
CONGRESSO NACIONAL

ATAS DA 156ª À 160ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA

VOLUME 25
Nº 28

16 NOV. A 22 NOV. 2001

SECRETARIAESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS - SENADO FEDERAL

BRASÍLIA - BRASIL
2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
 

Comissão Diretora 
(2001 / 2002) 

 
 
 

PRESIDENTE: Senador RAMEZ TEBET -PMDB-MS 
1O VICE-PRESIDENTE: Senador EDISON LOBÃO -PFL-MA
2O VICE-PRESIDENTE: Senador ANTONIO CARLOS VALADARES -PSB-SE
1O SECRETÁRIO: Senador CARLOS WILSON -PPS-PE
2O SECRETÁRIO: Senador ANTERO PAES DE BARROS -PSDB-MT 
3O SECRETÁRIO:  Senador RONALDO CUNHA LIMA -PMDB-PB 
4O SECRETÁRIO: Senador MOZARILDO CAVALCANTI -PFL-RR 

 
 
 
 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 
 

1O Senador ALBERTO SILVA -PMDB-PI 
2O Senadora MARLUCE PINTO -PMDB-RR 
3O Senadora MARIA DO CARMO ALVES -PFL-SE 
4O Senador NILO TEIXEIRA CAMPOS -PSDB-RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 24 
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 
Fernando Ribeiro PMDB  PTB 4 

PARAÍBA  PL 1 
Ney Suassuna PMDB    
Wellington Roberto PMDB    
Ronaldo Cunha Lima BLOCO  TOTAL 81 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 
 
AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 Satisfação com a homenagem do município Poço Verde/SE, 
como modelo em desenvolvimento rural centrado em agricultura 
familiar. Sen. José Eduardo Dutra 364 
  
 
(AMAZONTEC) 
 
 Registro da realização do 1º Amazontec – Novos rumos para a 
Ciência e Tecnologia e Negócios Sustentáveis da Amazônia, a ser 
realizado em Boa Vista, Roraima, nos dias 20 a 25 do corrente. 
Sen.Romero Jucá 128 
  
 
AVIAÇÃO CIVIL 
 
 Reflexão sobre a crise no setor de aviação civil brasileira. 
Sen.Carlos Wilson 373 
  
 Defesa da aprovação de uma nova Lei da Aviação Civil, 
destinada a sanar as dificuldades enfrentadas pelo setor da aviação 
comercial brasileira. Sen.Carlos Bezerra 482 
  
 
BIODIVERSIDADE 
 
 Referências ao artigo do Ministro para o Comércio Exterior da 
União Européia, Sr. Pascal Lamy, publicado recentemente na imprensa 
brasileira, intitulado ”Biodiversidade e propriedade intelectual“, que trata 
de assuntos relacionados com a Região Amazônica. Sen. Morazildo 
Cavalcanti 144 
  
 
CARNE BOVINA 
 
 Regozijo pelo anúncio do retorno da compra, pela União 
Européia, de carne bovina do Rio Grande do Sul. Sen.Emília 
Fernandes 397 
  
 
(CNC) 
 
 Importância para a sociedade brasileira da Confederação 
Nacional do Comércio – CNC. Sen.Romero Jucá 480 
  
 



COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
 
 Proximidade da inauguração da usina de pelotização, da 
Companhia Vale do Rio Doce, em São Luís/MA. Sen. Edison Lobão 484 
  
 
CONCURSO PÚBLICO 
 
 Comunicação sobre o início, no último dia 19, das inscrições 
para concurso público do Senado Federal de consultor legislativo e 
consultor de orçamento. Sen.Carlos Wilson 363 
  
 
CONFERÊNCIA PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
 
 Transcrição do pronunciamento do Senador Ramez Tebet na 
abertura da III Assembléia Geral da Conferência Parlamentar das 
Américas-Copa, realizada no Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 
2001. Sen. Romeu Tuma 243 
  
 
CONGRATULAÇÃO 
 
 Congratulações com o Prefeito José Everaldo, do município de 
Poço Verde/SE. Sen.Antonio Carlos Valadares 368 
  
 Congratulações ao Prefeito Edmilson Rodrigues pelo 
recebimento do prêmio “Melhores práticas de Gestão”, concedido pela 
Caixa Econômica Federal. Sen.Eduardo Suplicy 471 
  
CONJUNTURA INTERNACIONAL 
 
 Considerações sobre as crises política e econômica no âmbito 
internacional. Sen. Lauro Campos 102 
  
 
DENÚNCIA 
 
 Denúncias de desvios de recursos promovidos pelo ex-
governador de Rondônia Valdir Raupp, nas obras de recuperação do 
trecho da BR – 429, que liga os municípios Presidente Medici e Costa 
Marques. Sen. Moreira Mendes 131 
  
 
DIREITO TRABALHISTA 
 
 Comentários sobre a proposta do governo federal de 
modificação do artigo 618 da CLT visando flexibilizar direitos 
trabalhistas. Sen. Ademir Andrade. 141 
  



 
DÍVIDA EXTERNA 
 
 Reflexões sobre o modelo econômico brasileiro e a política de 
endividamento externo. Sen. Lauro Campos 124 
  
 
DROGAS 
 
 Defesa da aprovação do projeto que modifica a lei sobre 
drogas. Sen. Romeu Tuma 399 
  
 
(ELETRONORTE) 
 
 Preocupação com a possibilidade da Eletronorte transferir a 
geração de energia elétrica do Acre para Rondônia. Sen.Tião Viana 089 
  
ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 Abordagem sobre a questão fundiária no Estado de Rondônia. 
Sen. Amir Lando. 136 
  
 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 Preocupação com o saneamento básico no Rio de Janeiro e a 
poluição da Baía da Guanabara. Sen.Geraldo Cândido 476 
  
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Comemoração, no último dia 14, do quadragésimo terceiro 
aniversário da emancipação político-administrativa do município de 
Araguaína, no Estado do Tocantins. Sen.Edison Lobão 107 
  
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Alerta ao governo federal para a situação de calamidade que 
vive o Estado do Espírito Santo em conseqüência das chuvas. Sen. 
Paulo Hartung 316 
  
 
FINANCIAMENTO 
 
 Considerações ao Plano de financiamento da safra agrícola e 
pecuária 2001/2002, do governo federal. Sen.Romero Jucá 370 
  
 



FOME 
 
 Apelo ao governo federal para que empreenda ações concretas 
de combate à fome. Sen. Iris Rezende 119 
  
 
FUTEBOL 
 
 Apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol. Sen. 
Maguito Vilela 129 
  
 Satisfação com o recebimento da camisa do jogador de origem 
alagoana, Aloísio, do time francês Paris Saint-Germain. Sen. Heloísa 
Helena  134 
  
 
GRÃO 
 
 Considerações sobre o anúncio, pelo Presidente da República, 
do aumento da safra de grãos deste ano para 98 milhões de toneladas. 
Necessidade de uma política mais avançada para o campo. 
Sen.Edison Lobão 086 
  
 
GREVE 
 
 Preocupação diante da continuidade da greve dos professores 
das universidades públicas federais. Sen. Iris Rezende 176 
  
 Aprovação, pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, do requerimento de  sua autoria, para realização de 
audiência pública para discussão sobre o pacote antigreve do governo 
federal. Sen. José Eduardo Dutra 364 
  
 
HABITAÇÃO 
 
 Considerações sobre o déficit habitacional gerado pela 
ausência de uma política pública específica. Sen. Álvaro Dias. 390 
  
 
HIDRELÉTRICA 
 
 Posicionamento contrário ao desvio das águas do Rio Doce, no 
Espírito Santo, para construção da Hidrelétrica de Aimorés, em Minas 
Gerais.Sen. Paulo Hartung 173 
  
 Defesa do pagamento de indenização à população de 
municípios vizinhos à obra da Hidrelétrica de Belomonte, devido aos 
prejuízos ambientais e econômicos causados pela sua construção. 



Sen. Ademir Andrade. 369 
  
 
HOMENAGEM 
 
 Associação às homenagens prestadas ao Dia Nacional da 
Consciência Negra. Sen.Ramez Tebet 180 
  
 Homenagem pelo transcurso, hoje, do Dia Nacional da 
Consciência Negra. Sen.Geraldo Cândido 180 
  
 Homenagem à população negra pelo transcurso, hoje, do Dia 
da Consciência Negra. Sen.Sebastião Rocha 181 
  
 Transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra. Sen. 
Heloísa Helena 241 
  
 Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. 
Sen.Eduardo Suplicy 242 
  
 Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Sen. 
Lúcio Alcântara 249 
  
 Homenagem pelo Dia da Independência do Líbano. Sen. 
Romeu Tuma 399 
  
 Homenagem ao advogado Darci Frigo, agraciado com o prêmio 
Robert Kennedy de Direitos Humanos. Sen.Casildo Maldaner 459 
  
 Associação à homenagem prestada ao Dr. Darci Frigo. Sen. 
Heloísa Helena 462 
  
 
(ICMS) 
 
 Transcrição de nota técnica elaborada pela Consultoria do 
Senado referente à de concessão de isenção de ICMS, pelo Governo 
do Paraná, às montadoras de automóveis instaladas naquele Estado. 
Sen. Osmar Dias 182 
  
 
IMPOSTO 
 
 Justificativa à apresentação, oportunamente, de projeto de lei 
proibindo que Estados recebam antecipação de impostos. Sen.Antonio 
Carlos Valadares 238 
  
 
IMPRENSA 
 



 Comentários à reportagem publicada no Jornal do Brasil, de 
hoje, intitulada “Lucro de Bancos dobra na Era FH”. Sen. José Eduardo 
Dutra.  364 
  
 Comentários à edição do jornal Valor Econômico, de ontem, 
sobre o crescimento da arrecadação tributária brasileira. Sen. Paulo 
Hartung 374 
  
 Apelo à Rede Globo de Televisão para retificação de notícia 
divulgada ontem pelo Jornal Nacional, sobre o posicionamento 
contrário de S. Ex.ª ao relatório final da CPI do Futebol. Sen.Gerson 
Camata  390 
  
 
IMUNIDADE PARLAMENTAR 
 
 Satisfação com a aprovação pela Câmara dos Deputados, do 
projeto que propõe o fim da imunidade parlamentar para crimes 
comuns. Sen. Maguito Vilela 129 
  
 
LABORATÓRIO 
 
 Inauguração, no próximo dia 23, das novas instalações do 
Laboratório Teuto Brasileiro, no município de Anápolis, em Goiás. Sen. 
Mauro Miranda 117 
  
 
LEITE 
 
 Apelo ao governo federal para que reveja a política de preços 
para o setor leiteiro. Sen. Moreira Mendes 324 
  
 
MEDICAMENTO GENÉRICO 
 
 Análise da política governamental de medicamentos genéricos. 
Sen.Edison Lobão 143 
  
 
(MERCOSUL) 
 
 Satisfação com os avanços ocorridos no âmbito do Grupo de 
Trabalho sobre Registro Comum de Veículos Automotores e 
Condutores do Mercosul, Bolívia e Chile. Sen.Romero Jucá 247 
  
 
MINERAÇÃO 
 
 Registro da implantação, dia 1º de novembro, no Teatro Maria 



Sylvia Nunes, em Belém do Pará, da Mineração Serra do Sossego S/A, 
da Companhia Vale do Rio Doce. Sen. Luiz Otávio 253 
  
 
MINISTRO DA FAZENDA 
 
 Comentários à atuação do Ministro Pedro Malan na reunião do 
G-20, em Otawa, Canadá. Sen. Ademir Andrade. 478 
  
 
NEGRO 
 
 Considerações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. 
Sen. Maguito Vilela 252 
  
 Comentários à situação do negro no Brasil, por ocasião do 
transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra. Sen.Waldeck 
Ornelas 388 
  
 
(OMC) 
 
 Importância da participação da representação brasileira na IV 
Conferência da OMC – Organização Mundial do Comércio, em Qatar. 
Sen. Lindbeg Cury 394 
  
 
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 
 
 Explicações, na condição de Relator, acerca das propostas que 
dispõem sobre a aplicação impositiva do Orçamento Geral da União. 
Sen.Francelino Pereira 466 
  
 
ORÇAMENTO PÚBLICO 
 
 Defesa de um orçamento público impositivo e sintético. Sen. 
Antonio Carlos Junior. 233 
  
 
ORGANISMO INTERNACIONAL 
 
 Registro da presença em plenário das lideranças da Business 
& Professional Women, senhoras Maria Inês e Isaurina Loureiro. Sen. 
Lindbeg Cury 180 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.339, de 2001, das Comissões de Assuntos 



Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 388, de 1999, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera o artigo 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 
Sen. Jefferson Péres 069 
 
 Parecer nº 1.340, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 388, de 1999, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera o artigo 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 
Sen. Leomar Quintanilha 069 
 
 Parecer nº 1.341, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2001 (nº 505/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Balneário de 
Camboriú, Estado de Santa Catarina. Sen.Casildo Maldaner 074 
 
 Parecer nº 1.342, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 2001 (nº 736/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Liberdade FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas 
Gerais.Sen.Francelino Pereira 076 
 
 Parecer nº 1.343, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de 2001 (nº 759/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária de Jaboticatubas a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Francelino Pereira 077 
 
 Parecer nº 1.344, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2001 (nº 889/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária Prima a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo. 
Sen.Juvêncio da Fonseca 078 
 
 Parecer nº 1.345, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2001 (nº 898/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Emissora Atalaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. 



Sen. Álvaro Dias. 080 
 
 Parecer º 1.346, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2001 (nº 935/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
MR Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. Sen. Luiz 
Otávio  081 
 
 Parecer nº 1.347, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2001 (nº 977/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Jornal a Crítica Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Figueiredo, 
Estado do Amazonas. Sen. Marluce Pinto 082 
 
 Parecer nº 1.348, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 2001 (nº 907/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Radiodifusão de Cumaru – PE a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cumaru, Estado de Pernambuco. Sen. José 
Coelho.  083 
 
 Parecer nº 1.349, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
218, de 2001 (nº 861/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Tratado sobre Relações de Parceria, celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e a Federação Russa, em Moscou, em 
22 de junho de 2000. Sen.Gilberto Mestrinho 114 
 
 Parecer nº 1.350, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, 
de 2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera os artigos 149, 155 e 177 da 
Constituição Federal. Sen.Romero Jucá 154 
 
 Parecer nº 1.351, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 (nº 467, de 
1999, na Casa de origem). Sen. Carlos Wilson. 230 
 
 Parecer nº 1.352, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
29, de 2001 (nº 3.339, de 1992, na Casa de origem. Sen. Carlos 
Wilson.  231 
 
 Parecer nº 1.353, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2001 (nº 4.574/2001, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de selo comemorativo do 
centenário do nascimento do Presidente Juscelino Kubitschek. Sen. 
Francelino Pereira. 312 



 
 Parecer nº 1.354, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
89, de 2001 (nº 5.074, de 2001, na Casa de origem). Sen. Edison 
Lobão.  342 
 
 Parecer nº 1.355, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre o encaminhamento do nome do senhor José Augusto 
Lindgren Alves, pelo Presidente da República, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Bulgária. Sen. Carlos 
Wilson.  344 
  
 Parecer nº 1.356, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre o encaminhamento do nome do senhor Marco 
Antônio Diniz Brandão, pelo Presidente da República, para exercer, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia, o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
Democrática Popular do Laos. Sen. Carlos Wilson. 344 
  
 Parecer nº 1.357, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação do Senhor José Gregori para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa. Sen. 
Carlos Wilson. 345 
 
 Parecer nº 1.358, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001. Sen. Carlos 
Wilson.  354 
 
 Parecer nº 1.359, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2000 (nº 577/99, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes 
– Gilberto Freyre” o aeroporto localizado na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. Sen. Marina Silva 359 
 
 Parecer nº 1.360, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2001 
(nº 3.475/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, relativos ao processo de 
conhecimento. Sen. Osmar Dias 360 
 
 Parecer nº 1.361, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2001 (nº 493, 
de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 427 
 
 Parecer Nº 1.362, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Saturnino, 
que determina a fixação de limites de gastos com a publicidade de 



obras governamentais. Sen. José Agripino Maia 431 
 
 Parecer nº 1.363, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/37, de 2001 (nº 2.654/2001, na 
origem), do Supremo Tribunal Federal, que submete ao Senado 
Federal pedido de licença para que aquela Corte possa apreciar 
denúncia contra o Senador Roberto Requião de Melo e Silva. 
Sen.Roberto Freire 434 
 
 Parecer nº 1.364, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 4-CE (Substitutivo) ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 105, de 1996 (nº 1.873/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle 
e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e 
drogas afins, e dá outras providências, e ao Projeto de Lei do Senado 
nº 154, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe 
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a 
repressão à produção, ao uso indevido e ao tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes e de drogas que causem dependência física 
ou psíquica, e dá outras providências, que tramitam em conjunto. 
Sen.Ricardo Santos 448 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Análise da evolução política do PMDB. Defesa de candidatura 
própria do PMDB à sucessão presidencial. Sen.Pedro Simon 095 
  
 Realização de reunião do PFL, no próximo dia 25, no Município 
de Ouro Preto do Oeste/RO para discutir sobre a educação no Estado 
de Rondônia. Sen. Moreira Mendes 131 
  
 Repúdio à decisão da Comissão Executiva Nacional do PMDB, 
que limita o número de votantes no colégio eleitoral das prévias para 
escolha do candidato à Presidência da República. Sen. Maguito Vilela 326 
  
 
PLENÁRIO 
 
 Solicitação de estudos destinados à melhoria do sistema de 
som do plenário e posicionamento das câmaras de TV. Sen. Artur da 
Távola  400 
  
