te
ma ne i ra: até que pon to a aber tu ra co mer ci al da te le vi -
são no Bra sil tem pro por ci o na do au men to no al can ce
de es pec ta do res, sem ha ver ne ces sa ri a men te com pro -
me ti do na cos sig ni fi ca ti vos de qua li da de pro du ti va? 

Nos úl ti mos anos, como mar co re fe ren ci al de
tem po, cum pre re co nhe cer dois fa to res in so fis má ve is: 
de um lado, o fim da he ge mo nia qua se ab so lu ta da
TV Glo bo; e, de ou tro, a es tra ti fi ca ção dos es pec ta do -
res em duas ca te go ri as, a sa ber, os con su mi do res da
tevê aber ta e os con su mi do res da tevê por as si na tu ra. 
A par tir des sa ma triz pa ra dig má ti ca – ar bi tra ri a men te
se le ci o na da, mas não tan to as sim –, pro po mos uma
bre ve re vi si ta ção ao pro ble ma da qua li da de da pro -
gra ma ção te le vi si va no Bra sil, com pre en den do suas
im pli ca ções cul tu ra is, po lí ti cas, so ci a is e eco nô mi cas.

Em pri me i ro lu gar, não se pode de i xar des per -
ce bi do que, com a in tro du ção, no iní cio da úl ti ma dé -
ca da, das te vês a cabo e por sa té li te no Bra sil, a con -
cor rên cia en tre as emis so ras da te le vi são dita aber ta



acir rou-se de ma ne i ra ja ma is ob ser va da em nos sa
his tó ria. Enquanto as Orga ni za ções Glo bo se de di ca -
vam, de um lado, à apro pri a ção de au diên cia por par -
te de um pú bli co mais se le ci o na do atra í do pela NET
(sua congê ne re a cabo); de ou tro, as de ma is emis so -
ras na ci o na is se sen ti ram mais li vres para um in ves ti -
men to em pro du ções te le vi si vas ti pi ca men te mais po -
pu la res.

O re sul ta do não po de ria ser ou tro se não a po la -
ri za ção qua se ab so lu ta men te ra di cal da te le vi são
bra si le i ra. De um lado, o sis te ma aber to se ocu pa das
pro du ções ex clu si va men te po pu la res, de ape lo dra -
má ti co à vida pri va da, à vi o lên cia e ao sexo; e, de ou -
tro, o sis te ma fe cha do se ocu pa, ba si ca men te, das re -
trans mis sões de qua li da de das emis so ras es tran ge i -
ras e da di fu são do me lhor da pro du ção na ci o nal.
Além dis so, vale res sal tar que o sis te ma fe cha do ope -
ra com número ex tre ma men te re du zi do de ope ra do -
ras – NET, TVA (de pro pri e da de do Gru po Abril) e
suas cor respon den tes por sa té li te –, ao pas so que o
sis te ma aber to fun ci o na, atu al men te, com um nú me -
ro mais ex pres si vo de emis so ras.

Entre ou tras co i sas, isso sig ni fi ca que, em bo ra
se te nha de fato pro ces sa do um mo vi men to de aber -
tu ra na te le vi são bra si le i ra na dé ca da de 90, o qua dro
atu al não ates ta uma real de mo cra ti za ção do meio te -
le vi si vo como dis po si ti vo co le ti vo para ex pres são de
idéi as, va lo res, es té ti ca e cul tu ra. Mo no po li za da na
pro du ção e cri a ção, a te le vi são res trin ge seu aces so
a uma es tru tu ra de con su mo hi e rar qui ca men te cons -
ti tu í da, in vi a bi li zan do ini ci a ti vas me nos co mer ci a is,
re pri min do a cri a ção de emis so ras lo cal men te con tro -
la das.

Em que pese a ex pan são in dus tri al na pro du ção 
de te le vi so res tec no lo gi ca men te mais po ten tes, a di -
ver si da de da pro du ção cul tu ral te le vi si va não acom -
pa nhou, em ab so lu to, igual e li vre pro ces so de so ci a li -
za ção do aces so ao con su mo des ses bens in dus tri a -
is, eco no mi ca men te im ple men ta do para as ca ma das
so ci a is de me nor po der aqui si ti vo. Sin to ma ti ca men te,
pes qui sas com pro vam que o nú me ro de te le vi so res
ven di dos pra ti ca men te tri pli cou na úl ti ma dé ca da, es -
ten den do o con su mo in di vi du al da má qui na te le vi si va
aos me nos pri vi le gi a dos de nos sa so ci e da de.

Acon te ce que, en vol to num mo vi men to de con -
tra di tó ria ro ta ção, o con su mi dor me nos abas ta do se
de pa rou com um di le ma de re mo ta su pe ra ção. Se, de
um lado, seu po der aqui si ti vo lhe ren deu a pos si bi li da -
de de ad qui rir apa re lhos mais so fis ti ca dos, de ou tro, o 
sis te ma te le vi si vo bra si le i ro pra ti ca men te trans fe riu
sua pro gra ma ção mais apu ra da, mais qua li ta ti va men -
te ex pres si va, para um ou tro pla no de aces si bi li da de,

a cujo am bi en te não se pre vê aces so ma ci ço, con for -
me as re gras exi gi das do mer ca do e do lu cro. 

Nes se con tex to, a in ten si fi ca ção da ex clu são
so ci al vi rou tris te re a li da de em nos sos tem pos atu a is,
re ser van do um es pa ço mar gi nal a quan ti da des cada
vez ma i o res de ha bi tan tes do pla ne ta. A trans na ci o -
na li da de das tran sa ções fi nan ce i ras e co mu ni ca ti vas
do mun do dito pós-moderno cho cou-se de fren te com 
as drás ti cas rup tu ras so ci a is que dela ne ces sa ri a -
men te se des do bram.

A in dús tria cul tu ral ele trô ni ca sem pre es te ve na
li de ran ça des se in jus to pro ces so de mar gi na li za ção
so ci al, es tra ti fi can do com mu i ta ri gi dez as gra des da
pro gra ma ção te le vi si va. Com o ad ven to da tevê a
cabo, a des re gu la men ta ção da ope ra ci o na li da de te le -
vi si va de sa tou um ins tan tâ neo pro ces so de mer can ti -
li za ção da pro du ção no sis te ma aber to. Nes sa ló gi ca,
as con di ções de pro du ção com qua li da de para os ex -
tra tos mé dio e ba i xo da so ci e da de se es va zi a ram, ce -
den do lu gar pri vi le gi a do aos pro gra mas de au di tó rio
de gro tes co ape lo à ex plo ra ção da mi sé ria hu ma na. 