 
POLÍTICA FLORESTAL 
 
 Defesa da implantação de política de desenvolvimento do setor 
florestal. Sen.Carlos Bezerra 245 
  
 



(PRODETUR) 
 
 Apelo pela liberação de recursos do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, destinados aos 
empreendedores do Nordeste. Sen.Robson Viana 398 
  
 
PRODUTOR RURAL 
 
 Defesa da inclusão dos pequenos e médios produtores rurais 
na medida provisória que dispõe sobre as dívidas agrícolas. Sen. 
Heloísa Helena 462 
  
 Satisfação com a Medida Provisória nº 9, de 2001, que trata da 
renegociação das dívidas dos produtores rurais. Sen. Mauro Miranda 483 
 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 2001 (nº 402/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Emenda ao Anexo I 
e dos dois novos Anexos (VIII e IX) à Convenção de Basiléia sobre o 
Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu 
Depósito, adotados durante a IV Reunião da Conferência das Partes, 
realizada em Kuching, na Malásia, em 27 de fevereiro de 1998. 
Sen.Tião Viana 223 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 422, de 2001, que susta a 
aplicação do Decreto nº 4.010, de 12 de novembro de 2001, que dispõe 
sobre liberação de recursos para pagamento dos servidores públicos 
federais, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional. Sen.Tião Viana 335 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2000 (nº 244/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto de Emenda, por Troca de 
Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 
1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Chile, em Brasília, em 3 de dezembro 1998. Sen. Luiz Otávio 422 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 2001 (nº 391/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Quinto Protocolo ao 
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), concluído em Genebra, em 27 de fevereiro de 
1998. Sen. Romeu Tuma 422 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 2001 (nº 780/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Caxias do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. Sen.Emília Fernandes 425 



 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2001 (nº 493/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Santiago Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande 
do Sul.Sen.Emília Fernandes 425 
 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 (nº 467/99, na Casa 
de origem), que altera a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados, para conceder a gratuidade do exame de DNA, nos 
casos que especifica. Sen.Sebastião Rocha 213 
 
 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.  221 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2001, que altera a Lei nº 
8.313, de 1991, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece 
princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras providências. Sen. 
Lúcio Alcântara 164 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2001, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de artista circense. 
Sen.Roberto Requião 166 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2001, que dispõe sobre 
isenção do Imposto sobre importação para equipamentos e animais 
amestrados destinados a atividades circenses. Sen.Roberto Requião 167 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2001, que altera o art. 5º 
da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e o art. 17 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, a fim de estabelecer a compensação 
financeira pela exploração dos recursos hídricos para a geração de 
energia elétrica, consideradas as conseqüências ambientais, 
econômicas e sociais da implantação e funcionamento de usina 
hidrelétrica, bem como a redução do potencial hidroenergético dos 
estados e municípios limítrofes. Sen. Paulo Hartung 168 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2001, que altera o art. 1º 
da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as 
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 



do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989. Sen.Carlos Bezerra 200 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2001, que altera a Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. 
Sen. Maguito Vilela 333 
 Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2001, que dispõe sobre a 
isenção do pagamento de tributos federais para aposentados, nas 
condições que especifica. Sen.Carlos Wilson 385 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2001, que inclui parágrafo 
único no art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), acerca do acesso aos cursos de 
graduação da educação superior. Sen.Carlos Bezerra  386 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2001, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de proibir 
o uso de imagens eróticas no material escolar. Sen.Carlos Patrocínio 387 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2001, que institui o 
Juizado Especial de Família. Sen.Carlos Bezerra 401 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2001, que cria o Programa 
Especial de Pecúlio Estudantil e dá outras providências. Sen. Antonio 
Carlos Junior. 401 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2000, 
em tramitação no Senado, que inclui o odontólogo na permissão 
constitucional de acumulação de cargos públicos. Sen. Arlindo Porto 368 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2001 (nº 308/96, 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alínea c do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde na permissão para acumular dois 
cargos públicos remunerados). Sen. Osmar Dias 419 
  
 
PROTECIONISMO 
 
 Análise dos efeitos do protecionismo comercial dos Estados 
Unidos da América e da União Européia sobre os produtos agrícolas e 
metalúrgicos brasileiros. Sen. Álvaro Dias. 235 
  
 
(RECOOP) 
 



 Defesa da reestruturação e prorrogação do Programa de 
Revitalização das Cooperativas Agropecuárias – RECOOP. 
Sen.Ricardo Santos 240 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 678, de 2001, solicitando que o Projeto de Lei 
do Senado nº 16, de 2001, que dispõe sobre a concessão de título de 
transferência de posse e de domínio das moradias financiadas com 
recursos do Orçamento Geral da União, preferencialmente às 
mulheres, seja desapensado do Projeto de Lei do Senado nº 133, de 
1999, que altera os arts. 4º e 11º da Lei 4.380, de 21 de agosto de 
1964, visando reservar recursos para financiamentos habitacionais em 
benefício da mulher chefe de família; por tratar de matéria de natureza 
distinta. Sen. Mauro Miranda  170  
 
 Requerimento nº 680, de 2001, solicitando a retirada, em 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 503, de 1999, de sua autoria, 
que veda outorga de mandato com poderes para receber e dar 
quitação, nas hipóteses que menciona. Sen.Pedro Simon 171 
 
 Requerimento nº 681, de 2001, de sua autoria e outros 
Senadores, solicitando a dispensa de interstício para inclusão em 
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2001, 
que altera os artigos 149, 155 e 177 da Constituição Federal. 
(Dispondo que as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, 
contudo, incidir sobre a importação de bens ou serviços de 
telecomunicações, derivados de Petróleo e combustíveis). Sen.Romero 
Jucá  199 
 
 Requerimento nº 682, de 2001, de sua autoria e outros 
Senadores, solicitando a antecipação para o dia 11 de dezembro 
próximo da sessão homenagem ao Dia do Marinheiro, anteriormente 
marcada para a Hora do Expediente da sessão do dia 13 de dezembro. 
Sen.Robson Viana 199 
 
 Requerimento nº 688, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 254, de 1999, que 
tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 1997, 
ambos com prazos regimentais esgotados. Sen.Antonio Carlos 
Valadares 232 
 
 Requerimento nº 689, de 2001 (nº 46/2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle), tendo como primeiro signatário o Senador 
Ney Suassuna, solicitando ao Ministro de Estado da Saúde as 
informações que menciona. Sen. Ney Suassuna 313 
 
 Requerimento nº 690, de 2001 (nº 47/2001, da Comissão de 



Fiscalização e Controle), tendo como primeiro signatário o Senador 
Ney Suassuna, solicitando ao Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social as informações que menciona. Sen. Ney Suassuna 314 
 
 Requerimento nº 692, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Prefeito da cidade de Maringá/PR, João 
Paulino Vieira Filho. Sen. Álvaro Dias. 314 
 
 Requerimento nº 693, de 2001, de autoria do Senador Osmar 
Dias, solicitando a inclusão em Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 29, de 2001, que cria os Tribunais Regionais Federais 
da 6ª e 7ª Região. Sen. Osmar Dias 336 
  
 Justificativa à apresentação de requerimento de informações 
ao Ministro da Defesa. Sen. Ademir Andrade. 478 
  
 
RESPOSTA 
 
 Resposta às solicitações do Senador Artur da Távola. 
Sen.Ramez Tebet 400 
  
 
RODOVIA 
 
 Precariedade das estradas PA-156 e PA-279. Sen. Ademir 
Andrade. 369 
  
 
SAÚDE 
 
 Cobranças sobre a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 
29, que vinculou recursos da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal a gastos obrigatórios em ações e serviços de saúde. 
Sen.Carlos Bezerra 372 
  
 
SEGURO SAFRA 
 
 Registro do lançamento, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do seguro safra. Sen. Lúcio Alcântara 232 
  
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
 Críticas à medida provisória que transfere ao Presidente da 
República poderes sobre o pagamento dos salários de servidores 
grevistas. Sen. José Eduardo Dutra 364 
  
 



SINDICATO 
 
 Cumprimentos aos metalúrgicos do ABC e ao Presidente do 
Sindicato, Luís Marinho, pelo acordo firmado com a Volkswagem. 
Sen.Eduardo Suplicy 471 
  
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Solidariedade ao Sr. Leonel Brizola. Sen. Lauro Campos 102 
  
 
SUCESSÃO PRESIDENCIAL 
 
 Defesa de entendimento entre PMDB e PFL em torno do nome 
da Governadora Roseana Sarney para candidata à sucessão 
presidencial. Sen. Gilvam Borges 091 
  
 
TERRORISMO 
 
 Críticas às ações dos Estados Unidos no Afeganistão, a 
pretexto do combate ao terrorismo. Sen. Heloísa Helena 134 
  
 
TURISMO ECOLÓGICO 
 
 Comentários sobre o projeto de implantação do turismo 
ecológico no vale do Guaporé no Estado de Rondônia. Sen. Moreira 
Mendes 131 
  
 
VARÍOLA BOVINA 
 
 Apelo ao Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, para que 
tome providências objetivando combater o surto epidêmico da varíola 
bovina, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo. Sen.Edison 
Lobão  485 
  
 
(WWF) 
 
 Análise do Relatório de Atividades 1999-2000 da WWF-Brasil. 
Sen. Lúcio Alcântara 485 



Ata da 156ª Ses são Não De li be ra ti va
em 16 de no vem 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, Gil vam Bor ges e La u ro Cam pos

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 246, de 2001 (nº 1.245/2001, na ori gem),
de 8 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 83, de 2000 (nº 4.899/99, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra a re da ção do art. 3º da Lei nº 9.311, de 24
de ou tu bro de 1996, para isen tar de Con tri bu i ção Pro -
vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de Va lo -
res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra –
CPMF os be ne fi ciá ri os de pri vi lé gi os e imu ni da des di -
plo má ti cas e con su la res, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.306, de 8, de no vem bro de 2001; e

– Nº 247, de 2001 (nº  1.248/2001, na ori gem),
de 8 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 68, de 2001 (nº 3.782/2000, na
Casa de Ori gem), que de no mi na “Hos pi tal das Clí ni -
cas da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co –
Profes sor Ro me ro Mar ques” o Hos pi tal das Clí ni cas
da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co – UFPE,
san ci o nado e trans for ma do na Lei nº 10.307, de 8 de
no vem bro de 2001.

PROJETOS

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 398, DE 2001

(Nº 740/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Trans con ti nen tal 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 Este io,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 30 de se tem bro de 1999, que re no va por 
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Trans con ti nen tal 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 Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.440, DE 1999

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 30 de se tem bro de 1999, que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Trans con ti nen tal 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 Este io, Esta do do Rio Gran de do
Sul”.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.



EM Nº 172/MC

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 1999

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000083/94, 
em que a Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção Ltda. so li -
ci ta re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul.

2. A ou tor ga em apre ço foi ori gi na ri a men te de fe -
ri da à União Rá dio Clu be Ltda., pela Por ta ria MVOP
nº 396, de 22 de agos to de 1960, e trans fe ri da, su ces -
si va men te, para a Fun da ção Isa ec de Co mu ni ca ção,
pela Por ta ria nº 899, de 29 de agos to de 1978, para a
Rede Ri o gran den se de Emis so ras Ltda., con for me
De cre to nº 91.751, de 4 de ou tu bro de 1985, para a
Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção Ltda., con so an te
De cre to nº 94.528, 26 de ju nho de 1987, e, fi nal men -
te, no ano dos pro ce di men tos da re no va ção ora ple i -
te a da, para a Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., pelo De -
cre to de 7 de fe ve re i ro de 1997.

3. Res sal to que a úl ti ma re no va ção re fe rente a
essa con ces são ocor reu, a par tir de 1º de maio de
1984, por in ter mé dio do De cre to nº 89.547, de 11 de
abril de 1984.

4. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção for mu la dos na for ma 
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

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

6. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994, de ven do ser
ex pe di do em nome da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda.,
atu al de ten to ra da con ces são.

7. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sunto à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia 
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so 
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para explo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Este io, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223
da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53790.000083/94,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33,
§ 3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
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
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ori gi na ri a men te
ou tor ga da à União Rá dio Clu be Ltda., pela Por ta ria
MVOP nº 396, de 22 de agos to de 1960, re no va da
pelo De cre to nº 89.547, de 11 de abril de 1984, e
trans fe ri da para a Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., pelo
De cre to de 7 de fe ve re i ro de 1997.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,  30 de se tem bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.









PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 399, DE 2001

(Nº 741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.A.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de San ta Ma -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 28 de ou tu bro de 1999, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 22 de fe ve re i ro de 1998, a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.A., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de San ta Ma -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.648, DE 1999
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 28
de ou tu bro de 1999, que “Re no va a con ces são ou tor -
ga da à Te le vi são Imem buí S.A., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de San -
ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 4 de no vem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 188 /MC

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 1999 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.001647/97, 
em que a Te le vi são Imem buí S.A., so li ci ta re no va ção
da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, na ci da de de San ta Ma ria, Esta do 
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De cre to
nº 61.915, de 15 de de zem bro de 1967, cuja úl ti ma re -
no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº 88.572, de 
2 de agos to de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de 4 sub se qüen te, por quin ze anos, a par tir de
22 de fe ve re i ro ae 1983, cujo pra zo re si du al da ou tor -
ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga, ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -

cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

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

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 22 de fe ve re i ro de 1998.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe -
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO 1999

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Te le vi são Imem buí S.A., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens, na ci da de de San ta Mar ta, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223
da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53790.001647/97,

De cre ta:
Art 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
quin ze anos, a par tir de 22 de fe ve re i ro de 1998, a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.A., pelo
De cre to nº 61.915, de 15 de de zem bro de 1967, re no -
va da pelo De cre to nº 88.572, de 2 de agos to de 1983,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do con for me
De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens, na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de ou tu bro, de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.







PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 400, DE 2001

(Nº 742/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Pam pa de Gu a í ba
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 Gu a í ba, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

Por ta ria nº194, de 26 de no vem bro de 1999, que re -
no va por dez anos, a par tir de 5 de se tem bro de
1998, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pam pa de
Gu a í ba 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 Gu a í ba, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 92, DE 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 do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 194, de 26 de no vem bro de 1999, que
renova, por dez anos, a par tir de 5 de se tem bro de
1998, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pam pa de
Gu a íba 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 Gu a í ba, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 225 /MC

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -

clu sa Por ta ria nº 194, de 26 de no vem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Pam pa de Gu a í ba Ltda., pela Por ta ria MC nº 275, de
2 de se tem bro de 1988, pu bli ca da em 5 sub se qüen te, 
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 Gu a í ba, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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 53790.000641/98 que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 194,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

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,
inciso 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
Admi nis tra ti vo nº 53790.000641/98, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 5 de se tem bro de 1998, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Pam pa de Gu a í ba Ltda., pela Por ta ria
MC nº 275, de 2 de se tem bro de 1988, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União de 5 sub se qüen te, 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 Gu a í ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga







PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 401, DE 2001

(Nº 798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 217, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al 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 Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.066/00
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de ex po 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, 31 de maio de 2000 – Fun da -
ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia So -
ci al, na ci da de de Ere chim – RS;

3. Por ta ria nº 218, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ti va, na ci da de de Rio Bri -
lhan te – MS;

4. Por ta ria nº 220 de 31 de maio de 2000 – Asso -
ci a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Novo Tem po
– AECANT –, na ci da de de Iga ci – AL;

5. Por ta ria nº 221, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de São
Ben to, na ci da de de São Ben to – PB;

6. Por ta ria nº 222, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM, na ci da de
de Ma dre de Deus – BA;

7. Por ta ria nº 223, de 31 de maio de 2000 – Clu -
be de Mães Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de
de Pe nal va – MA; e

8. Por ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM –, na ci -
da de de San ta Rita – PB.

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

EM Nº 243/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 Fun da ção Co o per ha hic
para a Edu ca ção e Assis tên cia So ci al, com sede na
ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de 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 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 na 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 53790.001359/98, 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 217, DE 31 DE MAIO DE 2001
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 53790.001359/98 re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Co o per ha bic para
a Edu ca ção e Assis tên cia So ci al, com sede na Rua
Ba hia, nº 92-C, Cen tro, na ci da de de Ere chim, Esta do
do Rio Gran de 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 27°37’54"S e lon gi tu de em
52°16’52"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti -

dade 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 402, DE 2001

(Nº 1.015/2001, 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 Ana Ro ber to – ACAR a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mis são Ve lha, 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 267, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to – ACAR 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 Mis são
Ve lha, 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 1.250/00

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 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 ao
Mon te Cas te lo – ACOSMOC, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo–PR;

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

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

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

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

9. Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru-PE, 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, 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, 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 tes da La gu na–MS:

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

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

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

EM Nº 299/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
Ana Ro ber to – ACAR –, com sede na ci da de de Mis -
são Ve lha, Esta do do Ce a rá, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em  com o ca put art. 223, da
Cons ti tu i ção 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 as 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, amém, ser vem de
elo a 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 ne 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 de Pro ces so Admi nis tra ti vo



nº 53650.002486/98, 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 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 267
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 53650.002486/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana
Ro ber to – ACAR –, com sede na Rua Onze de Ju lho,

nº 357, na ci da de de Mis são Ve lha, Esta do do Ce a rá,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com La ti tu de em 07°14’10"S e lon gi tu de em
39°08’02"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105.9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti -
dade 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 403, DE 2001

(Nº 1.018/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Assis tên cia Ao Me nor Ca ren te de
Aba i a ra – AAMCA a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aba i a ra, 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

Portaria nº 304, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a -
ra – AAMCA 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 Aba i a ra, 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 1.361/00
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 303, de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Ci da de FM, na
ci da de de Ba tay po rã-MS;

2. Por ta ria nº 304, de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a ra – 
AAMCA, na ci da de de Aba i a ra-CE;

3. Por ta ria nº 305, de 5 de ju lho de 2000 – Gru po 
de Apo io ao Meio Ambi en te – “GAMA”, na ci da de de
Alto Pa ra í so de Go iás-GO;

4. Por ta ria nº 307, de 5 de ju lho 2000 – Asso ci a -
ção No vo ri zon ti na de De sen vol vi men to Artís ti co e So -
ci al, na ci da de de Novo Ho ri zon te do Nor te-MT;

5. Por ta ria 308, de 5 de ju lho de 2000 – Asso ci a -
ção Ami gos de Cam po Bom, na ci da de de Cam po
Bom-RS;

6. Por ta ria nº 309, de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção dos Co mu ni ca do res No vo lin den ses, na ci da de 
de Nova Olin da do Nor te-AM;

7. Por ta ria nº 310, de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção de Pre ser va ção Ambi en tal en tre Rios, na ci da -
de de Ipa me ri-GO;

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 362/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 de Assis tên -
cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a ra – AAMCA, com
sede na ci da de de Aba i a ra, Esta do do Ce a rá, ex plo re
o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi -
da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53650.002145/98, 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 304, 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
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 53650.002145/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Assis tên cia ao
Me nor Ca ren te de Aba i a ra – AAMCA com sede na
Rua José Le i te Mar tins, nº 596, Ba ir ro Cen tro, na ci da -
de de Aba i a ra, Esta do do Ce a rá, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 7°21’35"S e lon gi tu de em
39°02’47"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.



Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti -
dade 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 404, DE 2001

(Nº 1.022/2.001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Taió,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria 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 Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 1.438/00
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de ex po 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 pra 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 378, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja bu ti ca bal de Hi dro lân dia,
na ci da de de Hi dro lân dia-GO;

2. Por ta ria nº 381, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF”, na ci -
da de de Três Fron te i ras-SP;

3. Por ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru mim,
na ci da de de Po ti ren da ba-SP;

4. Por ta ria nº 388, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per, na ci da de de
So ro ca ba-SP;

5. Por ta ria nº 395, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal, na
ci da de de San to Antô nio do Pi nhal-SP;

6. Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Cor bé lia, na ci da de de Cor bé lia-PR;

7. Por ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias, na ci da de Sá ti ro Di as-BA;

8. Por ta ria nº 409, de 31 de ju lho de 2000 – Fun -
da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo, na ci da de de
Pa u li no Ne ves-MA;

9. Por ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria na ci da de de Ta ió-SC;

10. Pon ta ria nº 429, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre na ci da -
de de Ipi aú-BA;

11. Por ta ria nº 430, de 3 de agos to do 2000 –
ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu in se Pe. Eu gê -
nio Ciz ma sia, na ci da de de Ibi cui-BA;

12. Por ta ria nº 432, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Apo di/RN (ACAPORN), na ci da de de Apo di-RN;

13. Por ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u en se, na ci -
da de de Acre u na-GO; e

14. Por ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM,
na ci da de de Ipo ra-GO.

Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2000. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM Nº 396/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

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

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

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io 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 á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas en tre
to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la -
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000874/98, 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 apos 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 427, DE 3 DE AGOSTO DE 2000
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 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 que cons ta no Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53820.000874/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul -
tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, com sede na Rua
do Se mi ná rio, nº 309, Ba ir ro Se mi ná rio, na ci da de de
Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to da 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 1996, 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 one rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas ge o grá fi cas com la -
ti tu de em 27°7’6"S e lon gi tu de em 50°1’9"W, uti li zan -
do a 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 -
dade 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 405, DE 2001

(Nº 1.048/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fusão co mu ni tá ria na ci da de de Bo -
ca í na, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 400, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Rosa Leal 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 Bo ca í na, Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 1.439/00
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, 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 380, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po, na ci da de de Pa -
rin tins-AM;

2. Por ta ria nº 383, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Ta ba puã na ci da de de Ta ba puã-SP;

3. Por ta ria nº 384, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção São José Ope rá rio, na ci da de de Ma -
tão-SP;

4. Por ta ria nº 387, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Só cio—Cul tu ral Ri be i rão Bran co, na ci -
da de de Ri be i rão Bran co-SP;

5. Por ta ria nº 391, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Nor má rio Sa les”,
na ci da de de Jus sa ri-BA;

6. Por ta ria Nº 394, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio Par do, na
ci da de de San ta Rita do Par do – MS;

7. Por ta ria Nº 397, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Se nho ras de Ro ta ri a nos, na ci da de de 
Água Cla ra – MS;

8. Por ta ria nº 399, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu, na ci da de de Pa ca em bu – SP;

9. Por ta ria nº 400, de 31 de ju lho de 2000 – Fun -
da ção Rosa Leal, na ci da de de Bo ca i na – PI;

10. Por ta ria nº 401, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana

Nu nes do Rêgo – ABACANR –, na ci da de de Por ta le -
gre – RN;

11. Por ta ria nº 403, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ita i pu lân dia na ci da de 
de Ita i pu lân dia – PR;

12. Por ta ria nº 404, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou ve i ra – ACL –, na ci -
da de de Lou ve i ra – SP;

13. Por ta ria nº 408, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Evan gé li ca Doul..., na ci da de de Co li nas
do To can tins – TO; e

14. Por ta ria nº 411, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a do Paz Edu ca ci o nal – APE –, na ci da de de
Des cal va do – SP.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 200 . – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 408/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

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

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

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar 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 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 onais.

4. So bre o caso em es pé cie de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53760.000754/98 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 400, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no 
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
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 53760.000754/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Rosa Leal, com
sede na Pra ça Bor ges Ma ri nho, s/nº, na ci da de de Bo -
ca i na, Esta do ao Pi a uí, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 6°56’48"S e lon gi tu de em
41°19’28"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 406, DE 2001

(Nº 1.071/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à TV SBT – Ca nal 5 de Be -
lém 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 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 o De -

cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 20 de agos to de 1996, a con -
ces são ou tor ga da à TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) 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 817/00

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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 28 de abril de 2000, que “Re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da -
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã – RS;

2 – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz – RN;

3 – Rá dio Clu be Ja ca rei Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca rei – SP;

4 – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos – MS;

5 – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na – GO;

6 – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Ltda., a
par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra do
Gar ças – MT;

7 – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el – SP;

8 – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João – PR;

9 – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a par tir 
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos – SP;

10 – Rá dio Pi ra jui Ltda., a par tir de 1º de maio de 
1994, na ci da de de Pi ra jui – SP;

11 – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba – SP;

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos – SP;

13 – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te – SC;

14 – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas – RS;

15 – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro – SP;

16 – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 
Ma ria – RS;

17 – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita ti ba – SP;

18 – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir de
24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba – MG;

19 – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas – SP;

20 – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri – RS;

21 – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê – SC;

22 – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre –  RS;

23 – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém – PA;

24 – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te – SP.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 119/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

– Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Tu pan ci re tã, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000031/94));



– Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Nova Cruz, Esta do do Rio Gran de 
do Nor te (Pro ces so nº 53780.000094/97);

– Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001549/93);

– Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Dou ra dos, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000896/98);

– Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 53670.000390/97);

  – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta da,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bar ra do Gar ças, Esta do do
Mato Gros so (Pro ces so nº 53690.000013/93);

– Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de São Ma nu el, Esta do de São Pa u lo (Pro ces -
so nº 29830.000024/92);

– Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de São João, Esta do do Pa ra -
ná (Pro ces so nº 53740.000108/96);

– Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bar re tos, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000211/94);

– Rá dio Pi ra juí Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000282/94);

– Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000152/94);

– Fun da ção Espí ri ta André Luiz, con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Gu a ru lhos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so 
nº 50830.000295/94);

– Rá dio Ver de Vale Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Bra ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 29820.000434/92);

– Rá dio Si de ral Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de

Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000206/94);

– Rá dio Cru ze i ro Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cru ze i ro, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
29100.000221/91);

– So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 50790.000855/93);

 – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo 
(Pro ces so nº 50830.000222/94);

– Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000749/93);

– Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº50830.000263/94);

– Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Se be ri, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nE 53790.000887/97);

– Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 29820.000348/92);

– TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, con -
ces si o ná ria 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 Por to Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53830.000562/96);

– TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, con ces si o ná -
ria 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 Be lém, Esta do do Pará (Pro ces -
so nº 53830.000560/96);

– Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., con ces si o ná ria 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 Pre si -
den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000512/96).

Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é 
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de 
ja ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si -
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá -



ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca -
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sunto à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci onal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º da Lei nº  4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,
de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e re no va da pelo 
De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so
nº 53790.000031/94);

II – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par -
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 79.801, de 8 de ju nho de 1977, e re no va da
pelo De cre to nº 96.867, de 29 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53780.000094/97);

III – Rá dio Clu be Ja ca rei Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca rei, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 155, de 16
de fe ve re i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
91.011, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
50830.001549/93);

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 96.647, de 5 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53700.000896/98);

V – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na, Esta do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº
80.230, de 25 de agos to de 1977, e re no va da pelo
De cre to nº 95.258, de 19 de no vem bro de 1987 (Pro -
ces so nº 53670.000390/97):

VI – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta -
da, a par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de
Bar ra do Gar ças, Esta do do Mato Gros so, ou tor ga da
pelo De cre to nº 88.445, de 29 de ju nho ae 1983 (Pro -
ces so nº 53690.000013/93):

VII – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25 
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.961, de 25 
de fe ve re i ro de 198(?) (Pro ces so nº 29830.000024/92);

VIII – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 176, de 25 de ju nho de 1986, e au to ri za da a
pas sar à con di ção oe con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra,
con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 112, de 12 de se -
tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53740.000108/96);

IX – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1E de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 31–B, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da pelo
De cre to nE 89.553, de 12 de abril de 1984 (Pro ces so
nº 50830.000211/94);

X – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 239, de 11 de mar ço
de 1946, re no va da pela Por ta ria MC nº 251, de 9 de
ou tu bro de 1985, e au to ri za da a pas sar à con di ção de 
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000282/94);

XI – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 12 de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 41, de 22 de ja ne i ro de 1946, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so
nº 50830.000152/94);

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te pela Por ta -
ria MVOP nº 420, de 26 de ju lho de 1956, à Rá dio Di -
fu so ra Hora Cer ta Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi
al te ra da para Rá dio Boa Nova de Gu a ru lhos Ltda., re -



no va da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 10 de de zem bro
de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci -
so (Pro ces so nº 50830.000295/94):

XIII – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.402, de 13 de ju lho de 1982, à Rá dio Ver de Vale de 
Bra ço do Nor te Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no -
mi na ção so ci al para a atu al, con for me Expo si ção de
Mo ti vos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29820.000434/92);

XIV – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de lE de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 969, 
de 18 de no vem bro de 1948, e re no va da pelo De cre to
nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53790.000206/94);

XV – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Emis so ras do
Vale Ltda., con for me Por ta ria MC nº 111, de 11 de ju -
nho de 1981, au to ri za da a pas sar à con di ção de con -
ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia de
sua es ta ção trans mis so ra, con for me De cre to nº
86.835, de 12 de ja ne i ro de 1982, trans fe ri da para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so, con for me
Expo si ção de Mo ti vos nE 259, de 6 de no vem bro de
1984, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
29100.000221/91);

XVI – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 44.116, de 24 de ju lho de 1958, e re no va da 
pelo De cre to nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro -
ces so nº 50790.000855/93):

XVII – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba
Ltda., a par tir de 1E de maio de 1994, na ci da de de Ita -
ti ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 926, de 19 de ou tu bro de 1951, re no va da
pelo De cre to nº 91.571, de 23 de agos to de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 298, de 12
de no vem bro de 1998, do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções (Pro ces so nº 50830.000222/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir 
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.076, de 12 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 96.845, de 28 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 50710.000749/93);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1E de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
637, de 1E de ja ne i ro de 1952, e re no va da pelo De cre -

to nº 90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000263/94);

XX – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7 
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 94.750, 
de 10 de agos to de 1987 (Pro ces so nº
53790.000887/97);

XXI – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.316, de 21 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000348/92).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são);

I – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A., a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 85.841 de 25 de mar ço de 1981, à SBT –
Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi são S.C. Ltda., au to ri za da
a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con -
for me Por ta ria nº 285, de 28 de abril de 1986, do Di -
re tor da Di re to ria Re gi o nal do De par ta men to Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções em São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.000562/96);

II – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A., a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém, Esta do do 
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi -
são S.C. Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção
so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 286, de 28 de 
abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria Re gi o nal do De -
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em São
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000560/96);

III – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a pa rir 31 de ju lho de 1996, na ci da de de
Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga -
da pelo De cre to nº 86.069, de 3 de ju nho de 1981
(Pro ces so nº 53830.000512/96).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este de cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Au. 4º A re no va ção da con ces são so men te
produzi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de abril de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 407, DE 2001

(Nº 1.072/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Sant’ana de Ti an -
guá 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 Ti an guá, 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 o De -

cre to s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 15 de agos to de 1997, a con ces são
ou tor ga da à Rá dio Sant’ana de Ti an guá 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 Ti an -
guá, 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 1.068/00

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te co
De cre to de 17 de ju lho de 2000, que “Re no va con -
ces são das en ti dades 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 nadas são as se guin tes:

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

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

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

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

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

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

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

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a par -
tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a na 
– MS;

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

l0 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá – MS;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM Nº 220/MC

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção
de con ces sões, ou tor ga das as en ti da des aba i xo re -
la ci o na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são,
nas lo ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

– So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda

mé dia, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do da Ba hia (Pro -
ces so nº 53640.000161/96);

– Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Boa Vi a gem, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 29108.000434/91);

– Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Igua tu, Esta do do Ce a rá (Pro ces -
so nº 29650.000257/92);

– Rá dio Sant’Ana de Ti an guá Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ti an guá, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 53650.000898/97);

– Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca ção
So ci al, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Afon so Cláu dio,
Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
50660.000172/92);

– Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 50660.000050/94);

– Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de São Luís dos Mon tes Be los,
Esta do de Go iás (Pro ces so nº 29109.000547/91);

– Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Aqui da u a na, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000106/94);

– Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia, na ci da de de Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000057/94);

– Rá dio Di fu so ra Ma to-Grossense Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Co rum bá, Esta do do
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.000232/93);

– Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., con ces si o -
ná ria  de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000059/94);

– Sis te ma Sul-Mato-Grossense de Ra di o di fu são 
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Pon ta Porã, Esta -



do ao Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
50700.000118/93);

– Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., Con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Gu a ra né sia, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 29710.000287/92);

– Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Juiz de Fora, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 29104.000194/91);

– Rá dio Ara pu an Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na 
ci da de de João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba (Pro -
ces so nº 50730.000399/93);

– Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., con -
ces si o ná na de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Con ce i ção, Esta do da Pa -
ra í ba (Pro ces so nº 50730.000296/92);

– Rá dio Cul tu ra Nor te-Paranaense Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Pa ra na vaí, Esta do do Pa -
ra ná (Pro ces so nº 53740.000285/93);

– Rá dio Ita ma raty Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Pi ri pi ri, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000146/92);

– Rá dio Gran de Pi cos Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da -
de de Pi cos, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000173/92);

– Rá dio Tra iry Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te
(Pro ces so nº 53780.000007/94);

– Chi ru Co mu ni ca ções Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pal mi ti nho, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000861/98);

– Rá dio Luz e Ale gria Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Fre de ri co West pha len, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000098/94);

 –  Ra dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Can de lá ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul, (Pro ces so nº 53790.000017/93);

– Rá dio Qu a raí Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda me dia, na ci da -

de Qu a raí, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53790.001591/95)

– Rá dio São Mi guel Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Uru gua i a na, Esta do do Rio Gran de do Sul 
(Pro ces so nº 50790.000890/93);

– Rá dio São Ro que Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Fa xi nal do So tur no, Esta do do Rio Gran de 
do Sul (Pro ces so nº 53790.000022/94);

– Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Bom Je sus de Ita ba -
po a na, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
29770.000399/92);

– Rá dio São Ben to Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de São Ben to do Sul, Esta do de San ta Ca ta -
ri na (Pro ces so nº 53820.000099/97);

–  Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de São Car los, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000236/94);

–  Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros -
so do Sul (Pro ces so nº 50700.000040/93);

– Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
tro pi cal, na ci da de de Cam pos, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 50770.002517/92);

– Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são Ltda., 
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do ao
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº 29112.000212/91);

– TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
na ci da de de Pon ta Gros sa, Esta do do Pa ra ná (Pro -
ces so nº 53740.000405/98);

– Te le vi são Nor te do RGS Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
na ci da de de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53528.000192/99);

– TV SBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e 
ima gens, na ci da de de Nova Fri bur go, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000951/93);



– TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000299/97);

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é re -
gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de 
ju nho de 1972, e no De cre to nº 86.066, de 26 de ja ne i ro
de 1993, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li sa -
dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si de ra -
dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá ve is, de -
mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca ções ne -
ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu -
i ção.