Lon ge de apro ve i tar a oca sião da aber tu ra co -
mer ci al para im ple men tar uma va ri e da de ver da de i ra -
men te rica de pro gra mas, os ca na is tra di ci o na is pre -
fe rem apos tar na ba na li za ção da gra de te le vi si va, na
me di o cri da de dos pro du tos ofer ta dos. O pú bli co bra -
si le i ro tem que su por tar uma ba te la da de pro gra mas
de au di tó rio, por meio dos qua is se ve i cu la o pior da
in te li gên cia na ci o nal. E nos in ter va los? Impõe-se ao
te les pec ta dor sé ri es in fi ni tas de pu bli ci da de, com so -
fis ti ca da pre ten são es té ti ca mas des pro vi das de qual -
quer sen so real das con di ções de vida no Bra sil.
Impe ra o re i no da fan ta sia e do en go do.

No mes mo di a pa são, a ex plo ra ção do sexo nas
no ve las e nos pro gra mas in fan to-juvenis se con ver te,
dia após dia, em prá ti ca vul gar e seu con te ú do em
pro du to ri si vel men te des car tá vel. Extre ma men te lu -
cra ti vo, o mer ca do das ima gens do sexo aban do na a
dis cri ção e a mar gi na li da de so ci al para se ins ta lar,
des pu do ra da men te, nos ho rá ri os no bres a que fica
ex pos ta a vi são jo vem do ima gi ná rio na ci o nal. Aliás,
para essa fa i xa etá ria es pe cí fi ca, a de te ri o ra ção da
qua li da de pode ser ates ta da pela quan ti da de de ce -
nas vi o len tas e mo ral men te in to le rá ve is que in va dem, 
agres si va men te, os ho rá ri os ves per ti no e no tur no de
nos sa te le vi são.

Ora, di an te de um pa no ra ma fran ca men te de sa -
len ta dor, res ta a im pres são de que a pre ser va ção da
qua li da de te le vi si va se alo ja em duas sin to ni as mu i to
es pe cí fi cas. Se, de um lado, tem sido re ser va do aos
ca na is fe cha dos a prer ro ga ti va in ti mis ta e se le ci o na -
da da qui lo que é con si de ra do bom, belo e ade qua do,



de ou tro, tem so bra do às par cas emis so ras pú bli cas
do sis te ma aber to o pa pel da re sis tên cia, pou pan do
seus he rói cos e fiéis de fen so res de uma gra de tão
me dío cre. Na ver da de, as par ce ri as que têm sido re a -
li za das en tre os pou cos in te gran tes do clu be das re -
des es ta ta is con fi gu ram um so pro de es pe ran ça, do
qual te mos que fiar nos sa ex pec ta ti va de re ver si bi li -
da de do pro ces so de tri vi a li za ção da cul tu ra te le vi si va 
no Bra sil.

Indis cu ti velmente, a pro gra ma ção me ti cu lo sa e
de ex ce len te ní vel das te vês Cul tu ra, TVE e Re de Mi -
nas, por exem plo, ca rac te ri za a cons ciên cia de seus
di re to res de per ce ber sua pro du ção como um dis po si -
ti vo de es cla re ci men to cul tu ral ao al can ce da po pu la -
ção. Embo ra suas con di ções de tra ba lho e exe cu ção
se jam às ve zes as mais im pró pri as, pre cá ri as e ad -
ver sas, o com pro mis so de las com o ide al do de sen -
vol vi men to es pi ri tu al da so ci e da de bra si le i ra su pe ra
qual quer obs tá cu lo. 

Na ver da de, gra ças à as sis tên cia fun da men tal
da te le vi são, mi lha res de cri an ças e adul tos bra si le i -
ros ad qui rem o mí ni mo ne ces sá rio de apren di za gem
para sa í rem da tris te con di ção de anal fa be tos fun ci o -
na is, ou mes mo da tris te su je i ção ao anal fa be tis mo
mais vil e sim ples. Enquan to per du rou a pre do mi nân -
cia do sis te ma aber to na te le vi são bra si le i ra, al gu mas
emis so ras se ocu pa ram da re trans mis são de pro gra -
mas emi nen te men te edu ca ti vos, em ho rá ri os até cer -
to pon to com pa tí ve is com a agen da atri bu la da do tra -
ba lha dor bra si le i ro. Acon te ce que, com o ad ven to da
te le vi são a cabo, a Rede Glo bo, por exem plo, des lo -
cou toda sua pro gra ma ção edu ca ti va e pe da gó gi ca
para a de no mi na da TV Fu tu ra, a cuja vi si ta ção so -
men te as si nan tes do sis te ma fe cha do dis põem do
aces so.

Em ou tras pa la vras, o sis te ma fe cha do de ca na -
is pa gos in cor po rou, em sua gra de pri va ti za da, até
mes mo as pro gra ma ções di ri gi das à edu ca ção mais
ele men tar da po pu la ção. Essa ca tegoria, além da TV
Fu tu ra, en qua dra ria ou tros sim as te vês Se nac, GNT,
Glo bo news e Band news, cujo con teúdo pro gra má ti co
aten de, com pri o ri da de, aos ob je ti vos da boa in ves ti -
ga ção jor na lís ti ca. Con ju gan do a in for ma ção de alto
va lor cul tu ral com a de pre ci so va lor fac tu al, tais emis -
so ras pri vi le gi am a in te li gên cia e a sen si bi li da de do
es pec ta dor, pres su pon do sua ca pa ci da de crí ti ca,
bem como seu in te res se no co nhe ci men to. 

É nes se qua dro que o sur gi men to das te le vi -
sões pú bli cas do Le gis la ti vo re pre sen ta avan ço ine xo -
rá vel no ver da de i ro pro ces so de de mo cra ti za ção dos
me i os de co mu ni ca ção de mas sa. Qu an do a TV Se -
na do entrou no ar pela pri me i ra vez, ti nha-se a fal sa

im pres são de que sua fun ção não se ria ou tra se não a
en ce na ção mais des la va da men te pro se li tis ta da po lí -
ti ca na ci o nal. Mais que isso, os crí ti cos ar gu men ta -
vam que se tra ta va de mal ver sa ção do di nhe i ro pú bli -
co, na me di da em que a ini ci a ti va pri va da po de ria
com mu i to mais com pe tên cia e isen ção co brir o
dia-a-dia do Con gres so Na ci o nal.

Ledo en ga no. O tem po e a de mo cra cia fo ram
im pla cá ve is. Ain da que ini ci al men te um tan to ama do -
ra, aos pou cos a TV Se na do foi as su min do uma fe i -
ção mais profis si o nal, fin can do uma iden ti da de me -
nos per so na lis ta e mais co mu ni tá ria e par ti ci pa ti va.
Aliás, a par ti ci pa ção pú bli ca ad qui re, aqui, um ca rá ter
ab so lu ta men te ex cep ci o nal, quan do pro por ci o na ao
ci da dão a opor tu ni da de de acom pa nhar os tra ba lhos
dos par la men ta res na sua in te i re za, bem como de co -
brar de seu can di da to-eleito uma ação com pa tí vel
com sua pla ta for ma de cam pa nha.