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

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vi ce-presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1672, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, 
De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – So ci e da de Emis so ra Rá di o vox Ltda., a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do
da Ba hia, ou tor ga da pela Por ta ria CONTEL nº 397,
de 17 de ju nho de 1966, e re no va da pelo De cre to nº
96.009, de 3 de maio de 1988 (Pro ces so nº
53640.000161/96);

II – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de
22 de mar ço de 1962, na ci da de de Boa Vi a gem,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 56.962,
de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº
29108.000434/91);

III – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de
10 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú, Esta -
do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.718, de
11 de de zem bro de 1981 (Pro ces so nº
29650.000267/92);

IV – Rá dio San ta na de Ti an guá Ltda., a par tir
de 15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 79.846, 
de 23 de ju nho de 1977, e re no va da pelo De cre to de 
29 de ju lho de 1992, apro va do pelo De cre to Le gis la -
ti vo nº 80, de 16 de se tem bro de 1999 (Pro ces so nº
53650.000898/97);

V – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca -
ção So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na
ci da de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri to San to, 
ou tor ga da ori gi na na men te à Rá dio Di fu so ra Gu an -
du en se Ltda., con for me De cre to nº 87.486, de 18 de 
agos to de 1982, e trans fe ri da pelo De cre to de 17 de
de zem bro de 1996, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 50660.000172/92);

VI – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994 na ci da de de Co la ti na, Esta -
do do Espí ri to San to, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP 
nº 40, de 16 de ja ne i ro de 1950, e re no va da pelo
De cre to nº 90.308, de 16 de ou tu bro de 1984 (Pro -
ces so nº 50660.000050/94);

VII – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a
par tir de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São
Luis dos Mon tes Be los, Esta do de Go iás, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Vale da Ser ra Ltda., con for -
me De cre to nº 86.857, de 14 de ja ne i ro de 1982, e
trans fe ri da pelo De cre to de 18 de ju nho de 1996,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro -
ces so nº 29109.000547/91);

VIII – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u -
a na, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 165-B, de 11 de abril de 1962, re -
no va da pela Por ta ria nº 7, de 16 de ja ne i ro de 1986, 
e au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria
em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção
trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº
102, de 8 de ju nho de 1987, do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções (Pro ces so nº 53700.000106194);

IX – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La -
go as, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 63, de 30 de ja ne i ro de 1956, 
e re no va da pelo De cre to nº 92.630, de 2 de maio de 
1986 (Pro ces so nº 53700.000057/94);



X – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 12 de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 2.310, de 4 de fe ve re i ro de 1938, e
re no va da pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju lho de
1985 (Pro ces so nº 53700.000232/93);

XI – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as,
Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da à Rá dio a 
Voz da Ca çu la Li mi ta da, pela Por ta ria MJNI nº
381-B, de 28 de no vem bro de 1961, re no va da pelo
De cre to nº 92.135, de 13 de de zem bro de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção para a atu al,
con for me Por ta ria nº 100, de 29 de ju nho de 1987,
do Di re tor da De le ga cia Re gi o nal em Cam po Gran -
de do De par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53700.000059/94);

XII – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Rá di o di fu -
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da -
de de Pon ta Porã, Esta do do Mato Gros so do Sul,
ou tor ga da pelo De cre to nº 88.237, de 18 de abril de
1983 (Pro ces so nº 50700.000118/93);

XIII – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a
par tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a -
ra né sia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela
Por ta ria MC nº 170, de 1º de se tem bro de 1982, e
au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria
em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção
trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº
133, de 12 de se tem bro de 1989, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29710.000287/92);

XIV – Rede Juiz de Fora de Rá di o di fu são
Ltda., a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da
pelo De cre to nº 85.958, de 4 de maio de 1981 (Pro -
ces so nº 29104.000194/91);

XV – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa,
Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº
28.882, de 21 de no vem bro de 1950, e re no va da
pelo De cre to nº 98.111, de 31 de agos to de 1989,
apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 183, de 5 de
se tem bro de 1991 (Pro ces so nº 50730.000399/93);

XVI – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con -
ce i ção, Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to
nº 87.505, de 23 de agos to de 1982 (Pro ces so nº
50730.000296/92);

XVII – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra -
na vaí, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 638, de 22 de ou tu bro de 1956, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984 (Pro ces so nº 53740.000285/93);

XVIII – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri, Esta do do
Pi a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.612, de 21 de
se tem bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000146/92)

XIX – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2
de de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos, Esta do
do Pi a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.667, de 5 de
ou tu bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000173/92);

XX – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 49, de 4
de fe ve re i ro de 1960, re vi go ra da pela Por ta ria MJNI
nº 179-B, de 11 de abril de 1962, e re no va da pelo
De cre to nº 90.156, de 5 de se tem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 53780.000007/94);

XXI – Chi ru Co mu ni ca ções, Ltda., a par tir de 5
de ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
96.672, de 9 de se tem bro de 1988 (Pro ces so nº
53790.000861/98);

XXII – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha -
len, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 573, de 21 de ju nho de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro 
de 1984 (Pro ces so nº 53790.000098/94);

XXIII – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 41.987, de 5 de agos to de 1957, e re no -
va da pelo De cre to nº 94.186, de 6 de abril de 1987
(Pro ces so nº 53790.000017/93);

XXIV – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Qu a raí, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
520, de 30 de maio de 1955, re no va da pela Por ta ria
MC nº 948, de 3 de no vem bro de 1975, e au to ri za da 
a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de
de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so -
ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 134, de 12 de 
se tem bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53790.001591/95);



XXV – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 822, de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo
De cre to nº 89.869, de 27 de ju nho de 1984 (Pro ces -
so nº 50790.000890/93);

XXVI – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 74.048, de 13 de maio de 1974, e re no va da
pelo De cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Pro -
ces so nº 53790.000022/94);

XXVII – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na
Li mi ta da, a par tir de 17 ju nho de 1992, na ci da de de 
Bom Je sus de Ita ba co a na, Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.109, de 19 de abril
de 1982 (Pro ces so nº 29770.000389/92);

XXVIII – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21
de ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da no De cre to nº
79.662, de 5 de maio de 1977, e re no va da pelo De -
cre to nº 94.526, de 26 de ju nho de 1987 (Pro ces so nº
53820.000099/97);

XXIX – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 845, de 7 de no vem bro de 1957, e re no va da
pelo De cre to nº 90.576, de 28 de no vem bro de 1984
(Pro ces so nº 50830.000236/94)

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal:

I – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
819, de 2 de abril de 1962 e re no va da pelo De cre to nº
92.668, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
50700.000040/93);

II – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Cul tu ra de Cam pos Ltda., con for me De cre to nº
46.445, de 16 de ju lho de 1959, re no va da e trans fe ri -
da pelo De cre to nº 91.749, de 4 de ou tu bro de 1985,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro -
ces so nº 50770.002517/92).

Art 3º Fica re no va da a con ces são das en ti da des 
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens:

I – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de
de Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul,
ou tor ga da pelo De cre to nº 78.190, de 3 de agos to
de 1976 (Pro ces so nº 29112.000212/91);

II – Tv Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de
9 de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº
62.639, de 30 de abril de 1968, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.198, de l6 de de zem bro de 1983 (Pro -
ces so nº 53740.000406/98);

III – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Rá dio e Te le vi são Albu quer que Ltda., pelo
De cre to nº 91.050, de 6 de mar ço de 1985, au to ri za -
da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al,
con for me Por ta ria Den tel nº 477, de 6 de ou tu bro de 
1986 (Pro ces so nº 53528.000192/99);

IV – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri -
a men te à TVS – TV Stu di os Síl vio San tos Ltda., con -
for me De cre to nº 83.094, de 26 de ja ne i ro de 1979,
trans fe ri da pelo De cre to nº 91.042, de 5 de mar ço de
1985, à TVS – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., au to ri -
za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al,
con for me Por ta ria nº 111, de 29 de abril de 1986, do
Di re tor da De le ga cia Re gi o nal no Rio de Ja ne i ro do
De par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53770.000951/93),

V – Tv Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a par -
tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
60.465—A, de 14 de mar ço de 1967, e re no va da pelo
De cre to nº 92.448, de 7 de mar ço de 1986 (Pro ces so
nº 53820.000299/97).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el, Pi men -
ta da Ve i ga.







PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 408, DE 2001

(Nº 1.077/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Mas sa pê,
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 458, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD 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 Mas sa pê, 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 1.604/00

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, 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 451, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
– (ARCA), na ci da de de Angi cal – BA;

(À Co mis são de Edu ca ção.)



2 – Por ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/FM, na ci da de de Sal to Gran de-SP;

3 – Por ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da -
de Co mu ni tá ria FM, na ci da de de Ta u ba té – SP;

4 – Por ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000 –
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Co re aú – IRC, na ci da de de Co re aú – CE;

5 – Por ta ria nº 458, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD, na ci da de de Mas sa pê – CE;

6 – Por ta ria nº 459, de 14 de agos to de 2000 –
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC,
na ci da de de Ca cho e i ra – BA;

7 – Por ta ria nº 460, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te, 
na ci da de de Ale gre te – RS;

8 – Por ta ria nº 461, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes te, na ci da de de Vera Cruz do Oes te – PR;

9 – Por ta ria nº 462, de 14 de agos to 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 Qu i tan di nha, na ci da de de Qu i tan di -
nha – PR;

10 – Por ta ria nº 465, de 14 de agos to de 2000 –
ASCOM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mo zar lân dia, na ci da de de Mo zar lân dia – GO;

11 – Por ta ria nº 466, de 14 de agos to de 2000 –
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al,
na ci da de de Itu pe va – SP;

12 – Por ta ria nº 470, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do Imi -
gran te, na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te – ES;

13 – Por ta ria nº 471, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da ci da de de
La ví nia, na ci da de de La ví nia – SP;

14 – Por ta ria nº 472, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus -
san ga, na ci da de de Urus san ga – SC;

15 – Por ta ria nº 473, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná -
ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na
ci da de de Lu mi ná ri as – MG;

16 – Por ta ria nº 479, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de, na ci da de de
Ia can ga – SP;

17 – Por ta ria nº 483, de 14 de agos to de 2000 –
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí, na ci da de de 
Pi raí – RJ; e

18 – Por ta ria nº 485, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni -
ca ção de Pon tal, na ci da de de Pon tal – SP.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 479/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia 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 Co o pe ra -
ção de De sen vol vi men to – ACOOD, com sede na ci -
da de de Mas sa pê, Esta do do Ce a rá, ex plo re o ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
comu 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 nais.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53650.002303/98, 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 458, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53650.002303/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co o pe ra ção e
De sen vol vi men to – ACOOD, com sede na Rua Cel.



João Ba tis ta, nº 448, CI, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de
Mas sa pê, Esta do do Ce a rá, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -

grá fi cas com la ti tu de em 03º31’25"S e lon gi tu de em
40º20’28"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

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





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 409, DE 2001

(Nº 962/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mis -
são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven -
ção à Do en ça Infec to-contagiosa e Ci da -
da nia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo a tão dos
Gu a ra ra pes, 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 331, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Co -
mis são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à Do -
en ça Infec to-Contagiosa e Ci da da nia a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo a tão dos
Gu a ra ra pes, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 1.354/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do 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, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Por ta ria nº 328, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go iás
(RÁDIO EDUCATIVA 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-Contagiosa 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 350/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 Oca mi são – Asso ci a ção
Bra si le i ra de Pre ven ção à Do en ça Infec to-Contagiosa 
e Ci da da nia –, com sede na ci da de de Ja bo a tão dos
Gu a ra ra pes, 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
Comuni 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 53103.000139/99, 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 331, 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
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 53103.000139/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Oca mi são – Asso ci a ção Bra -
si le i ra de Pre ven ção à Do en ça Infec to-Contagiosa e
Ci da da nia –, com sede na Rua Her mí nio Alves de Qu -
e i roz, nº 135, Ba ir ro Pi e da de, na ci da de de Ja bo a tão
dos Gu a ra ra pes, 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 8E9’20"S e lon gi tu de em
34E54’49"W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 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 410, DE 2001

(Nº 973/2001, 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 da Rá dio San to Antô -
nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itu tin ga, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itu -
tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.605/00

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções pra 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:

I – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 – Co -
mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces so – MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de de
Tam baú – SP:

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da de
de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral, e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon  – BA;

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria ”Ca mi nho do Sol“, na ci da de 
de Qu e luz – SP;

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha -
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale de 
Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag ner – SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio, na
ci da de de Itu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475 de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral
Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de Gu a ra ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita – Um
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta
Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens –
ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de de 
Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na ci da -
de de São João do Tri un fo – PR;

19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ci da de de
Aba diâ nia – GO; e

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co, na ci da de de
La ran je i ras do Sul-PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 487/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te 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
da Rá dio San to Antô nio, com sede na ci da de de Itu -
tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 53710.001505/98, 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 474, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to 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 53710.001505/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da
Rá dio San to Antô nio, com sede na Rua Ante nor Au -
gus to, s/nº, Cen tro, na ci da de de Itu tin ga, Esta do de
Mi nas Ge ra is, 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 21E17’54"S e lon gi tu de em
44E39’27"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga



                         (À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2001

(Nº 981/2001, 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 Enge nhe i ro Arco ver de
– ACENAVE a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Con da -
do, 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 498, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE 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 Con da do, 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 1.680/00

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções pra 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 492, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM/Ban de i ran tes,
na ci da de de Ban de i ran tes – MS;

2 – Por ta ria nº 493, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál sa mo, na ci -
da de de Bál sa mo – SP;

3 – Por ta ria nº 494, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de San ta Alber ti na, na ci da de de San ta Alber ti -
na – SP;

4 – Por ta ria nº 495, de 23 de agos to de 2000 –
Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va, na
ci da de de Ca pi va ri – SP;

5 – Por ta ria nº 496, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Dió -
ge nes Alme i da Ce les ti no, na ci da de de São Mi guel
dos Cam pos – AL;

6 – Por ta ria n° 497, de 23 agos to de 2000 –
Asso ci a ção Di vi na Pro vi dên cia de Ampa ro So ci al e
Cris tão, na ci da de de Bru ma do – BA;



7 – Por ta ria n° 498, de 23 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE –, na ci da de de Con da do – PB;

8 – Por ta ria n° 499, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá di o di fu são Ci da de FM, 
na ci da de de For ta le za dos No gue i ras – MA;

9 – Por ta ria n° 500, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção dos Ami gos da Cul tu ra de Co li nas, na ci -
da de de Co li nas – MA;

10 – Por ta ria n° 501, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco ló gi ca Rio dos
Bois, na ci da de de Ani cuns – GO;

11 – Por ta ria n° 502, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Be ne fi cen te Viva
Voz, na ci da de de Vár zea da Roça – BA;

12 – Por ta ria n° 503, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio de Ca -
ri ús – ABC –, na ci da de de Ca ri ús – CE;

13 – Por ta ria n° 504, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Amar go sa, na ci da de de
Armar go sa – BA; e

14 – Por ta ria n° 505, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca ta lão, 
na ci da de de Ca ta lão – GO.

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM N° 531/MC

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia 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 Enge nhe i ro Arco ver de – ACENAVE –, com
sede na ci da de de Con da do, 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 n° 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 n° 53730.000054/99, 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 498, DE 23 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos arts. 10 e 19 do De cre to n° 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 n° 53730.000054/99, re sol ve:

Art. 1° Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Enge nhe i ro Arco ver de – ACENAVE –, com sede na
Rua Pa dre Amân cio Le i te, s/n°, Cen tro, na ci da de
de Con da do, 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. 2° Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei n°
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. 3° 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 6°54’37"S e lon gi tu de em
37°36’3"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4° 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 § 3° 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. 5° 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 412, DE 2001

(Nº 1.002/2001, 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 “São Fran cis co Pa dro -
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 Poço Dan tas,
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  565, de 18 de se tem bro de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “São Fran cis co Pa -
dro 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 Poço Dan tas, 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 1.710, DE 2000

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha 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 553, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Nos sa Se nho ra da Pi e da -
de”, na ci da de de Co ro a tá-MA;

2 – Por ta ria nº 557, de 14 de se tem bro de 2000 –
ACVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vo lun tá ri os
e Ca sa is de Jar di nó po lis, na ci da de de Jar di nó po lis-SP;

3 – Por ta ria nº 558, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção da Ci da da nia e dos Di re i tos Hu ma nos – 
ACDH, na ci da de de Pa ra í so do To can tins-TO;

4 – Por ta ria nº 559, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM de Nova Olím -
pia, na ci da de de Nova Olím pia-MT;

5 – Por ta ria nº 560, de 14 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de No tí ci as e Ra di o di fu são
de Altos, na ci da de de Altos-PI;

6 – Por ta ria nº 561, de 14 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco la de Rá dio São José
do Vale do Rio Pre to (ACERSJ), na ci da de de São
José do Vale do Rio Pre to-RJ;

7 – Por ta ria Nº 562, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Vila San ta Rita de Cás -
sia, na ci da de de Pe lo tas-RS;

8 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Car -

na ú ba dos Dan tas, na ci da de de Car na ú ba dos Dan -
tas-RN;

9 – Por ta ria nº 564, de 18 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção Cul tu ral de San ta Ma ri a na, na ci da de de
San ta Ma ri a na-PR;

10 – Por ta ria nº 565, de 18 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co Pa dro e i ro,
na ci da de Poço Dan tas-PB;

11 – Por ta ria nº 566, de 18 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Be ne fi cen te e Fi lan tró pi ca Nos sa Se -
nho ra de Fá ti ma, na ci da de de Pi quet Car ne i ro-CE;.

12 – Por ta ria nº 567, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho
do Ca doz – ARC Ri a cho do Ca doz, na ci da de de Pal -
me i ra is-PI; e

13 – Por ta ria nº 569, de 18 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria de Se na dor
Ca ne do-GO, na ci da de de Se na dor Ca ne do-GO.

Bra sí lia, 15 de no vem bro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 587/MC

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia 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
“São Fran cis co Pa dro e i ro” com sede na ci da de de
Poço Dan tas, 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 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 53730.000033/99, 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 565
DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to 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 53730.000033/99, re sol ve;

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “São
Fran cis co Pa dro e i ro”, com sede na Rua Odi lon Fran -
cis co de Oli ve i ra, nº 581, Ba ir ro Cen tro, na ci da de

Poço Dan tas, 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 6º24’14"S e lon gi tu de em
38º28’09"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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

                        (À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 413, DE 2001

(Nº 1.005/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ro de 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 Ro de i ro, 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 63, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de 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 Ro de i ro, 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 655, DE 2000

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 63, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro 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 Ro de i -
ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 9 de maio de 2000. –  Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 33/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

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

1. Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 63 de 21 de mar ço de 2000, pela qual au to -
ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ro de i ro, 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 ao mes mo ser vi -
ço apro va do 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 art. 223, de ter mi na 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 Admi nis tra ti vo nº
53710.001195/98, 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 63, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
con si de ran do  o dis pos to nos 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
53710.001195/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ro de i ro, com sede na Pra ça São Se bas tião – Cen tro,
da ci da de de Ro de i ro, 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 21º12’11"S e lon gi tu de 
em 42º52’06"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9
MHZ.

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

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





(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 414, DE 2001

(Nº 1.016/2001, 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 Ara çás 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 Ara çás, 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 297, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás 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 Ara çás, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.274, DE 2000

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

com o § 3º do art. 222, 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 293, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Três La go as, na
ci da de de Três La go as-MS:

2 – Por ta ria nº 297, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás FM, na ci da de de
Ara çás-BA; e

3 – Por ta ria nº 302, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Alvo re cer, na ci da de
de Eldo ra do-MS.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº  319/MC

Bra sí lia, 8 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
Ara çás FM, com sede na ci da de de Ara çás, Esta do da 
Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti -
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da

co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000204/99, 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 297, DE 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
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 53640.000204/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara -
çás FM, com sede na Pra ça Ma no el Dan tas No va es, nº
278, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ara çás, Esta do da
Ba hia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 12º12’51"S e lon gi tu de em
38º10’13"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

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





                         (À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 415, DE 2001

(Nº 1.026/2001, 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 para o Pro gres so da
Ci da da nia de São Fran cis co do Con de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de São Fran cis co do Con -
de, 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 389, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da -
nia de São Fran cis co do Con de a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran cis co do
Con de, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2000

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

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

1 – Por ta ria nº 342, de 17 de ju lho de 2000 –
ADECON Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio da Rua Nova – Be lém-PB, na ci da de de Be lém – PB;

2 – Por ta ria nº 343, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a cão Cul tu ral Rá dio Li ber da de FM –
RADIOLIBER, na ci da de de Ita qui – RS:

3 – Por ta ria nº 344, de 17 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Ca cho e i ra Alta
– GO (ACCCA), na ci da de de Ca cho e i ra Alta – GO;

4 – Por ta ria nº 345, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó po -
lis,  na ci da de de Bon fi nó po lis – GO;

5 – Por ta ria nº 346, de 17 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Be ne fi cen te e
Cul tu ral de Oli ven ça, na ci da de de Oli ven ça – AL.;

6 – Por ta ria nº 382, de 31 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Mam bo rê, na ci da de de Mam bo rê – PR;

7 – Por ta ria nº 389, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da -
nia de São Fran cis co do Con de, na ci da de de São
Fran cis co do Con de – BA;

8 – Por ta ria nº 390, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão —
ABS, na ci da de de San to Este vão – BA.

9 – Por ta ria nº 396, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Edu ca cão e Cul tu -
ra de Pá dua FM, na ci da de de San to Antô nio de Pá -
dua – RJ;

10 – Por ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Ra di o di fu são de Jun que i ró -
po lis – SP.

11 – Por ta ria nº 412, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma, na ci da de
de Mon te Mor – SP; e

12 – Por ta ria nº 431, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Bur Ale gre, na ci da de de
Bu ri ti Ale gre – GO

Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 420/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

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

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

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar 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 cão des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var 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 ri 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 su -
bis tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53640.000127/99, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de su bi 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 389, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.000127/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para 
o Pro gres so da Ci da da nia de São Fran cis co do Con -
de, com sede na Rua Ra i mun do Ri be i ro, nº 53, Cen -
tro, na ci da de de São Fran cis co do Con de, Esta do da 
Ba hia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -

ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 12° 30’59"S e lon gi tu de em
38°41’48"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001

(Nº 1.035/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são 
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Pin da mo nhan ga -
ba, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 29 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar, por quin -
ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te 
edu ca ti vos, na ci da de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do
de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.829, DE 2000
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 222, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 29 de no vem bro de 2000, que “Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Rá dio e TV La fa i te Edu ca ti va e
Cul tu ral, na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te – MG;

2 – Fun da ção Uni ver so, na ci da de de São Gon -
ça lo – RJ; e

3 – Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti -
va de Sons e Ima gens, na ci da de de Pin da mo nhan -
ga ba – SP.

Bra sí lia, 7 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 62O/MC

Bra sí lia,  22 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca, 
Sub me to à con si de ra ção de vos sa ex ce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são as en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Rá dio e Tv La fa i e te Edu ca ti va e
Cul tu ral na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de 
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001386/99);

• Fun da ção Uni ver so, na ci da de de São Gon ça lo,
Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53000.007496/99);

• Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti va
de Sons e Ima gens, na ci da de de Pin da mo nhan ga ba,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53500.001547/98).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-lei nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º,  do art.
13, do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal à
ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la -
ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos  do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos   le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, para onde so li ci to que seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato,  acom pa nha do dos Pro ces sos ad mi nis tra ti -
vos cor res pon den tes. Res pe i to sa men te, Pi men ta  da 
Ve i ga, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO  2000

Ou tor ga con ces são as en ti da des
que men ci o na para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens com fins 
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts.

84, in ci so IV, e 223, ca put da Cons ti tu i ção, e 34,
§ 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, e ten do 
em vis ta o dis pos to no art. 14, § 2º do De cre to-lei nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e no § 1º do art. 13 do 
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va -
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, 
de 24 de de zem bro de 1996.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos:

I – Fun da ção Rá dio e Tv La fa i e te Edu ca ti va e
Cul tu ral, na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001386/99);

II – Fun da ção Uni ver so, na ci da de de São Gon -
ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53000.007496/99);

III – Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca -
ti va de Sons e Ima gens, na ci da de de Pin da mo nhan -



ga ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53500.001547/98).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se quen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2000. 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.



PROJETO DE DECRETO  LEGISLATIVO
Nº 417, DE 2001

(nº 1.079/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACCS –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So -
ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itu pe va, Esta do 
de São Pa u lo.

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

ta ria nº 466, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al 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 Itu -
pe va, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.604, DE 2000

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha 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 451, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
– (ARCA), na ci da de de Angi cal-BA

2 – Por ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/FM, na ci da de de Sal to Gran de-SP;

3 – Por ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da -
de Co mu ni tá ria FM, na ci da de de Ta u ba té-SP;

4 – Por ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000 –
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Co re aú – IRC, na ci da de de Co re aú-CE;

5 – Por ta ria nº 458, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD, na ci da de de Mas sa pê-CE;

6 – Por ta ria nº 459, de 14 de agos to de 2000 –
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC,
na ci da de de Ca cho e i ra-BA;

7 – Por ta ria nº 460, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção-Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre -
te, na ci da de de Ale gre te-RS;

8 – Por ta ria nº 461, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes te, na ci da de de Vera Cruz do Oes te-PR;

9 – Por ta ria nº 462, de 14 de agos to 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 Qu i tan di nha, na ci da de de Qu i tan di -
nha-PR;

10 – Por ta ria nº 465, de 14 de agos to de 2000 –
ASCOM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mo zar lân dia, na ci da de de Mo zar lân dia-GO;

11 – Por ta ria nº 466, de l4 de agos to de 2000 –
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al,
na ci da de de Itu pe va-SP;

12 – Por ta ria nº 470, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te, na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te-ES;

13 – Por ta ria nº 471, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da ci da de de
La ví nia, na ci da de de La ví nia-SP;

14 – Por ta ria nº 472, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus -
san ga, na ci da de de Urus san ga-SC;

15 – Por ta ria nº 473, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná -
ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na
ci da de de Lu mi ná ri as-MG;

16 – Por ta ria nº 479, de 14 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de, na ci da de de
Ia can ga-SP;

17 – Por ta ria nº 483, de 14 de agos to de 2000 –
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí, na ci da de de 
Pi raí-RJ; e

18 – Por ta ria nº 485, de 14 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni -
ca ção de Pon tal, na ci da de de Pon tal-SP.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em nº 493/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia 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 ACCS – Asso ci a ção Cul -
tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, com sede na ci da de de
Itu pe va, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca -
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

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



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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.003004/98, 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 466
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.003004/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e 
Co mu ni ca ção So ci al, com sede na Rua Ra quel
D’Lacqua Mar chi, s/nº, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de
Itu pe va, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 23°09’17"S e lon gi tu de
em 47°03’18"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHZ.

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

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

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECERES NºS 1.339 e 1.340, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 388, de 1999, de au to ria do Se na dor Tião 
Vi a na, que “al te ra o art. 57 da Lei nº 6.360,
de 23 de se tem bro de 1976, que dis põe
so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam
su je i tos os me di ca men tos, as dro gas, os
in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos -
mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.



PARECER Nº 1.339, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

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

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 388, de 1999, de
au to ria do Se na dor Tião Vi a na, al te ra o art. 57 da Lei
nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, que “dis põe so -
bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di -
ca men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e
cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos,
e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O ar ti go al te ra do dis põe es pe ci fi ca men te so bre
a ro tu la gem, as bu las, os im pres sos, as eti que tas e os 
pros pec tos re fe ren tes aos pro du tos de que tra ta a lei.

A al te ra ção pre ten di da cons ti tui no acrés ci mo
de um pa rá gra fo úni co ao ci ta do dis po si ti vo de tal for -
ma que, no caso dos sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, es -
ses pro du tos pas sem a ser clas si fi ca dos se gun do o
ris co que apre sen tem para a sa ú de hu ma na, sen do
atri bu í do, a cada ca te go ria de ris co, um sím bo lo a ser
em pre ga do, obri ga to ri a men te, nos ró tu los, em ba la -
gens, eti que tas, pe ças pu bli ci tá ri as, pros pec tos, bu -
las e ins tru ções de uso.

O fa bri can te, dis tri bu i dor, im por ta dor ou ven de -
dor, bem como o res pon sá vel pelo meio de co mu ni ca -
ção, que des cum prir essa dis po si ção in cor re em cri -
me con tra as re la ções de con su mo, pre vis to no Có di -
go de De fe sa do Con su mi dor, es tan do su je i to às pe -
nas ali co mi na das.

A nova lei é jus ti fi ca da pelo fato de que os sa ne -
an tes do mis sa ni tá ri os cons ti tu em im por tan tes agen -
tes de in to xi ca ção em nos so meio, que “a per ti nên cia
e o de ta lhis mo da re gu la men ta ção em vi gor dos ró tu -
los, bu las e ma te ri a is pu bli ci tá ri os” – nas pa la vras do
au tor da pro po si ção – não têm sido su fi ci en tes para
pre ve nir.

São sa ne an tes do mis sa ni tá ri os os in se ti ci das,
os ra ti ci das, os de sin fe tan tes e os de ter gen tes.

Vem à aná li se des ta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, não ten do re ce bi do emen das, de cor ri do 
o pra zo re gi men tal, e de ve rá tam bém ser apre ci a do –
ago ra em ca rá ter ter mi na ti vo – pela Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Não exis tem pro po si ções tra tan do da mes ma
ma té ria em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são ma ni fes tar-se so bre
os as pec tos eco nô mi cos e fi nan ce i ros da ma té ria.

Os prin ci pa is as pec tos eco nô mi cos en vol vi dos
di zem res pe i to à pro vá vel re du ção dos cus tos so ci a is
e dos gas tos pú bli cos com a di mi nu i ção do nú me ro de 
ca sos de in to xi ca ção aci den tal e de mor tes, em de -
cor rên cia da im ple men ta ção das di re tri zes pro pos tas, 

e ao im pac to de tais me di das so bre os cus tos de pro -
du ção dos pro du tos atin gi dos pela lei e, con se qüen te -
men te, so bre o pre ço fi nal ao con su mi dor.

No pri me i ro caso, um subs tan ci al im pac to eco -
nô mi co po si ti vo de ve rá ocor rer se es ti ver cor re ta a
tese do ilus tre Se na dor Tião Vi a na – por si nal res pal -
da da pela au to ri da de da Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de – de que as nor mas pro pos tas são mais efe ti vas
do que as vi gen tes para re du zir a ocor rên cia de aci -
den tes com sa ne an tes do mis sa ni tá ri os.

Con si de ran do que a ele va da in ci dên cia dos aci -
den tes ci ta dos traz sig ni fi ca ti vo ônus so ci al e pes so al, 
per das de pro du ti vi da de, gas tos para o sis te ma pú bli -
co de sa ú de, au men to de anos de vida per di dos e re -
du ção da qua li da de de vida para os afe ta dos, me di -
das ten den tes a re du zir a mag ni tu de des ses aci den -
tes re sul ta rão na re du ção da que les cus tos.

O im pac to da im ple men ta ção das no vas nor mas 
so bre o cus to de pro du ção e o pre ço ao con su mi dor
dos do mis sa ni tá ri os – por seu lado – de ve rá ser des -
pre zí vel e pas sa ge i ro, re pre sen ta do pe los gas tos
com a im ple men ta ção das mu dan ças na apre sen ta -
ção e im pres são de ró tu los, eti que tas, em ba la gens,
pu bli ca ções etc, uma vez que são cus tos fi xos.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to e do po si ti vo im pac to eco -
nô mi co e sa ni tá rio da pro po si ção, so mos pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 388, de 1999.

Sala da Co mis são, 16 de no vem bro de 1999. –
Pre si den te, Ney Su as su na – Jef fer son Pé res, Re la -
tor – Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer ra – Pe dro
Piva – José Fo ga ça – Fre i tas Neto – Osmar Dias –
Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho – Gil ber to Mes -
tri nho – Mo za ril do Ca val can ti – Ber nar do Ca bral –
Bel lo Par ga – João Alber to Sou za.

PARECER N º 1.340, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha 

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob exa me des ta Co mis são, em
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº
388, de 1999, de la vra do ilus tre Se na dor Tião Vi a na,
que “al te ra o ar ti go 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, que ”dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni -
tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men tos, as dro -
gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti -
cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras pro vi -
dên ci as".

O art. 1º da pro po si ção pro põe o acrés ci mo ao
art. 57 da men ci o na da Lei nº 6.360, de 1976, do se -
guin te pa rá gra fo úni co:



Art. 57. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Os sa ne an tes do mis -

sa ni tá ri os se rão clas si fi ca dos se gun do o ris -
co que apre sen tem para a sa ú de e a vida
das pes so as, atri bu in do-se a cada ca te go ria 
de ris co um sím bo lo de pe ri go cor res pon -
den te, a ser obri ga to ri a men te em pre ga do
nas pe ças pu bli ci tá ri as, nos ró tu los, nas em -
ba la gens, nas eti que tas, nas bu las, nas ins -
tru ções de usos e nos pros pec tos re fe ren tes 
a es ses pro du tos.

Pelo art. 2º, o fa bri can te, o dis tri bu i dor, o im por -
ta dor, o ven de dor e os res pon sá ve is pelo meio de co -
mu ni ca ção que des cum pri rem o dis pos to no pa rá gra -
fo acres ci do in cor re rão em cri me con tra as re la ções
de con su mo, fi can do o in fra tor su je i to às pe nas pre -
vis tas no art. 63 e pa rá gra fos do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor – CDC.

O au tor da pro po si ção ar gu men ta que:
Ape sar da per ti nên cia e do de ta lhis mo

da re gu la men ta ção dos ró tu los, bu las e ma -
te ri a is pu bli ci tá ri os, os sa ne an tes do mis sa -
ni tá ri os cons ti tu em agen tes im por tan tes e
de in to xi ca ções em nos so meio, sen do res -
pon sá ve is por 15,7% do to tal de ca sos re -
gis tra dos e por 15,6% do to tal de óbi tos por
in to xi ca ção hu ma na em nos so País no ano
de 1997, cor res pon den do ao ter ce i ro gru po
de agen tes mais fre qüen tes tan to de mor bi -
da de como de mor ta li da de as so ci a das a in -
to xi ca ções. Na que le ano, se gun do da dos do 
Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi -
co-Far ma co ló gi cas (Si ni tox), da Fun da ção
Oswal do Cruz, 11.293 pes so as fo ram in to xi -
ca das por esse tipo de pro du tos e 566 mor -
re ram. A co or de na ção do Si ni tox é a pri me i -
ra a re co nhe cer que, como o sis te ma não
tem co ber tu ra na ci o nal, es ses nú me ros são, 
pro va vel men te, ma i o res. Em 67,6% dos ca -
sos, a ca u sa da in to xi ca ção foi um aci den te.

O pro je to de lei já foi apre ci a do no âm bi to da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que se ma ni fes tou
pela sua apro va ção.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria de que tra ta o pro je to é da 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 (CF, art. 23, II). Por ou tro lado, cons -
ti tui atri bu i ção do Con gres so Na ci o nal dis por so bre tal 
ma té ria (CF, art. 48). A pro po si ção está con for me às
dis po si ções cons ti tu ci o na is e in fra cons ti tu ci o na is, in -
clu si ve quan to à ini ci a ti va (CF, art. 61).

Con so an te o art. 100, II, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, com pe te a esta Co mis são emi tir
pa re cer so bre ma té ri as per ti nen tes à pro te ção e de fe -
sa da sa ú de.