Além das transmis sões ao vivo das ses sões, a
TV Se na do exi be do cu men tá ri os so bre o le gis la ti vo,
es pe tá cu los te a tra is, ópe ras, con cer tos e ver da de i ras 
au las de his tó ria e te o ria mu si ca is. Mais im por tan te
ain da é a apre sen ta ção do ”Fala Ci da dão“, em que
pes so as abor da das nas ruas fa zem per gun tas aos le -
gis la do res e re gis tram re cla ma ções e in sa tis fa ções
con tra de ter mi na das ações do Par la men to. 

Nes se am bi en te de ”vi gi lân cia cí vi ca“, o es pec -
ta dor-cidadão exer ce seu su bli me pa pel de fis cal po lí -
ti co, exi gin do de seus re pre sen tan tes fi de li da de e éti -
ca nas suas ações e nas suas de ci sões. Não aci den -
tal men te, a TV Se na do re nun ci ou, em jus ta de ci são, à 
con di ção de di fu so ra pro vi so ri a men te eli tis ta, para
am pli ar o al can ce de sua sin to nia às an te nas do sis te -
ma aber to. Tal con quis ta de mo crá ti ca se con so li da
ain da mais fir me men te com a fe liz com bi na ção pro -
gra má ti ca en tre a rá dio e a te le vi são Se na do. 

Não te nho dú vi da de que o aper fe i ço a men to
téc ni co e tec no ló gi co da TV Se na do deve cor rer, pa -
ra le la men te, ao desen vol vi men to da cons ciên cia crí ti -
ca e de mo crá ti ca, a que sem pre de ve rá ser sub me ti -
da sua li nha edi to ri al e pro gra má ti ca. Com isso, pre -
ten do su bli nhar que o pa drão de qua li da de de uma
emis so ra pú bli ca deve ser apre ci a da por pe sos e me -
di das de fi ni dos, bem de acor do com a bus ca da in for -
ma ção, do co nhe ci men to e da cul tu ra. Me di an te tais
pa râ me tros, o es pec ta dor bra si le i ro vê ga ran ti do seu
dire i to ao exer cí cio da ci da da nia ple na, in de pen den te -
men te de clas se, raça, gê ne ro e pro ce dên cia re gi o nal.

Aliás, a pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral re co nhe ce
uma dis tin ção con ce i tu al mu i to fina en tre sis te ma pri -
va do, pú bli co e es ta tal. Embo ra pre ve ja apo io de ci si vo 
às for mas pú bli ca e es ta tal, os par cos re cur sos des ti -



na dos ao sis te ma es ta tal jus ti fi cam, na men ta li da de
do Po der Pú bli co, a mais com ple ta au sên cia do Esta -
do e da so ci e da de no âm bi to de in cen ti vos à cri a ção
de emis so ras au ten ti ca men te pú bli cas. Por de fi ni ção, 
o sis te ma pú bli co se pres ta ria a ser ad mi nis tra do pelo 
con jun to dos mem bros de uma co mu ni da de qual quer
no Bra sil, de sor te que sua ex plo ra ção não fos se ob -
je to de en ri que ci men to ou de lu cro.

Di an te do ex pos to, como ex pli car o es ta do de
co i sas atu a is em nos sa te le vi são? O que fa zer para
al te rar o sis te ma de ex clu são que pa re ce tam bém as -
so lar o se tor te le vi si vo? Como ofe re cer uma pro gra -
ma ção de qua li da de às ca ma das me nos fa vo re ci das? 
Na con tra mão des sas pre o cu pa ções, o ex-diretor da
Rede Glo bo, Dani el Fi lho, bem a pro pó si to, de cla rou
há pou co tem po que a cum pli ci da de re cre a ti va do pú -
bli co é a he ge mô ni ca ob ses são do meio te le vi si vo.
Mas será que isso bas ta num am bi en te como o Bra -
sil? Como se nota, tra ta-se de um con jun to de in da ga -
ções e pro po si ções per ti nen tes, mas de in tri ca da res -
pos ta. 

Por fim, o que nos so bra, en tão? Cer ta men te,
não cabe ape nas aos po lí ti cos e aos in dus tri a is da mí -
dia a bus ca das so lu ções, mas tam bém a todo e qual -
quer ci da dão bra si le i ro que per ce ba, por qua is quer
mo ti vos, as dis tor ções e os des vi os iden ti fi ca dos em
nos so sis te ma de te le vi são. Para tan to, fó runs de dis -
cus são so bre o as sun to de vem ser lar ga men te pro -
mo vi dos, na ex pec ta ti va de que, no Bra sil, se re ver -
tam as re a is con di ções his to ri ca men te con cen tra do -
ras de pro du ção e con su mo da cul tu ra te le vi si va.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nes te ”Dia do 
Pro fes sor“ as so cio-me às jus tas ho me na gens pres ta -
das aos Mes tres.

Mas qual é o pro fes sor que es ta mos ho me na -
ge an do?

Os pais nos trans mi tem os pri me i ros tra ços da
nos sa cul tu ra, da nos sa lín gua, da re fe rên cia com o
mun do ao qual che ga mos.

Os pro fes so res das cre ches, dos jar dins de in -
fân cia e do en si no fun da men tal, nos trans mi tem as
no ções ini ci a is de co or de na ção mo to ra e nos mos -
tram as pri me i ras le tras, en ca mi nhan do-nos para o
fas ci nan te mun do dos li vros.

Os pro fes so res do en si no mé dio nos en con tram
ado les cen tes, con tes ta do res, al gu mas ve zes re bel -
des, e nos apói am no des cor ti na men to do mun do que 
pen sa mos do mi nar.

No iní cio da ju ven tu de, co me ça a de fi ni ção da
vida fu tu ra, num mun do que de se ja mos trans for mar.
Aí, en con tra mos no va men te o pro fes sor, ori en tan -
do-nos para a con so li da ção do ca mi nho pro fis si o nal
ou mes mo para a es pe ci a li za ção téc ni ca dos que já a
par tir des ta eta pa se di ri gi rão para o mer ca do de tra -
ba lho, com uma for ma ção pro fis si o nal de fi ni da.

Para os que po dem pros se guir os seus es tu dos,
nos cur sos uni ver si tá ri os, aí es ta rá no va men te o pro -
fes sor, para com par ti lhar o seu sa ber, a sua ex pe -
riên cia.

A par tir des sa eta pa, mu i tos se in cor po ram ao
time dos pro fes so res, para ma nu ten ção e con fir ma -
ção des se ci clo de com par ti lha men to e for ma ção de
no vas ge ra ções. Mas al guns pros se guem um pou co
mais, em bus ca da ex ce lên cia, com a ori en ta ção de
pro fes so res ain da mais pre pa ra dos, na ori en ta ção
das te ses e dis ser ta ções.