No to can te ao mé ri to, é de sa li en tar o ine gá vel
al can ce so ci al da pro pos ta sob co men to, pois visa a
com ba ter a mor bi da de e a mor ta li da de re la ci o na das
à in to xi ca ção por sa ne an tes do mis sa ni tá ri os. Ade ma -
is, res sal te-se que o pro je to, além de obe de cer ao dis -
pos to na Lei nº 6.360, de 1976, e na nor ma con su me -
ris ta, aca ta re co men da ção da Orga ni za ção Mun di al
da Sa ú de – OMS, des ti na da aos for ne ce do res des -
ses pro du tos, se gun do a qual es tes de vem ado tar, na
pu bli ci da de ve i cu la da, nos ró tu los e nas em ba la gens,
uma clas si fi ca ção de ris co me di an te o em pre go de
sím bo los ade qua dos para, cla ra e os ten si va men te,
in di ca rem o tipo de pe ri go que cada sa ne an te do mis -
sa ni tá rio apre sen ta.

Men ci o ne-se que o alu di do art. 63 do CDC dis -
põe que “omi tir di ze res ou si na is os ten si vos so bre a
no ci vi da de ou pe ri cu lo si da de de pro du tos, nas em ba -
la gens, nos in vó lu cros, re ci pi en tes ou pu bli ci da de”
cons ti tui cri me con tra as re la ções de con su mo, cuja
pena é a de ten ção de seis me ses a dois anos e mul ta.
O § 2º des se ar ti go re duz a pena de de ten ção para
um a seis me ses ou mul ta, no caso de cri me cul po so.

Por úl ti mo, cum pre re gis trar que a Lei nº 9.787,
de 10 de fe ve re i ro de 1999, que al te rou a Lei nº 6.360,
de 1976, e es ta be le ceu o me di ca men to ge né ri co,
acres cen tou ao art. 57 do re fe ri do di plo ma le gal pa rá -
gra fo úni co, cuja re da ção foi pos te ri or men te al te ra da
da Me di da Pro vi só ria nº 1.814, de 26 de fe ve re i ro de
1999, atu al Me di da Pro vi só ria nº 2134-27, de 23 de
fe ve re i ro de 2001. Por isso, é mis ter mo di fi car o art. 1º 
do pro je to, a fim de que o pa rá gra fo pro pos to pas se a
ser o § 2º do art. 57.

III – Voto

Em face dos ar gu men tos ex pen di dos, ma ni fes -
ta mo-nos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi -
men ta li da de e, no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 388, de 1999, nos ter mos da se -
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CAS

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 1º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem -

bro de 1976, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

“Art. 57. .................................................
..............................................................
§ 2º Os sa ne an tes do mis sa ni tá ri os se -

rão clas si fi ca dos se gun do o ris co que apre -
sen tem para a sa ú de e a vida das pes so as,
atri bu in do-se a cada ca te go ria de ris co um



sím bo lo de pe ri go cor res pon den te, a ser obri -
ga to ri a men te em pre ga do nas pe ças pu bli ci tá -
ri as, nos ró tu los, nas em ba la gens, nas eti que -
tas, nas bu las, nas ins tru ções de uso e nos
pros pec tos re fe ren tes a es ses pro du tos) (AC)"

Sala da Co mis são, Ro meu Tuma, Pre si den te
– Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor – Gil vam Bor ges –

Osmar Dias – Luiz Pon tes – Fer nan do Ma tu sa lém 
– Ade mir Andra de – Se bas tião Ro cha – Ge ral do
Cân di do – Lind berg Cury – Wal deck Orne las –
Ju vên cio da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves –
João Alber to Sou za – Ge ral do Althoff – Emí lia
Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da –
Mo re i ra Men des.



TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 388, DE 1999, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 31 
DE OUTUBRO DE 2001

Alte ra o art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 
de se tem bro de 1976, que ”dis põe so bre
a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos 
os me di ca men tos, as dro gas, os in su mos 
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras 
pro vi dên ci as

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem -

bro de 1976, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

Art. 57....................................................
..............................................................
§ 2º Os sa ne an tes do mis sa ni tá ri os se -

rão clas si fi ca dos se gun do o ris co que apre -
sen tem para a sa ú de e a vida das pes so as,
atri bu in do-se a cada ca te go ria de ris co um
sím bo lo de pe ri go cor res pon den te, a ser
obri ga to ri a men te em pre ga do nas pe ças pu -
bli ci tá ri as, nos ró tu los, nas em ba la gens, nas 
eti que tas, nas bu las, nas ins tru ções de uso
e nos pros pec tos re fe ren tes a es ses pro du -
tos. (AC)".

Art. 2º Incor re em cri me con tra as re la ções de
con su mo o fa bri can te, o dis tri bu i dor, o im por ta dor, o
ven de dor e os res pon sá ve is pelo meio de co mu ni ca -
ção que des cum prir o dis pos to nes ta lei, su je i tan do



o in fra tor às pe nas pre vis tas no art. 63 e pa rá gra fos
da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990 (Có di go 
de De fe sa do Con su mi dor).

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de cen to
e oi ten ta dias da sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te 
–  Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 23. É 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:
....................................................................................

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia:

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so -
bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es -
pe ci al men te so bre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X — cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va da o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI — cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.

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

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res or -
di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 84, VI;

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va."

§ 2º  A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................



LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem -
bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi lân -
cia sa ni tá ria, es ta be le ce o me di ca men to
ge né ri co, dis põe so bre a uti li za ção de
no mes ge né ri cos em pro du tos far ma cêu -
ti cos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º A Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 57. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Os me di ca men tos

que os ten tam nome co mer ci al ou mar ca os -
ten ta rão tam bém, obri ga to ri a men te com o
mes mo des ta que e de for ma le gí vel, nas pe -
ças re fe ri das no ca put des te ar ti go, nas em -
ba la gens e ma te ri a is pro mo ci o na is, a De no -
mi na ção Co mum Bra si le i ra ou, na sua fal ta,
a De no mi na ção Co mum Inter na ci o nal em
le tras e ca rac te res cujo ta ma nho não será
in fe ri or a um meio do ta ma nho das le tras e
ca rac te res do nome co mer ci al ou mar ca."

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.134-27
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi -
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le gis -
la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as
san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

PARECER Nº 1.341, 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 304, de
2001 (nº 505/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Ra di o di fu são
Ro de sin do Pa van, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le -
vi são) na ci da de de Bal neá rio de Cam bo -
riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te do De cre to de 2 de de zem bro de
1999, que ou tor ga con ces são à Fun da ção de Ra di o -
di fu são Ro de sin do Pa van 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 (te le vi são) na ci da de de Bal neá rio
de Cam bo riú, 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 Ma luly Neto, 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 Ra di o di -
fu são Ro de sin do Pa van (cf. fls. 452):

• Di re tor Pre si den te – Ma ria Ber na de te Pa van

• Di re tor Vice-Pre si den te – Luiz Car los Che did

• Di re tor Pri me i ro-Te sou re i ro – Vi tor Antô nio Pin to

• Di re tor Se gun do-Te sou re i ro – Hil do No va es

• Di re tor Pri me i ro-Se cre tá rio – Gil mar Edson Ko ed der man

• Di re tor Se gun do-Se cre tá rio – Osmar Sou za Nu nes Fi lho

• Di re tor de Pa tri mô nio – José Hen ri que Mo ra es Rosa

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 “Insti 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 304, de 2001.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or –
Álva ro Dias – Emi lia Fer nan des – José Co e lho –
Ma ri na Sil va (Absten ção) – Luíz Otá vio – Artur da
Tá vo la – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no
– Fer nan do Ma tu sa lém – Ney Su as su na – Wal deck 
Orné las.

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 do 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 es -

ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le co -
mu ni ca ções.



§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

PARECER Nº 1342, 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 308, de
2001 (nº 736/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Li ber da de 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
Ouro Pre to Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 308, de 2001 (nº 736, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são á Rá dio Li ber da de FM Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ouro Pre to, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 122, 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 270,
de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio li ber da de FM Ltda. (cf. fls. 21):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Mí ri am Lú cia Pa lha res Sil va 30

• José Afon so Gu er ra 30

To tal de Co tas 60

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o
pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

Ouro Pre to, a ter ra dos li ber ta do res do Bra sil, é,
tam bém, a ter ra da cul tu ra e do de sen vol vi men to das
ar tes em Mi nas Ge ra is. O ex ce len te de sem pe nho de
sua uni ver si da de é bem um exem plo do êxi to do es -
for ço que a co mu ni da de de Ouro Pre to vem fa zen do
em prol do es tí mu lo ao pro gres so cul tu ral, in clu si ve
na área da co mu ni ca ção.

Estou cer to de que a im plan ta ção da Rá dio Li -
ber da de FM Ltda., vai con tri bu ir, e mu i to, para o au -
men to da ofer ta de ser vi ços de in for ma ção, en tre te ni -
men to e cul tu ra à po pu la ção de Ouro Pre to. Por isso,
é com imen so pra zer que dou pa re cer fa vo rá vel ao
pro je to que ora exa mi na mos.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 308, 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 Li ber da de FM
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga 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, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or –
Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des – José Co e lho –
Ma ri na Sil va (absten ção)- Luiz Otá vio – Artur da
Tá vo la – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no
– Fer nan do Ma tu sa lém – Ney Su as su na – Wal deck 
Orné las – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi ran da.

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 1.343, 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 312, de
2001 (nº 759 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 de Ja bo ti -
ca tu bas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu -
bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 312, de 2001 (nº 759, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 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 153,
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 Rá dio Co -
mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas (cf. fls. 14):

• Pre si den te – New ton Mar ques Bar bo sa

• Se cre tá ria – Elzi ra Gon çal ves Mar ques dos San tos

• Te sou re i ro – Leô ni das Mar cos Tor res Mar ques

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 Ce sar Ban de i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -



mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

Lo ca li za do na re gião Cen tral, a 63 qui lô me tros
de Belo Ho ri zon te, o mu ni cí pio de Ja bo ti ca tu bas des -
ta ca-se pe las suas ati vi da des agro pas to ris, onde vem 
apre sen tan do ex ce len te pro gres so.

Con tu do, sua po pu la ção, su pe ri or a 13 mil ha bi -
tan tes, vem se res sen tin do da fal ta de ins tru men tos
de de sen vol vi men to cul tu ral e de en tre te ni men to, jus -
ta men te por que Ja bo ti ca tu bas não dis põe de ne nhum 
jor nal e de ne nhu ma emis so ra de rá dio.

É, por tan to, com gran de ale gria, que dou pa re -
cer fa vo rá vel a este pro je to, que ins ta la uma emis so ra
de rá dio co mu ni tá ria em Ja bo ti ca tu bas, es pe ci al men -
te face ao com pro mis so dos seus di re to res de de sen -
vol ve rem um tra ba lho de am pli a ção da ofer ta de cul -
tu ra à po pu la ção do mu ni cí pio.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 312, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
de Ja bo ti ca tu bas aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos 
pela apro va 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, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te –  Fran ce li no  Pe re i ra,
Re la tor – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or –
Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des – José Co e lho –
Ma ri na Sil va – Luiz Otá vio – Arthur da Tá vo la – Le -
o mar Qu in ta ni lha  – Ro ber to Sa tur ni no – Fer nan -
do Ma tu za lém – Ney Su as su na – Wal deck Orné las
– Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi ran da. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.344, 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 338, de
2001 (nº  889/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Mon te Mor, Esta do
de São Pa u lo.

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 338, de 2001 (nº 889, 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 Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mon te Mor, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
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 412,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Pri ma (cf. fls. 22):

• Pre si den te – Edu ar do Rage Ma luf Sca ra nel lo

• Vice-Pre si den te – Che se Gi at ti Assis

• Pri me i ro Se cre tá rio – Ri car do Eli as Ma luf Sca ra nel lo

• Se gun do Se cre tá rio – Ade nir Ale xan dre

• Pri me i ro Te sou re i ro – Thi a go Gi at ti Assis

• Se gun do Te sou re i ro – Lá za ro Cons tant Min guz zi

  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 – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 338, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá -
ria Pri ma 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, 13 de no vem bo de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor – José Co e lho – Ger son Ca ma ta – Antô -
nio Car los Jú ni or – Emí lia Fer nan des – Ca sil do
Mal da ner – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz Otá vio – Ma -
ri na Sil va (absten ção) – Ma u ro Mi ran da – Arthur da
Tá vo la – Le o mar Qu in ta ni lha – Álva ro Dias – Ro -
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.



§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.345, 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 342, de
2001 (nº 898/2001, 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 Emis so ra Ata la ia
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Gu a ra pu a va, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 342, de 2001 (nº 898, de
2001, 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 Emis so ra Ata la ia
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do do
Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 816, 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 23 de
maio 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 Emis so ra Ata la ia Ltda., (cf. fl. 108):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção

• Cle ri Be cher de Mat tos Leão 8.999

• Sylfa ner Pim pão 1

To tal de Co tas 9.000

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 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 342, 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 Emis so ra Ata la ia
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or – Mar lu ce
Pin to – Emí lia Fer nan des – José Co e lho – Ma ri na
Sil va (absten ção) – Luiz Otá vio – Arthur da Tá vo la
– Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca ma ta – Fran ce -
li no Pe re i ra – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi ran da –
Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. 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 1.346, 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 351, de
2001 (nº 935/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu,
Esta do do Ma ra nhão

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

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 351, de 2001 (nº 935, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu, Esta do do Ma ra -
nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
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 11 de
ou tu bro de 2000, 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 MR Ra di o di fu são Ltda., (cf. fl. 14): 

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

•  Leão San tos Neto 20.000

•  Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro  20.000

•  A in te gra li zar pe los só ci os 40.000

To tal de Co tas 80.000

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 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 nE 351, 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 nE 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 MR Ra di o di fu são Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à 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, 13 de no vem bro de 2001 –
Ri car do San tos, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or – Álva ro
Dias - Emí lia Fer nan des – José Co e lho – Ma ri na
Sil va – (absten ção) – Artur da Tá vo la – Mar lu ce
Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca ma ta –
Fran ce li no Pe re i ra – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi -
ran da – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. 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, § 2E e § 4E 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 1.347, 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 352, de
2001 (nº 977/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que 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.

Re la tor: Se na dor Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 352, de 2001 (nº 977, de 
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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 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 Pre si den te
Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
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
615, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so -
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rá dio Jor nal a Crí ti ca Ltda. (cf. fl. 28):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Rita de Cás sia de Ara ú jo Cal de ra ro         9.672
• Te re za Cris ti na Cal de ra ro Cor rea             8.928
To tal de Co tas                        18.600

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.



II – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nE 352, 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 nE 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 Ra dio Jor nal a Crí ti ca
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala de Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la -
tor – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or – Álva -
ro Dias – Emí lia Fer nan des – José Co e lho – Má ri -
na Sil va (Absten ção) – Luiz Otá vio – Artur da Tá vo -
la – Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca ma ta – Fran -
ce li no Pe re i ra – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi ran -
da – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. 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, § 2E e § 4E 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 1.348, 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 357, de
2001 (nº 907/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a çio 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.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

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 357, de 2001 (nº 907, 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 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.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.250,
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 268,
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 de Ra di o -
di fu são de Cu ma ru – PE (cf. fl. 23):

•  Presidente – Maucinélia Cavalcanti da Silva

•  Vice-Presidente – Rinaldo Gomes da Silva

•  Secretária – Mauricélia Cavalcanti da Silva

•  Tesoureira – Maria Rizelma da Silva

•  Diretor de Patrimônio – Manoel José de Moura

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – 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 357, 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 Ra di o di fu são de
Cu ma ru – PE 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, 13 de no vem bro de 2001. Ri -
car do San tos, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor –
Ro meu Tuma – Mar lu ce Pin to – Antô nio Car los Jú -
ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Fran ce li no Pe re i ra –

Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des – Ca sil do Mal da -
ner – Na bor Jú ni or – Luiz Otá vio – Ma ri na Sil va –
Ma u ro Mi ran da – Ger son Ca ma ta – Arthur da Tá -
vo la – Le o mar Qu in ta ni lha.

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 (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 398 a 417, de 2001, li -
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do



de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122,
II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis -
são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF. Nº 72/01 – PRES.CAS

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 31 de ou tu bro de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 388, de 1999, que al te ra o art. 57 da
Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976 “que dis põe
so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos
e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du -
tos, e dá ou tras pro vi dên ci as”, de au to ria do Se na dor
Tião Vi a na, com a Emen da de nº 01-CAS.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao ofí cio lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple -
ná rio que, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi -
men to Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com -
po si ção da Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na -
do nº 388, de 1999, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te -
ri or men te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si dên -
cia re ce beu o Ofí cio nº S/46, de 2001 (nº 1631/2001,
na ori gem), do De pu ta do Aé cio Ne ves, Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, so li ci tan do in for ma ções so -
bre as dis po si ções cons tan tes dos arts. 5º e 6º da Re -
so lu ção nº 24, de 2001, do Se na do Fe de ral, ob je to da
ques tão de or dem for mu la da pelo De pu ta do Arnal do
Ma de i ra na ses são da Câ ma ra dos De pu ta dos de 17
de ou tu bro pas sa do.

O ofí cio vai 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) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 13 de no vem bro
de 2001 e pu bli cou no dia 14 do mes mo mês e ano, a
Me di da Pro vi só ria nº 10, que ”Alte ra a Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993, que dis põe so bre a con -
tra ta ção por tem po de ter mi na do para aten der a ne -

ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli -
co, nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as -
sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir 
pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res



*PHS

Ro ber to Argen ta

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no
dia 2 de ou tu bro do cor ren te, fica es ta be le ci do o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 14-11-2001
– De sig na ção Co mis são: 16-11-2001(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 19-11-2001
– Emen das: até 19-11-2001 (6º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 14 a 27-11-2001(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 27-11-2001
– Pra zo na CD: de 28-11 a 11-12-2001(15º ao

28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 11-12-2001
– Pra zo no SF: de 12-12-2001 a 22-2-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 22-2-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF, 

pela CD: de 23-2-2002 a 25-2-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 26-2-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 12-3-2002 **(60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe -
i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

É lido o se guin te:

OF. GSGBOR Nº 533/2001 

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta que du ran te a vo ta ção no mi nal

(item 4 da pa u ta) ocor ri da na Ses são Ple ná ria des ta
data, en con tra va-me no Pa lá cio do Pla nal to, na so le -
ni da de de pos se dos Mi nis tros Ney Su as su na e
Arthur Vir gí lio, so li ci to os bons prés ti mos de V. Exª no
sen ti do de con si de rar mi nha au sên cia como ati vi da de 
par la men tar.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Ofí cio

lido vai à pu bli ca ção.

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
** §7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

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

É lido o se guin te:

OF. Nº 1.535-L-PFL/01

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

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

Na der 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 ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do José Car los
Cou ti nho.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe -
i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edi -

son Lo bão, pelo pra zo re gi men tal de 20 mi nu tos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ain da on tem o Pre si den te da Re pú bli ca anun -
ci a va ao País a pro du ção de uma sa fra de grãos da
or dem de 98 mi lhões de to ne la das. É um avan ço sig -
ni fi ca ti vo na nos sa pro du ção e se gu ra men te nas nos -
sas ex por ta ções. Esta mos pró xi mos, por tan to, de
cem mi lhões de to ne la das de grãos aqui pro du zi dos. 

Du ran te mu i tos anos, per ma ne ceu o Bra sil no
pa ta mar de 78 a 80 mi lhões de to ne la das, sem con se -
guir avan çar na sua pro du ção. Re cen te men te, com -
pa ran do as es ta tís ti cas de al guns pa í ses, che ga mos
à con clu são de que a Argen ti na, em mu i to pou cos
anos – me nos de uma dé ca da -, avan çou de 10 mi -
lhões de to ne la das para mais de 20 mi lhões de to ne -
la das e man te ve a sua pro por ção na pro du ção; po de -
ria, por tan to, den tro de mu i to pou cos anos, al can çar o 
Bra sil e tal vez su pe rá-lo. Isso vi ria em ho me na gem
àque le país ami go, àque le país ir mão e, com isso, se -
gu ra men te, nos re go zi ja ría mos. Mas, cer ta men te, de -
plo ra ría mos a si tu a ção do Bra sil em per der nes sa cor -
ri da, ten do o nos so País lar gas fa i xas de ter ras agri -
cul tá ve is, um ter ri tó rio imen so e uma po pu la ção nu -
me ro sa. O que nos fal ta va, por tan to, eram in cen ti vos
ver da de i ros e ori en ta dos no sen ti do de uma pro du ção 
mais am pla, não ape nas para o con su mo in ter no e
para de be lar a fome que ain da tru ci da e cas ti ga tan -
tos ir mãos bra si le i ros, mas tam bém para a pro du ção
de di vi sas com as ex por ta ções.

Por vol ta de 1976, Sr. Pre si den te, che guei a Pa -
ris e ali en con trei o Emba i xa dor bra si le i ro, o ex-Mi nis -



tro Del fim Net to, cer ca do de li vros por to dos os la dos,
como se fos se uma ilha cer ca da de águas. Re pa rei
que os li vros di zi am res pe i to não à Eco no mia, em que 
S. Exª é mes tre, mas à Agri cul tu ra. Eram to dos so bre
Agri cul tu ra. Li vros es cri tos em fran cês, em in glês, em
ale mão e em ita li a no. Pedi, en tão, ao Emba i xa dor
Del fim Net to que sa tis fi zes se a mi nha cu ri o si da de e
me res pon des se por que es ta va mer gu lha do na que -
las le i tu ras. S. Exª, en tão, me dis se que, du ran te mu i -
tos anos, foi Mi nis tro da Eco no mia no Bra sil, mas que
che ga ra à con clu são, em Pa ris, de que a gran de sa í -
da bra si le i ra se ria pelo ca nal da agri cul tu ra. Um País
como o nos so não po de ria de i xar a agri cul tu ra e a pe -
cuá ria sub me ti das aos do mí ni os da ne gli gên cia, aos
do mí ni os da im po tên cia por fal ta de ini ci a ti va. S. Exª,
en tão, es tu da va to das as ex pe riên ci as que eram co -
nhe ci das na Fran ça, na Ale ma nha, en fim, em toda a
Eu ro pa, e me di zia que, nos mo men tos va gos, com -
pa re cia aos cam pos de plan ta ção de soja, de tri go, de 
be ter ra ba – com a qual se faz o açú car na Fran ça –
para apren der, in loco, o que ali se pro du zia.

Achei ad mi rá vel aque la ini ci a ti va do Emba i xa -
dor bra si le i ro, que acres cen ta va que, se um dia vol -
tas se ao Bra sil e fos se con vi da do para com por um Mi -
nis té rio, pre fe ri ria in te grar o Mi nis té rio da Agri cul tu ra.
Por co in ci dên cia ou não, tem pos de po is, o Pre si den te 
João Fi gue i re do o con vi dou para ser exa ta men te o
Mi nis tro da Agri cul tu ra do nos so País. Veio Del fim
Net to e, des de logo, com a sua com pe tên cia e com o
seu di na mis mo, co lo cou em mar cha um pla no, no
qual os bra si le i ros co me ça ram a con fi ar pelo ti mo ne i -
ro, pela obs ti na ção do ti mo ne i ro. Mu i tos fa tos co me -
ça ram a acon te cer no se tor da agri cul tu ra. Des de
logo, S. Exª im pôs a pre sen ça do seu Mi nis té rio no
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal. E, por meio do Con se -
lho, ele re qui si ta va re cur sos ade qua dos para que o
Bra sil se de mons tras se um País em con di ções de
pro du zir mu i to, e pro du zir bem, e pro du zir com res -
pon sa bi li da de.

Não de mo ra ram mu i tos me ses e de mi tiu-se o
Mi nis tro do Pla ne ja men to. O Pre si den te da Re pú bli -
ca, en tão, con vo cou Del fim Net to para o lu gar. Del fim,
a ri gor, que gos ta va tan to de Eco no mia e es ta va com
amo res no vos, que eram os pro du tos agrí co las e tam -
bém a pe cuá ria, fi cou di vi di do en tre uma Pas ta e ou -
tra, mas, na ver da de, tra ta va-se de uma con vo ca ção
que mais pa re cia uma or dem do Pre si den te da Re pú -
bli ca. Del fim Net to, en tão, de i xou aque le tra ba lho que
ha via ini ci a do com tan tas es pe ran ças, que ali co me -
ça ri am a fe ne cer.

Não es tou aqui fa zen do loas ao Mi nis tro Del fim
Net to, que as me re ce; es tou di zen do que, de fato, o

ca mi nho do Bra sil ain da é o da agri cul tu ra. O Bra sil
está en ve re dan do – e não de i xa de fa zer bem – pelo
ca mi nho da pro du ção in dus tri al, da gran de in dús tria,
da in dús tria so fis ti ca da. Isso é bom, mas, por ou tro
lado, é ruim, na me di da em que ne gli gen cia os cam -
pos e, com eles, a agri cul tu ra. Afi nal, es tão nos cam -
pos os nos sos ir mãos mu i tas ve zes des va li dos, de -
sem pre ga dos e que não en con tram so cor ro su fi ci en te 
nas pro vi dên ci as do Go ver no.

Se for ta le cer mos a agri cul tu ra a um pon to de se -
ja do – e que o Bra sil me re ce –, se gu ra men te aque le
êxo do a que as sis ti mos to dos os dias do cam po para
as gran des ci da des se in ter rom pe rá. O êxo do dos he -
bre us foi des ti na do por Deus, mas o êxo do dos tra ba -
lha do res bra si le i ros do cam po, não. Esse sig ni fi ca
uma pu ni ção, esse sig ni fi ca um pa de ci men to.

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos ter uma po lí ti ca mais 
avan ça da, de ter mi na da e co e ren te para o cam po. Os
Esta dos Uni dos pro du zem grãos em quan ti da de ad -
mi rá vel. Mas, ali, apli cou-se uma po lí ti ca, ao lon go
das dé ca das, com se ri e da de, de ter mi na ção e co ra -
gem. Lá es tão os sub sí di os que nos ne gam aqui, os
sub sí di os que es ta be le cem bar re i ras aos pro du tos
bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, se ain da não fo mos ca pa zes de
pro du zir a nos sa pró pria es tra té gia, pois que apren -
da mos com aque les que a fi ze ram. Nada nos cus ta
co pi ar aqui lo que deu cer to em ou tros pa í ses e a ele
jun tar a nos sa cri a ti vi da de. 

O Pre si den te Ernes to Ge i sel re que ria sem pre
dos bra si le i ros a ima gi na ção cri a do ra. So mos in te li -
gen tes e com pe ten tes tan to quan to os ou tros. 

Re cor do-me de que, quan do eu era Go ver na dor 
do Esta do do Ma ra nhão – e lá está ins ta la da, no ter ri -
tó rio do nos so Esta do, a se gun da ma i or in dús tria de
alu mí nio do mun do, a Alu mar –, o Pre si den te da Alu -
mar, no Bra sil, fora no me a do Pre si den te da Alcoa in -
ter na ci o nal, e o Go ver no do Esta do ofe re ceu-lhe um
jan tar de des pe di da. No seu dis cur so, ele dis se a mim
e aos ma ra nhen ses que ali se en con tra vam que es ta -
va le van do mais de 200 ope rá ri os da sua in dús tria de
alu mí nio no Bra sil para en si nar os ame ri ca nos a pro -
du zir o pro du to. Ele di zia que os nor des ti nos – os ma -
ra nhen ses, so bre tu do – eram de tal modo ca pa zes e
de di ca dos que apren di am ra pi da men te e pro du zi am
mais do que os ame ri ca nos. 

Po rém, esse é ape nas um exem plo que cito
para to das as ca te go ri as, para to dos os es ta men tos
so ci a is des te País. So mos ca pa zes, sim. Fal tam-nos o 
lí der, o con du tor, o in cen ti vo, en fim, as con di ções para 
que os bra si le i ros, de fato, cum pram o seu pa pel de
gran des ope rá ri os e de gran des tra ba lha do res.



A agri cul tu ra, que che ga, por tan to, ao pa ta mar
de 100 mi lhões de to ne la das, é um avan ço, mas ain da 
o con si de ro pe que no. Com al gum es for ço, che ga re -
mos ra pi da men te a 150 ou a 200 mi lhões, e po de re -
mos, en tão, não ape nas sa ci ar a fome dos nos so ir -
mãos do in te ri or do País, mas evi tar que eles mi grem
para os gran des cen tros – êxo do que eles não que -
rem fa zer. Eles só se re ti ram dos lu ga res de onde nas -
ce ram tan gi dos pe las ne ces si da des, como tan gi dos
fo ram os pe re gri nos que, por 40 anos, va ga ram pe las
are i as do de ser to con du zi dos pela sa cros san ta san -
da lha de Mo i sés.

Sr. Pre si den te, eu, na ver da de, falo so bre a agri -
cul tu ra do nos so País, mas gos ta ria de fa lar tam bém
so bre a do meu Esta do. Tra di ci o nal men te, as agri cul -
tu ras do Sul e do Cen tro-Sul do País ain da re ce bem –
ain da re ce bem! – um pou co de am pa ro que fal ta às
ou tras re giões do ter ri tó rio na ci o nal. 

Embo ra ne ces si ta do des se es tí mu lo fe de ral, o
Ma ra nhão tem se vol ta do com ener gia para o agro ne -
gó cio. Por meio de es tu dos e pes qui sas, le va dos adi -
an te por téc ni cos da mais alta qua li fi ca ção, a meta é
fi xar, em cada pe da ço ru ral do Esta do, a sua vo ca ção
para a pro du ção. De se ja-se al can çar, pelo zo ne a -
men to, o lu gar ade qua do para a cul tu ra de de ter mi na -
dos pro du tos. Dis so re sul ta rá uma pro du ção pri vi le gi -
a da, que não se ria en con tra da numa ter ra não vo ca ci -
o na da para essa ou aque la cul tu ra. 

Isso está sen do pos sí vel, Sr. Pre si den te, gra ças
à con ju ga ção de es for ços que, no Ma ra nhão, está
unin do a Uni ver si da de Esta du al do Ma ra nhão
(UEMA) e a Embra pa, pelo seu se tor re gi o nal na que le 
Esta do.

O Re i tor da Uni ver si da de do Ma ra nhão, pro fes -
sor Cé sar Pi res, de há mu i to já ani nha a fe liz idéia de
en ca mi nhar a Uni ver si da de para ob je ti vos que vi sem
ao de sen vol vi men to do Esta do. Pro pug na, por tan to,
res ta be le cer na sua ins ti tu i ção a fi na li da de uni ver si tá -
ria que jus ti fi cou sua cri a ção. Uma uni ver si da de es ta -
du al, ge ral men te im plan ta da e man ti da sob gran de
sa cri fí cio de uma Uni da de Fe de ra ti va, não pode se
res trin gir a for mar dou to res que, não raro, vão ofe re -
cer em ou tros Esta dos o que apren de ram na sua uni -
ver si da de de ori gem. Se a fi na li da de uni ver si tá ria é a
de ga ran tir a con ser va ção e o pro gres so nos di ver sos
ra mos do co nhe ci men to, pelo en si no e pela pes qui sa, 
acres cen te-se que essa fun ção pre cí pua diz res pe i to,
em pri me i ro lu gar, à área ter ri to ri al do pró prio Esta do
que a cri ou e man tém. 

Por tan to, está o Re i tor Cé sar Pi res cor re to em
im por-se o pro gra ma de es tí mu lo à pro du ção.

Sr. Pre si den te, li, cer ta vez, um re la tó rio do go -
ver no ame ri ca no que di zia que o Bra sil não se ria nun -
ca um com pe ti dor na ex por ta ção de soja para aque le
país. E não o se ria por que não tí nha mos aqui uma
rede fer ro viá ria e por tos ca pa zes de re ce ber essa
pro du ção e en viá-la ao ex te ri or em con di ções eco nô -
mi cas. Em ver da de, não pos su ía mos fer ro via, que é
um meio de trans por te ba ra to, para con du zir o pro du -
to do in te ri or do Esta do até um por to, com cus to ba i xo. 
Su ce de que foi exa ta men te no meu Esta do onde isso
acon te ceu: te mos o me lhor por to do Bra sil e um dos
me lho res do mun do, que re ce be o ma i or na vio gra ne -
le i ro que exis te, de 365 mil to ne la das – não há na vio
de ma i or por te do que esse –, que con duz o mi né rio
de fer ro até o Por to de Ro ter dã, na Ho lan da; e pos su í -
mos, tam bém, a Fer ro via dos Ca ra jás, que, por igual,
é a me lhor do Bra sil e que, ago ra, in ter li ga da com a
Fer ro via Nor te-Sul – uma ini ci a ti va do Pre si den te
José Sar ney –, é ca paz de tra zer a soja do sul do
Esta do do Ma ra nhão e tam bém do Esta do de V. Exª,
Sr. Pre si den te, Mato Gros so, e con du zi-la até ao por to 
do Ma ra nhão, o mais pró xi mo do mer ca do con su mi -
dor in ter na ci o nal.

Por tan to, aque le va ti cí nio do De par ta men to de
Pro du ção Ame ri ca na já não vale mais. Nós es ta mos
ex por tan do a soja ma ra nhen se com um pou co da
soja do Pi a uí – que atra ves sa o rio Par na í ba para en -
con trar a Fer ro via Nor te-Sul e a Fer ro via dos Ca ra jás
–, por um pre ço US$10 mais ba ra to do que o da soja
que se ex por ta por ou tros por tos bra si le i ros. Pas sa -
mos, por tan to, a ser com pe ti ti vos com to dos os pro -
du to res in ter na ci o na is. 

O que nos cabe, ago ra, é in cen ti var, sim, com
um pro je to sus ten tá vel, ade qua do e cri a ti vo, a pro du -
ção de soja em toda aque la re gião sul do Ma ra nhão,
sul do Pi a uí, nos Esta dos do To can tins e de Mato
Gros so, trans por tan do-a pe las Fer ro vi as Nor te-Sul e
do Ca ra jás até ao por to de São Luiz. Se fi zer mos isso, 
aí, sim, o Bra sil avan ça rá dos seus 100 mi lhões para,
pro va vel men te, 120 ou 130 mi lhões de to ne la das, em
uma dé ca da, ex por tan do soja, com pe tin do com o ma -
i or pro du tor mun di al, ge ran do di vi sas para o povo bra -
si le i ro e man ten do o tra ba lha dor ru ral onde ele sem -
pre de se jou per ma ne cer.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que re ce ba como
lido o que ain da fal ta do meu dis cur so a res pe i to da
pro du ção agrí co la no meu Esta do, o Ma ra nhão.

Mu i to obri ga do.

SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN-
CIAMENTO DO SENADOR EDISON LOBÃO:



O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pros se -
guin do, en ten do que con ju gar es for ços, nes se sen ti -
do, com a Embra pa é o ca mi nho mais in te li gen te para
a con se cu ção de seus fins. A Embra pa, que nem
sem pre me re ce a aten ção ofi ci al que de via me re cer, é 
o ór gão de pes qui sa bra si le i ro da mais alta qua li fi ca -
ção. Tem re a li za do tra ba lhos de im por tân cia in ter na -
ci o nal, que con tri bu em for te men te para o avan ço da
agri cul tu ra e da pe cuá ria bra si le i ras.