Mas o ci clo ain da não está com ple to, Sr. Pre si -
den te. Mu i tas ve zes, já ama du re ci dos, nos en con tra -
mos no va men te com os pais, aque les que têm o pri vi -
lé gio de com eles, às ve zes, um ou ou tro, ain da con vi -
ve rem. Já en ca ne ci dos, al que bra dos, mas ex pe ri en -
tes, com o sa ber que só pos su em os que co nhe cem
as mu i tas al vo ra das. Qu an tas ve zes a eles bus ca mos
para o acon se lha men to, para a ori en ta ção que ne -
nhu ma es co la pode dar. 

Mas aci ma de to dos es ses pro fes so res, está o
Mes tre dos Mes tres, o Gran de Arqui te to do Uni ver so,
Deus, que a to dos en si na, em to dos os ní ve is, onde
quer que se en con tre o ho mem.

Cos tu ma mos ho me na ge ar o pro fes sor que está
mais pró xi mo de nós, o úl ti mo de les, o atu al, mas to -
dos são me re ce do res dos nos sos en cô mi os e ho me -
na gens pela de di ca ção, pelo com par ti lha men to, pela
ori en ta ção do sa ber, pela cons ciên cia de ci da da nia
que nos trans mi tem.

Nes ta sín te se do ci clo da vida, Sr. Pre si den te,
en con tra mos sem pre o pro fes sor, com par ti lhan do,
ori en tan do, apli can do as me to do lo gi as pró pri as de
cada eta pa, me di an te o de sen vol vi men to de com pe -
tên ci as ou ca pa ci da de de mo bi li za ção de co nhe ci -
men tos e sa be res va ri e ga dos, para a re a li za ção de
ta re fas ou so lu ção de pro ble mas, con tri bu in do para a
for ma ção de no vas ge ra ções nos di ver sos cam pos
pro fis si o na is e na cons tru ção de uma cons ciên cia so -
ci al de par ti ci pa ção de cada ci da dão.

Sr. Pre si den te, che guei ao Se na do da Re pú bli ca 
como re pre sen tan te de um dos mais no vos e mo des -
tos Esta dos da Fe de ra ção, o Esta do de Ro ra i ma, que
nes te mês de ou tu bro co me mo ra o seu dé ci mo ter ce i -



ro ani ver sá rio de or ga ni za ção, uma vez que nas ceu
com a Cons ti tu i ção pro mul ga da em 1988.

Nas pla gas se ten tri o na is de Ro ra i ma só há pou -
co tem po pu de mos ho me na ge ar o pro fes sor em toda
a am pli tu de de sua atu a ção. Por lon gos anos os jo -
vens ro ra i men ses ti ve ram de de i xar as suas fa mí li as e 
o seu meio para bus car co nhe ci men tos em ou tras re -
giões do país.

Sen do eu mes mo um dos jo vens que ti ve ram de
bus car em ou tros Esta dos a com ple men ta ção dos es -
tu dos, co nhe ci de per to essa re a li da de vi ven ci a da
pela ju ven tu de de Ro ra i ma. A par tir des se co nhe ci -
men to, tive o pri vi lé gio de pro por, nas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal, a cri a ção da Esco la Téc ni ca Fe de ral 
de Ro ra i ma e da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma,
am bas em ple no fun ci o na men to, con tri bu in do para
mo di fi car por com ple to o con tex to edu ca ci o nal des se
novo Esta do.

De igual modo, Sr. Pre si den te, o atu al Go ver na -
dor de Ro ra i ma, o Enge nhe i ro Ne u do Ri be i ro Cam -
pos, que tam bém teve de de i xar o acon che go de sua
fa mí lia para dar con ti nu i da de aos seus es tu dos fora
do seu tor rão na tal, tem im ple men ta do, com sen si bi li -
da de e ob je ti vi da de, nos seus dois pe río dos de go ver -
no, ações fun da men ta is para con so li dar o sis te ma de
edu ca ção do Esta do, co me çan do pela va lo ri za ção
do pro fes sor em ter mos de ca pa ci ta ção e de re mu -
ne ra ção.

O Esta do de Ro ra i ma, Sr. Pre si den te, fo cou no
pro fes sor as ações para me lho ria do sis te ma edu ca -
ci o nal. Com esse ob je ti vo, além de im plan tar o Fun do
de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), O
Esta do de Ro ra i ma es ten deu es ses be ne fí ci os tam -
bém aos pro fes so res do sis te ma de en si no mé dio,
pro por ci o nan do-lhes me lhor re mu ne ra ção.

Por in ter mé dio dos Pro je tos Ca im bé e de Ma gis -
té rio Indí ge na, con se guiu Ro ra i ma a er ra di ca ção do
cha ma do pro fes sor le i go em to das as es co las do
Esta do. As úl ti mas tur mas de ca pa ci ta ção es tão con -
clu in do ago ra os seus cur sos.

Na área fe de ral, foi o Esta do bus car apo io nos
pro gra mas e pro je tos des ti na dos ao aper fe i ço a men to 
da edu ca ção bá si ca com o Fun des co la, a Esco la
Jovem e o Pro gra ma de Expan são da Edu ca ção Pro -
fis si o nal (PROEP), este de di ca do à edu ca ção pro fis -
si o nal.

Bus cou-se, ain da, acor dos de co o pe ra ção ex -
ter nos com al guns cen tros de ex ce lên cia. Com a Uni -
ver si da de Ba tis ta do Mis sou ri, Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, bus cou-se a ca pa ci ta ção de pro fes so res

para es co la de tem po in te gral, com tre i na men to de
ges to res edu ca ci o na is e aper fe i ço a men to para pro -
fes so res de lín gua in gle sa. Com a uni ver si da de de
Ma tan zas, Cuba, o acor do co briu opor tu ni da de para
que 30 pro fes so res am pli as sem seus es tu dos em ní -
vel de Mes tra do. Des ses, 29 já de fen de ram suas dis -
ser ta ções. Com o Insti tu to Uni ver si tá rio de For ma ção
de Pro fes so res de Cre te il, Fran ça, o acor do de co o -
pe ra ção tem pos si bi li ta do a pre pa ra ção do cor po téc -
ni co do novo or ga nis mo de en si no su pe ri or re -
cém-implantado no Esta do.

Com a Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma, 560
pro fes so res en con tram-se em fase de con clu são de
suas li cen ci a tu ras. Com a Uni ver si da de do Ama zo -
nas, 150 pro fes so res se aper fe i ço a ram em ges tão e
su per vi são es co lar e psi co pe da gó gi ca.

Ao lado des se es for ço de ca pa ci ta ção, Ro ra i ma
não se des cu i dou das ins ta la ções e do equi pa men to
da sua rede es co lar, para pro por ci o nar a alu nos e
pro fes so res me lhor am bi en te fí si co e con di ções ma -
te ri a is ade qua das para o en si no e o apren di za do.

Mas, Sr. Pre si den te, com ale gria e com mu i ta
hon ra, re gis tro a cri a ção do Insti tu to Su pe ri or de Ensi -
no de Ro ra i ma, que teve sua aula ina u gu ral pro fe ri da
no dia 1º de ou tu bro, e da Fun da ção de Edu ca ção Su -
pe ri or de Ro ra i ma. Este é o co ro a men to de todo o in -
ves ti men to fe i to na área de edu ca ção em Ro ra i ma.

O Insti tu to abriu 140 va gas na sua pri me i ra se le -
ção e pro je ta para o fu tu ro um pla no de tra ba lho com
2.500 va gas em seus cur sos. Na re a li da de, esse Insti -
tu to é o em brião que nas ce for te como se men te de
uma fu tu ra Uni ver si da de Esta du al.

Nes sa mes ma di re ção, a Fun da ção de Edu ca -
ção Su pe ri or de Ro ra i ma foi cri a da para pro por ci o nar
os me i os de sus ten ta ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra do
Insti tu to, para que esse pro je to ou sa do e ben fa ze jo
pos sa ul tra pas sar com êxi to os pe río dos li mi ta dos
das ad mi nis tra ções go ver na men ta is e se pro je te para 
o fu tu ro. 

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, in cor po ran do às ho me -
na gens pelo ”Dia do Pro fes sor“ esse con jun to de
ações que va lo ri zam e re co nhe cem, no pre sen te e
para o fu tu ro, a con tri bu i ção des ses bra si le i ros que
abra ça ram com de no do e em pe nho pro fis si o nal apo i ar 
a pre pa ra ção de no vas ge ra ções, su pe ran do al gu mas 
di fi cul da des es tru tu ra is e con jun tu ra is, que le vam al -
guns ao de sâ ni mo, mas que apri mo ram o mi nis té rio
do pro fes sor que per sis te no exer cí cio ple no da pon te
por onde flu em o sa ber, a cul tu ra e os pa râ me tros da
ci da da nia.

Pa ra béns, pro fes so res, pelo seu dia!



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 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 581, de 2001 – 

Arts. 336, II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 48, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.098, de 2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He -
le na e do Se na dor La u ro Cam pos, e abs ten ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur ni no e
Wal deck Orne las), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil a re a li zar ope ra ções que per mi tam o re -
ce bi men to an te ci pa do de cré di to jun to à Re pú bli ca da 
Po lô nia, no mon tan te atu al de três bi lhões e qua tro -
cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, na for ma dos con tra tos as si na dos com os
ban cos que men ci o na, a par tir de di re tri zes es ta be le -
ci das na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma -
do Clu be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 11, opor tu ni da de em que
fo ram apre sen ta das emen das e o Re la tor da ma té ria
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Ro -
me ro Jucá, so li ci tou o pra zo de vin te qua tro ho ras,
pre vis to no art. 348, II, do Re gi men to Inter no, para
pro fe rir pa re cer so bre as emen das.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 586, de 2001 – 

Arts. 336, II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 49, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.099, de 2001, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Melo), que au to ri za o De par ta men to de Vi a ção e
Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia per ten cen te
ao Go ver no do Esta do do Mato Gros so, a as si nar adi -

ti vo con tra tu al com o Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, no ve cen tos e oi -
ten ta e oito re a is e onze cen ta vos, a pre ços de 14 de
ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº 10.177, de 2001.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 587, de 2001 – 

Arts. 336, II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 50, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.100, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga),
que dá nova re da ção ao art. 2º da Re so lu ção nº 20, de 
2001, do Se na do Fe de ral.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 30, DE 2000

Ter ce i ra 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 30, de
2000 (nº 128/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra a alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (in clui o ci rur gião-dentista na per mis são
para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, 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 Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo, 
quan do teve sua ter ce i ra ses são de dis cus são adi a da
para hoje.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2001

Pri me i ra 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 7, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Moreira Men des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (trâ mi te de in for ma ções e do -
cu mentos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -



ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2000 (nº 1.043/95, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que
acres cen ta in ci so ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de
se tem bro de 1992, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 929, 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.

– 7 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 102, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 102, de 2000 (nº 2.862/97, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que al -
te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.457, de 4 de se tem bro de
1992 (es co lha de ju í zes mi li ta res para com po rem os

Con se lhos Espe ci al e Per ma nen te da Jus ti ça Mi li tar
da União), ten do

Pa re cer sob nº 930, 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, fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 107, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 107, de 2000 (nº 1.748/99, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que ex -
tin gue a 5ª e a 6ª Au di to ri as da 1ª Cir cuns cri ção Ju di -
ciá ria Mi li tar, ex tin gue car gos da Ma gis tra tu ra e do
Qu a dro Per ma nen te das Au di to ri as da Jus ti ça Mi li tar
da União, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 931, 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.

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 16 mi nu tos.)

















































 
 
 
 

Í N D I C E    O N O M Á S T I C O 
 
 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 
 
 
ATAS DA 131ª À 134ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA 
DE 09 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2001 
 
 
 
V.25 Nº 24  
 



ADEMIR ANDRADE 
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Constituição, que permite ao Congresso a re-alocação de recursos 
do Orçamento destinados ao pagamento do serviço da dívida 
externa. 130 
 
 Contrariedade pelo veto presidencial ao projeto recém-
aprovado pelo Congresso Nacional, que prevê o ensino da 
Sociologia e da Filosofia no ensino médio brasileiro. 271 
 
 Apoio às reivindicações dos servidores e professores das 
universidades federais brasileiras. 407 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Parecer nº 1.110, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2001 (nº 802/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária da Estância a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Águas de Santa Bárbara, 
Estado de São Paulo. 108 
 
 Questionamentos ao veto do Presidente da República ao 
projeto que inclui a Sociologia e a Filosofia entre as matérias do 
currículo do Ensino Médio. 275 
 
 Parecer nº 1.127, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2001 (nº 755/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à Fundação de Educação e Cultura para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Estância, 
Estado de Sergipe. 287 
 
 Registro da realização, hoje no Auditório Nereu Ramos da 
Câmara dos Deputados, do XI Congresso da Federação Nacional de 
Entidades de Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. 401 
 
 Defesa do papel dos tribunais de contas no combate à 
corrupção e à má gestão pública. 401 
 
 Importância da proposta de emenda à Constituição, de sua 
autoria, que institui a realização de concurso público para o cargo de 
conselheiro dos tribunais de contas dos estados. 401 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Requerimento nº 582, de 2001, solicitando que o processo 



relativo ao caso Banpará, encaminhado ao Senado em resposta a 
requerimento de autoria do Senador José Eduardo Dutra seja 
enviado à Comissão de Fiscalização e Controle, pelos motivos que 
expõe. Será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 109 
 
 
ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Parecer nº 1.126, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2001 (nº 636/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Seabrense de Comunicação a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Seabra, Estado da 
Bahia.  286 
 
 Parecer nº 1.129, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2001 (nº 765/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves – ACORAN, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachos 
das Neves, Estado da Bahia. 290 
 
 Parecer nº 1.142, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2001 (nº 818/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Centro de Apoio Social de Camaçari a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Camaçari, Estado da Bahia. 365 
 
 Parecer nº 1.143, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2001 (nº 819/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão para Desenvolvimento 
Cultural e Artístico Caraíbas a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caraíbas, Estado da Bahia. 366 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Requerimento nº 469, de 2001, solicitando a aprovação de 
manifestação de Louvor relativa à reconciliação e à reaproximação 
com vistas ao processo de reunificação pacífica entre a República 
da Coréia e a República Popular Democrática da Coréia. 140 
 
 Dificuldades enfrenta das pelo portuários do Estado de 
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Companhia de Docas do Estado da Bahia. 166 
 
 Transcrição de resposta do Ministro de Estado da Saúde a 
requerimento de informações de autoria de S. Exa. sobre a 
aplicação dos recursos da Emenda Constitucional nº 29, na área da 



Saúde.  166 
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 Parecer nº 1.104, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2001 (nº 581/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Odilon Rezende Andrade para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Três Corações, Estado de Minas Gerais.  100 
 
 Parecer nº 1.109, de 2001, da Co missão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2001 (nº 771/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Excel FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alpercata, Estado de Minas Gerais. 107 
 
 Homenagem à memória do ex-presidente da Academia 
Mineira de Letras, jornalista Vivaldi Moreira. 156 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Reverência à memória do ex-Senador Roberto Campos. 127 
 
 Razões do veto do Presidente da República ao projeto que 
prevê o ensino da Sociologia e da Filosofia no ensino médio. 272 
 
 Reflexão sobre o conflito entre os Estados Unidos da 
América e os Talibãs. 306 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Parecer nº 1.097, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 227, de 2001 (nº 1.062/2001, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha ao Senado 
Federal a programação monetária relativa ao 4º trimestre de 2001. 073 
 
 Parecer nº 1.100, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº 2.626, de 2001, na origem, do 
Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado 
Federal, o Parecer Dedip-2001/019, de 2001, contendo 
manifestação acerca do pedido do Governo do Estado da Bahia 
pararetificar a Resolução nº 20, de 2001, do Senado Federal. 082 
 
 Solicitando a retificação do art. 7º do Projeto de Lei da 
Câmara nº 23, de 2001, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as 



Sociedades por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários, pelas razões que expõe; havendo 
o Sr. Presidente Ramez Tebet informado que submeterá o assunto 
ao Plenário ao receber manifestação fundamentada nos termos do 
art. 325, inciso II, do Regimento Interno. 300 
 
 Requerimento nº 596, de 2001, solicitando a retificação de 
autógrafos enviados à sanção do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 
2001, que altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, em virtude de 
equívoco no texto aprovado que alterou o mérito da referida 
proposição. 310 
 
 Parecer nº 1.136, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 529, de 2001, de 
autoria do Senador Romeu Tuma, que requer ao Ministro de Estado 
da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis 
processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa 
“Fazendas Reunidas Boi Gordo”. 356 
 
 Parecer nº 1.137, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 550, de 2001, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que requer sejam fornecidas pelo 
Ministro da Fazenda lista de todas as operações de financiamento 
externo, excetuando as originárias de organismos multilaterais 
(BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado brasileiro, 
superiores a US$10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte 
americanos), de 1995, à presente data. 358 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Congratulações ao Presidente da Casa pela recondução aos cargos de 
Secretário-Geral da Mesa e Diretor-Geral do Senado Federal, dos Srs. 
Raimundo Carreiro Silva e Agaciel da Silva Maia, respectivamente.     388 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Requerimento nº 575, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona.  028 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 199 de 2001, que acrescenta 
artigo ao Decreto-Lei nº 3.689, de 2 de outubro de 1941, e revoga o 
Decreto-Lei nº 552, de 25 de abril de 1969, para restabelecer a 
manifestação oral do Ministério Público no caso que especifica.  042 
 



 Reivindicação de recursos do Pronaf para viabilização do 
assentamento rural do Município de Guarantã do Norte, no Estado 
do Mato Grosso. 087 
 
 Requerimento nº 586, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 49, de 2001, que autoriza o Departamento de 
Viação e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia pertencente ao 
Governo do Estado do Mato Grosso, a assinar aditivo contratual com 
o Banco do Brasil S/A, no valor de R$4.307.988,11 (quatro milhões, 
trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze 
centavos), a preços de 14 de janeiro de 2000, com base na Lei nº 
10.177, de 2001. 131 
 
 Requerimento nº 586 de 2001; urgência para o Projeto de 
Resolução nº 49, de 2001, lido no Expediente da presente sessão. 131 
 
 Considerações sobre o aumento de reclamações contra as 
empresas de telefonia após o processo de privatização. 169 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2001, que altera o art. 
1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências. 258 
 
 Repercussão da vigência do novo Código Brasileiro de 
Trânsito para redução da violência no trânsito. 323 
 
 Apelo ao Governo Federal para lançamento de campanha 
publicitária de conscientização quanto aos perigos do trânsito. 323 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Necessidade de combate sistemático ao flagelo das drogas 
no Brasil, a propósito das afirmações do Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República, General 
Alberto Mendes Cardoso. 092 
 
 Inauguração do Posto Avançado do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no Estado do 
Tocantins. 324 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Apelo ao Senado para a votação de projetos de sua autoria, 
que versam sobre o fortalecimento das defesas civis estaduais, 
municipais e federal. 084 
 
 Parecer nº 1.128, de 2001, da Comissão de Educação, 



sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2001 (nº 763/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à Rádio Difusora de Xanxerê Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Xanxerê, 
Estado de Santa Catarina. 288 
 
 Parecer nº 1.135, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2001 (nº 945/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Osny José Gonçalves, para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio do Sul, Estado 
de Santa Catarina. 298 
 
 Anúncio da criação de associação das vítimas de erro 
médico em Santa Catarina. 314 
 
 Parecer nºs 1.146 e 1.147, de 2001, das Comissões de 
Assuntos Econômicos, e de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão 
conterem dispositivo que possibilite o bloqueio temporário da 
recepção de programação inadequada. 379 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Considerações sobre a violência e a criminalidade no País. 088 
 
 Parecer nº 1.111, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 363, de 2001. 139 
 
 Parecer nº 1.113, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2001 (nº 
668, de 2000, na Câmara dos Deputados). 152 
 
 Parecer nº 1.114, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999 – 
Complementar. 153 
 
 Parecer nº 1.115, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 273, de 1991 (nº 3.190, 
de 1992, na Câmara dos Deputados). 154 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Comemoração, hoje, do Dia do Professor. 388 
 
 



FREITAS NETO 
 
 Assinatura de Protocolo Ambiental para o Rio Parnaíba, 
entre o Ministério do Meio Ambiente e os Ministérios Públicos dos 
Estados do Piauí e Maranhão. 321 
 
 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Registro de denúncia formulada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Portos do Rio de Janeiro, contra a Companhia 
Docas do Rio. 316 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Parecer nº 1.099, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/28, de 2001 (nº 1.760/2001, na 
origem), do Banco Central do Brasil, solicitando interpretação 
autêntica do Senado Federal sobre o disposto no art. 2º, – 1º, inciso 
IV, da Resolução nº 78, de 1998, em face da solicitação do 
Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia 
pertencente ao Governo do Estado do Mato Grosso, para assinar 
aditivo contratual junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de 
R$4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e onze centavos), a preços de 14 de janeiro de 
2001, com base na Lei nº 10.177, de 2001. 079 
 
 Requerimento nº 587, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 50, de 2001, que dá nova redação ao art. 2º da 
Resolução nº 20, de 2001, que autoriza o Estado da Bahia a 
renovar, ampliar e adequar as garantias prestadas às operações de 
crédito contratadas no âmbito do Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana, no valor global de R$91.600.000,00 
(noventa e um milhões e seiscentos mil reais), já autorizadas pelas 
Resoluções nº 68, de 1998, e 71, de 1999, ambas do Senado 
Federal. 131 
 
 Requerimento nº 587, de 2001;urgência para o Projeto de 
Resolução nº 50, de 2001, lido no Expediente da presente sessão.. 131 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Requerimento nº 577, de 2001, solicitando que a 
homenagem aprovada pelo Requerimento nº 249, de 2001, 
destinada a comemorar o Dia do Aviador, agenda para o dia 18 
próximo, seja transferida para o dia 13 de novembro próximo. 043 



 
 Requerimento nº 577, de 2001, lido no Expediente da 
presente sessão. 
  072 
 Requerimento nº 578, de 2001, lidos no Expediente da 
presente sessão. 072 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 
 Parecer nº 1.096, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 199, de 2001 
(nº 945/2001, na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Felipe 
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 Parecer nº 1.102, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2001 (nº 375/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
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IRIS REZENDE 
 
 Apoio às reivindicações dos professores e servidores em 
greve pela melhoria da qualidade no ensino das universidades 
federais. 157 
 
 Comentários sobre o atenta do terrorista aos Estados Unidos 
e às ações bélicas empreendidas contra o Afeganistão. 
  399 
 Necessidade de uma conscientização mundial para a 
extinção dos paraísos fiscais. 399 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Parecer nº 1.093, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 469, de 
2001, que solicita a aprovação de manifestação de louvor relativa à 
reconciliação e à reaproximação com vistas ao processo de 
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na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural Pantaneira a executar serviço de 
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na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o 
Sistema Comunitário de Comunicações Santamariense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria de 
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 Parecer nº 1.132, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2001 (nº 801/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Baturiteense de Comunicação e Cultura – 
ACBCC, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Baturité, Estado do Ceará. 293 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Considerações sobre a crise no setor leiteiro. 129 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Realização da Expedição Américo Vespúcio 2001, no 
período de 5 de novembro a 6 de dezembro do corrente, por ocasião 
das comemorações pelos 500 anos de descobrimento do Rio São 
Francisco. 042 
 
 Parecer nº 1.148, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2001 (nº 
3.339/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a indicação de 
edulcorantes na embalagem de produtos dietéticos e similares. 381 
 
 



MARINA SILVA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 205, de 2001,  que institui o 
Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social (CGFRS) e 
cria o Índice Brasileiro de Responsabilidade Social (IBRS). 265 
 
 Necessidade de providências do Governo Federal para 
minorar os problemas que atingem as populações dos manguezais 
do Nordeste. 268 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Satisfação com a aprovação pela Casa, hoje, de projeto de 
lei de autoria de S.Exa. que transfere o domínio de terras 
pertencentes à União ao Estado de Roraima. 165 
 
 Parecer nº 1.124, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2001 (nº 
735, de 2000, na Câmara dos Deputados). 282 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Requerimento nº 576, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 265, de 1999, como o 
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2001, por regularem a mesma 
matéria. 029 
 
 Apoio às propostas encaminhadas pela Federação dos 
Trabalhadores na Indústria nos Estados de Goiás e Tocantins e no 
Distrito Federal, ao Secretário da Produção do Governo de Mato 
Grosso do Sul, a serem discutidas e votadas pelo grupo de trabalho 
encarregado de formular alterações das normas do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO). 093 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2001, que regulamenta 
o exercício das atividades dos profissionais em transporte de 
passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta. 261 
 
 Parecer nº 1.138, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2000 (nº 329/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Valente Propaganda e Publicidade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Caçu, 
Estado de Goiás. 360 
 
 Parecer nº 1.144, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 2001 (nº 819/2000, 



na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Cultural Ebenezer a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás. 367 
 
 Homenagem ao Dia do Professor. 404 
 
 Apelo ao Governo para a retomada das negociações com os 
professores grevistas das universidades federais.  404 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Regozijo com a parceria firmada entre a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e a Central 
Sindical Social Democracia Sindical, com vistas a garantir a 
requalificação dos trabalhadores da área de Turismo e 
Hospitalidade. 175 
 
 Parecer nº 1.120, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2001, de autoria do 
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a inscrição de nomes no 
Livro dos Heróis da Pátria. 248 
 
 Parecer nº 1.122, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2001 (nº 2.758/97, na 
Casa de origem), que introduz a palavra “obrigatório” após a 
expressão “curricular”, constante do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 254 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Homenagem ao Dia do Professor. 411 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Parecer nº 1.123, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2001, de autoria do 
Senador Ney Suassuna, que denomina “Governador Ivan Bichara” o 
viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, no Município de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba 255 
 
 Parecer nº 1.139, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2001 (nº 752/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente Comunitária e Social Ajuda Fraterna a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Torrinha, 
Estado de São Paulo. 361 



 
 Parecer nº 1.140, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2001 (nº 773/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária A Voz de Bebe douro a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maceió, Estado de Alagoas. 362 
 
 Associando-se ao pronunciamento do Senador Bernardo 
Cabral.  388 
 
 Apelo às autoridades no sentido da agilização do acordo de 
construção da rota que ligará o Brasil ao Pacífico, pelo Estado do 
Acre.  397 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
Avaliação da economia brasileira. 038 
 
 Necessidade do Congresso Nacional promover as reformas 
necessárias ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. 038 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Ministro 
Roberto Campos. 123 
 
 Necessidade de melhores relações do Brasil com os demais 
países da América do Sul. 123 
 
 Protestos contra a suspensão de cestas-básicas que seriam 
distribuídas para o Nordeste. 273 
 
 
NILO TEIXEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 1.119, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2001, de autoria da 
Senadora Emilia Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
uso da linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do 
Governo Federal. 239 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Comentários sobre a formação de cartel por multinacionais 
na compra da produção de leite no país. 034 
 
 Requerimento nº 578, de 2001, de autoria do Senador 
Osmar Dias e outros Senadores, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 16 do corrente 
seja destinada a comemorar o Dia Mundial da Alimentação. 044 



 
 Requerimento nº 527, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Resolução nºs 27, de 2000, e 42, de 2001, 
por regularem a mesma matéria. 070 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2001-Complementar, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Administrativa 
Integrada de Desenvolvimento e instituir o Programa Especial de 
Desenvolvimento da Bacia do Rio Doce. 133 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Considerações sobre os benefícios para o esporte da Lei nº 
10.264, de 2001, da autoria de S. Exª. 328 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre a Mensagem nº 192, de 2001 (nº 849/2001, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Ferreira Guimarães, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da 
Nigéria.  065 
 
 Parecer nº 1.094, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 192, de 2001 
(Mensagem nº 00849, de 14 de agosto de 2001, do Senhor 
Presidente da República), submetendo à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor Carlos Alberto Ferreira Guimarães, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Nigéria. 066 
 
 Requerimento nº 588, de 2001, solicitando voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Marcelo Feijó, ex-Presidente do Internacional 
Esporte Clube. 138 
 
 Requerimento nº 540, de 2001, solicitando a convocação do 
Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, para, perante o 
Plenário do Senado Federal, prestar informações e esclarecimentos 
necessários sobre os impactos na economia e nas finanças públicas, 
em especial sobre as receitas do tesouro, que advirão da aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999-Complementar, que 
dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 



providências. 140 
 
 
PEDRO UBIRAJARA 
 
 Parecer nº 1.105, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2001 (nº 616/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Integração Comunitária Novos Tempos a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Antônio João, 
Estado de Mato Grosso do Sul. 102 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Associa-se às homenagens póstumas ao ex-Senador 
Roberto Campos. 127 
 
 Associando-se às homenagens prestadas pelos Srs. 
Senadores ao Dia do Professor, 407 
 
 Formulando apelo ao Governo no sentido de que encontre 
uma solução para a greve das universidades públicas. 407 
RICARDO SANTOS 
 
 Parecer nº 1.107, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2001 (nº 744/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento 
Social e Cultural de Pedro Canário a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do 
Espírito Santo. 104 
 
 Parecer nº 1.116, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 62, de 1997 (nº 1.899/97, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha o relatório das 
atividades daquele tribunal, referente ao 3º trimestre de 1997. 237 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2001, que dá nova 
redação ao art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, incluindo 
como serviços essenciais a previdência e assistência social. 260 
 
 Requerimento nº 532, de 2001, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2001, 
além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação. 284 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 



 Discutindo Requerimento nº 442, de 2001, solicitando, nos 
termos regimentais, que o Senado formule voto de censura aos 
cientistas Panayiotis 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. 
 

24255 

 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Requerimento Nº 583, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Roberto Campos, ocorrido 
ontem. Aprovados, após usarem da palavra os Srs. Waldeck 
Ornelas, Roberto Saturnino, Eduardo Suplicy, Pedro Simon, Lúdio 
Coelho e Romero Jucá, havendo o Sr. Presidente Edison Lobão, em 
nome da Mesa, se associado às homenagens prestadas. 112 
 
 Análise da situação das universidades brasileiras e do veto 
presidencial ao projeto de lei que inclui as disciplinas de filosofia e 
sociologia no currículo escolar. 310 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Críticas à interferência do Tribunal Superior Eleitoral na 
tramitação e no aspecto geral do projeto de autoria de S. Exª, que 
busca garantir maior segurança ao processo eleitoral brasileiro. 276 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.101, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 1999 (nº 687/98, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Votorantim, 
Estado de São Paulo. 097 
 
 Parecer nº 1.108, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2001 (nº 734/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão da Rádio Delta Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Atibaia, 
Estado de São Paulo. 106 
 
 Parecer nº 1.121, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo 
Althoff, que altera seção à parte permanente da Constituição 



Federal, dispondo sobre a atividade de perícia oficial. 251 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Parecer nº 1.098, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 202, de 2001 (nº 960/2001, na 
origem), que propõe seja autorizada a República Federativa do 
Brasil a realizar operações que permitam o recebimento antecipado 
de crédito externo junto à república da Polônia, no montante atual de 
US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), na forma dos contratos 
assinados com o Bank Hand lowyw Warszawie S.A. a partir de 
diretrizes estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do 
chamado Clube de Paris. 076 
 
 Requerimento nº 581, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 48, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente. 083 
 
 Congratulações ao Ministro dos Transportes pela publicação 
do “Anuário Estatístico do Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional Coletivo de Passageiros”, relativo ao ano de 1999. 090 
 Congratulações ao Ministro dos Transportes pela publicação 
do “Anuário Estatístico do Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional Coletivo de Passageiros”, relativo ao ano de 1999. 090 
 
 Elogios à atuação do Banco do Nordeste como agência de 
desenvolvimento econômico. 174 
 
 Projeto de Resolução nº 48, de 2001, apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
nº 1.098, de 2001, que autoriza a República Federativa do Brasil a 
realizar operações que permitam o recebimento antecipado de 
crédito externo junto à República da Polônia, no montante atual de 
três bilhões e quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, na forma dos contratos assinados com o Bank 
Handlowy W. Wars zawie S.A., a partir de diretrizes estabelecidas na 
Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e dá 
outras providências. 278 
 
 Análise do Relatório do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industri al – SENAI, correspondente ao último exercício. 327 
 
 Parecer nº 1.145, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 294, de 1998 (nº 189/2001, naquela Casa), que dispõe 
sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 
operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 
responsabilidade civil e as garantias referentes à depósitos de 



rejeitos radioativos, e dá outras providências. 369 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Saudações ao Tribunal de Justiça do Amapá que, no último 
dia 5, comemorou dez anos de implantação da jurisdição plena. 086 
 
 Críticas às ações movidas no Supremo Tribunal Federal pelo 
governador João Alberto Capiberibe, contra a nomeação de 
desembargadores no Estado do Amapá. 086 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999 – Complementar, 
de, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Amapá e Pará – RIAPA e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento do Delta do Rio Amazonas e dá outras 
providências. 145 
 
 Parecer nº 1.125, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2001 (nº 985/2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação de Fátima para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Osasco, Estado de 
São Paulo. 284 
 
 
TEOTONIO VILELA FILHO 
 
 Satisfação com a inclusão do Canal do Sertão Alagoano 
como obra de importância estratégica para o Governo Federal. 322 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Requerimento nº 442, de 2001;solicitando, nos termos 
regimentais, que o Senado formule voto de censura aos cientistas 
Panayiotis 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. 044 
 
 Importância do simpósio a ser realizado a partir de amanhã, 
no Auditório Petrônio Portela, sobre as doenças cardiovasculares 
relacionadas à obesidade. 155 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 



 Requerimento Nº 584; de 200, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Roberto Campos, ocorrido 
ontem. às homenagens prestadas. 112 
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	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: 