Tra ta-se, como se vê, de uma as so ci a ção téc ni -
ca de pes qui sa cu jos re sul ta dos in flu i rão po si ti va -
men te no fu tu ro do Ma ra nhão.

Como dis se em en tre vis ta a che fe-ge ral da Re -
gi o nal Meio-Nor te da Embra pa, Ma ria Pi nhe i ro Fer -
nan des Cor rêa, os agro ne gó ci os es tão em ple na ex -
pan são no Esta do, já há vá ri as ca de i as pro du ti vas es -
tru tu ra das. O sul do Ma ra nhão, no ano pas sa do, cres -
ceu 8,5% sob o im pul so das ca de i as pro du ti vas exis -
ten tes. Iden ti fi ca-se, no Esta do, o res sur gi men to da
cul tu ra do al go dão, que já teve sua épo ca de apo geu.
Pla ne jam-se pes qui sas, por exem plo – além do al go -
dão –, re fe ren tes à api cul tu ra, ma ne jo de so los,
grãos, pro du ção ani mal, re pro du ção ani mal, fru ti cul -
tu ra, fi tos sa ni da de e agro e co lo gia. Em re la ção à pe -
cuá ria, já se pro pôs a trans for ma ção de uma par te do
re ba nho bo vi no de gado de cor te para gado le i te i ro.

Nes se mes mo con tex to de pers pec ti vas oti mis -
tas para o meu Esta do, me re ce igual des ta que a as si -
na tu ra de con vê ni os en tre o go ver no ma ra nhen se e a
em pre sa La ti cí ni os Ma ra nhão S/A, do gru po Cas ta -
nhe i ra. De les sur gi rão – nos mu ni cí pi os de Aça i lân -
dia, Pe dre i ras e San ta Inês – três usi nas de la ti cí ni os,
cada qual com ca pa ci da de de pro ces sa men to de 150
mil li tros/dia de le i te para pro du ção de le i te A, B, C,
Lon ga Vida, que i jos e ou tros de ri va dos. Toda a pro du -
ção será des ti na da ao mer ca do ex ter no, es pe ci al men -
te aos Esta dos Uni dos, Amé ri ca Cen tral e Eu ro pa.

Num pra zo de cin co anos a par tir da im plan ta -
ção das três usi nas, se rão ge ra dos 11.200 em pre gos
di re tos e ter ce i ri za dos. Para se ter uma idéia da vi a bi -
li da de des se em pre en di men to, le van tou-se em sete
Mu ni cí pi os da re gião de Aça i lân dia (onde se im plan -
ta rá a pri me i ra das três usi nas) a exis tên cia ati va de
1.800 pro du to res de le i te.

Pelo con vê nio, o go ver no do Esta do dis po ni bi li -
za rá à La ti cí ni os Ma ra nhão ra zoá ve is in cen ti vos, dos
qua is re dun da rão al tos be ne fí ci os para o Esta do.

Vê-se, por tan to, que acon te cem fa tos aus pi ci o -
sos no meu Esta do, não obs tan te a ca rên cia das ver -
bas que lhe são des ti na das. O Ma ra nhão como que
ul tra pas sa obs tá cu los para re en ce tar a ca mi nha da

que lhe foi tra ça da pelo des ti no. Com uma pri vi le gi a -
da in fra-es tru tu ra de trans por te na re gião que se pro -
cu ra di na mi zar – por tos, ro do vi as e fer ro via –, as ex -
pec ta ti vas de pro gres so hão de se efe ti var no meu
Esta do.

Espe ra mos, Sr. Pre si den te, que ins ti tu i ções
como o Ban co do Nor des te, Basa e CNPq, no que diz
res pe i to às pes qui sas que a UEMA e a Embra pa fa -
rão, ofe re çam a in dis pen sá vel co la bo ra ção para vi a bi -
li zar a sua exe cu ção. Tais pes qui sas se en qua dram
har mo ni o sa men te nos ob je ti vos bus ca dos por es sas
or ga ni za ções de fo men to.

Du ran te o tem po em que fui Go ver na dor, pro cu -
rei di na mi zar o se tor agro pe cuá rio. Foi nes se tem po
que se cons tru í ram as es tra das de pe ne tra ção, como
a MA-006, o plan tio de al go dão foi re to ma do, a soja
ga nhou es tí mu los es pe ci a is na re gião sul do Esta do,
en tre os qua is o acor do com o Ja pão para o fi nan ci a -
men to do Prodecer, e ain da ou tros me ca nis mos de
pro pul são des se im por tan te se tor ma ra nhen se.

Ago ra, que ro cum pri men tar o Go ver no do Esta -
do, o Re i tor da Uema e os di ri gen tes da Embra pa pe -
las tra ta ti vas que aca bam de for ma li zar em São Luís,
de se jan do com ple to êxi to aos em pre en di men tos su -
ple ti vos tão aguar da dos pelo povo ma ra nhen se.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

será aten di do na for ma re gi men tal. 
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo ape nas cha mar a 
aten ção para uma si tu a ção atí pi ca que está ocor ren do
na Ama zô nia oci den tal, en vol ven do dis tri bu i do ras e
pro du to ras de ener gia, es pe ci fi ca men te a Ele tro nor -
te, his to ri ca men te res pon sá vel pela con du ção de um
mo de lo ener gé ti co para a Re gião Nor te do Bra sil.

A Ama zô nia tem uma dis tri bu i ção de ener gia
mu i to ra re fe i ta, com pou co in cen ti vo e es tí mu lo para
os se to res pro du ti vos na área oci den tal e, la men ta vel -
men te, es ta mos em um mo men to de trans for ma ção
des se mo de lo, com a en tra da de em pre sas in te res sa -
das na pro du ção de ener gia para a área. A Ele tro nor -
te, por sua vez, com a res pon sa bi li da de his tó ri ca de
aten der a essa pers pec ti va de agro in dús tria que se
ins ta la na Ama zô nia oci den tal e de aten der à exi gên -
cia do de sen vol vi men to que é apre sen ta da pe los
seus go ver nos, te ria um pa pel fun da men tal se man ti -
ves se a so bri e da de que tem tido e a sen si bi li da de de
es ti mu lar a auto-su fi ciên cia e a in de pen dên cia das



uni da des ge ra do ras nos Esta dos. Infe liz men te, não é
o que está ocor ren do e es pe ro que o Sr. Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia, Se na dor José Jor ge, e o Sr. Pre si -
den te da Ele tro brás ado tem uma re fle xão ime di a ta a
esse res pe i to.

A Ele tro nor te está me di an do a en tra da de ge ra -
do ras e pro du to ras de ener gia no lo cal, bus can do a
con cen tra ção de ener gia, o que não aten de aos in te -
res ses es tra té gi cos dos Esta dos. 

O Acre tem uma ex pres si va ca rên cia de ener gia
para a agro in dús tria, que é emer gen te, e para os se -
to res pro du ti vos, que são ru ra is, e a Ele tro nor te ten ta -
va rom per essa bar re i ra, le van do a pro du ção de ener -
gia para to dos os Mu ni cí pi os do Esta do. Não con se -
guiu por con ta pró pria e fez uma par ce ria com se to res 
da ini ci a ti va pri va da. Hoje, te mos a ener gia em to dos
os Mu ni cí pi os do Acre. 

Na hora em que es ta mos afir man do um mo de lo
de de sen vol vi men to sus ten tá vel, com ne ces si da de
pre men te da ener gia como base e su por te da ala van -
ca do de sen vol vi men to, a Ele tro nor te quer trans fe rir
toda a nos sa ge ra ção de ener gia para o Esta do de
Ron dô nia. Com isso, va mos ter o de sem pre go em
mas sa, pois pelo me nos 150 fa mí li as di re ta men te en -
vol vi das no se tor de ge ra ção de ener gia es ta rão de mi -
ti das e à mar gem de um pro ces so de de sen vol vi men to 
que é fun da men tal para nós. Fi ca ría mos de pen den tes
do cha ma do ”li nhão elé tri co“, que se ria a ex ten são,
pela Ro do via 364, de uma rede elé tri ca, e o Acre se ria
um mero com pra dor da ener gia de Ron dô nia. 

Po de ría mos até en ten der a ra ci o na li da de des sa 
dis cus são se ela fos se ape nas vin cu la da à pro du ção
de ener gia nova, ino va do ra, ne ces sá ria e fun da men -
tal para nós, pelo ga so du to de Uru cum, que che ga ria
até Ron dô nia, onde se ria trans for ma do em uni da de
de pro du ção e, de po is, es ten di do até o Esta do do
Acre, mas não é o que está ocor ren do. A ener gia ter -
me lé tri ca, que ain da é a nos sa base de sub sis tên cia,
con ti nu a rá sen do ter me lé tri ca em Ron dô nia e não ha -
ve rá uti li za ção do gás na tu ral, como es tá va mos es pe -
ran do. A ge ra ção será trans por ta da para Ron dô nia
até o dia em que te nha mos a res pos ta de fi ni ti va do
gás como fon te al ter na ti va que dê sus ten ta bi li da de a
todo o mo de lo de con su mo ener gé ti co da nos sa re -
gião. Con se quen te men te, te re mos cen te nas de de -
sem pre ga dos, uma cri se so ci al, uma cri se po lí ti ca
ins ta la da e, se gu ra men te, al gum se tor da ini ci a ti va
pri va da es ta rá ga nhan do com isso.

Não en ten de mos que seja pa pel da Ele tro nor te 
agir a fa vor de in te res ses pri va dos na Ama zô nia oci -
den tal, ain da mais no mo men to em que os go ver nos 
ten tam afir mar a agro in dús tria como base de de -

sen vol vi men to e o mo de lo sus ten tá vel como ve tor
de ter mi nan te de uma po lí ti ca cor re ta para a re gião e
pre ci sam, fun da men tal men te, de auto-su fi ciên cia
ener gé ti ca.

O Esta do do Acre tem os pés bem co lo ca dos di -
an te de si, tem uma de fi ni ção es tra té gi ca e, in clu si ve,
está avan çan do na pros pec ção de gás na tu ral, por -
que tem cer te za ab so lu ta de que há gás no ex tre mo
oes te bra si le i ro. Isso sig ni fi ca ria mu i to para o nos so
fu tu ro, em ter mos es tra té gi cos, pois te ría mos uma po -
lí ti ca de ro yal ti es mais adi an te, po de ría mos ter re la -
ções co mer ci a is com pa í ses vi zi nhos, como Peru e
Bo lí via, e te ría mos auto-su fi ciên cia, pas san do a de -
pen der do gás na tu ral em vez do di e sel, o que é mu i to 
mais in te li gen te e fa vo rá vel para um mo de lo de de -
sen vol vi men to. 

Espe ro que a Ele tro nor te re fli ta, de modo de ci si -
vo, so bre essa ati tu de, e que o Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia não tome ati tu des pre ci pi ta das, para não fi -
car mos à mer cê de uma in fluên cia da ini ci a ti va pri va -
da que, sem dú vi da al gu ma, nos mol des em que está
sen do con du zi da, tra rá pre ju í zos so ci a is gra ves, de
in de pen dên cia e de bus ca de um mo de lo in dus tri al
emer gen te, que é fun da men tal para nós da Ama zô nia 
Oci den tal.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC)  –  Ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Tião 
Vi a na, não pos so de i xar de me so li da ri zar com V. Exª
no ins tan te em que de fen de os in te res ses de seu
Esta do. To da via, per mi ta-me pro nun ci ar uma pa la vra
em de fe sa do Mi nis tro José Jor ge, de Mi nas e Ener -
gia, do Pre si den te da Ele tro nor te e de seus di re to res,
den tre os qua is o Sr. Astro gil do Qu en tal, pes so as de
quem co nhe ço o ca rá ter e que não to ma ri am, ne -
nhum de les, ati tu des en de re ça das a pro te ger in te res -
ses pri va dos. O erro, qual quer um de nós pode co me -
tê-lo. No en tan to, tra ta-se de ho mens ex tre ma men te
ca pa zes, que di fi cil men te er ra ri am nes sa es tra té gia.
Admi ta mos que ti ves sem er ra do, mas acre di to que
não o fa ri am de má-fé. Eu po ria qua se que mi nha mão 
no fogo em fa vor do Mi nis tro José Jor ge, do Dr. José
Antô nio, Pre si den te da Ele tro nor te, e do Dr. Astro gil -
do Qu en tal. Vou pe dir a eles que dêem a V. Exª uma
ex pli ca ção, pois V. Exª a me re ce, já que está de fen -
den do os le gí ti mos in te res ses do Esta do. Essa é
uma ques tão que pre ci sa fi car de fi ni ti va men te es cla -
re ci da. A opi nião pú bli ca não pode ter dú vi das so bre
o que V. Exª aca ba de de cla rar, ou seja, que o Go ver -



no Fe de ral está pro te gen do em pre sas pri va das. Não
acre di to nis so! Nes se par ti cu lar, não acre di to que es -
te ja ha ven do essa pro te ção. Mu i to obri ga do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
ao Se na dor Edi son Lo bão o apar te lú ci do, que, sem
dú vi da al gu ma, ele va a res pon sa bi li da de do meu pro -
nun ci a men to e o mé ri to da ma té ria. 

Mas acres cen to que te nho tido his to ri ca men te
essa pre o cu pa ção. Des de 1999, quan do já tra tá va -
mos da en tra da do ga so du to de Uru cum para abas te -
cer Ron dô nia e o Esta do do Acre, que ti nha, como
con se qüên cia da al ter na ti va ener gé ti ca do gás na tu -
ral, ape nas o li nhão, já de fen dia, jun to a se to res do
Go ver no es ta du al, a ex ten são do ga so du to para que, 
no Acre, pu dés se mos ter a ge ra ção, já que se tra ta
de um tre cho de me nos de 500 qui lô me tros para ga -
ran tir a che ga da do gás na tu ral em Rio Bran co e ha -
ver a ge ra ção.

No Pla no Plu ri a nu al do Go ver no Fe de ral, já
apre sen ta mos emen das, de fen den do a pros pec ção
de gás na tu ral e a bus ca des se mo de lo ener gé ti co al -
ter na ti vo, fun da men tal e ex tre ma men te cor re to para o 
fu tu ro da re gião.

Por tan to, é o de ba te que se vem tra van do há
mu i to tem po. O Go ver no do Esta do tem pon de ra do à
Pre si dên cia da Ele tro nor te que não abra mão da ne -
ces si da de de ter mos o Esta do do Acre como uma uni -
da de de ge ra ção ener gé ti ca. Caso con trá rio, fi ca ría -
mos na de pen dên cia de uma li nha elé tri ca ape nas, a
de Ron dô nia. Ron dô nia, que está mos tran do uma ar -
ran ca da de de sen vol vi men to mu i to in te res san te ago -
ra, terá um con su mo au men ta do de ma ne i ra ní ti da
aos olhos de to dos da re gião. E esse con su mo pode
com pro me ter a ne ces si da de e a ca pa ci da de de ex -
ten são do par que ener gé ti co, que pre ci sa ali men tar
tam bém o Acre

A si tu a ção é de ris co. Exi ge uma de ci são in te li -
gen te e es tra té gi ca. Te mos ab so lu ta ne ces si da de de
que a Ele tro nor te re ve ja o que está de ci di do. Incor po -
ro, de modo ab so lu to, as pa la vras de V. Exª quan do
diz que er ros po dem ocor rer e que essa de ci são pode 
ter sido um erro pra ti ca do por al guns se to res da Ele -
tro nor te. Essa é a ex pec ta ti va que o Go ver no do Esta -
do tem; é a ex pec ta ti va que a Ban ca da Fe de ral do
Acre tem em sua ma i o ria. Nós nos re u ni mos, du ran te
a úl ti ma quar ta-fe i ra, com a Ban ca da Fe de ral do Acre. 
De ci di mos pe dir uma au diên cia com o Mi nis tro José
Jor ge, au diên cia pú bli ca, a ser re a li za da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, para que haja uma re fle xão ime di a ta
e uma re vi são da de ci são to ma da pela em pre sa.

O que que re mos é man ter uma par ce ria his tó ri -
ca com a Ele tro nor te. Que a ini ci a ti va pri va da, que se
faz pre sen te hoje den tro da Ama zô nia Oci den tal, dê
os seus pas sos de avan ço. Isso não é ruim para nós,
des de que o re gu la dor, o di na mi za dor des se mo de lo,
que é o se tor es ta tal, te nha ple na cons ciên cia de que
não pode ha ver pre ju í zo às po lí ti cas de auto-su fi ciên -
cia e po lí ti cas es tra té gi cas de con su mo ener gé ti co na
re gião. Ha ve ria esse pre ju í zo se a me di da con ti nu as -
se a ser to ma da nos mol des em que a Ele tro nor te
está con du zin do.

É um ape lo que faço à Pre si dên cia da Ele tro nor -
te. A crí ti ca é pa u ta da em re a li da de. Incor po ro, com
ma i or ale gria, o que V. Exª dis se, ou seja, que isso de -
ve rá ser trans for ma do ape nas em um erro ou um
equí vo co pra ti ca do pela di re ção da em pre sa, caso
ve nha a ser con so li da do.

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) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Gil -
vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas, a com ple xa ar ru ma ção
par ti dá ria em bus ca de ali an ças vi san do à su ces são
pre si den ci al tem o seu cur so ace le ra do com o fe nô -
me no pro vo ca do es tra te gi ca men te pelo PFL, que se
des ta ca quan do bus ca uma li de ran ça e a apre sen ta à
mí dia por in ter mé dio dos pro gra mas gra tu i tos. Ro se a -
na Sar ney é o fe nô me no que as cen de em uma ve lo ci -
da de im pres si o nan te nos co ra ções de mi lha res de
bra si le i ros. Nós, do PMDB, com o nos so can di da to a
can di da to Ita mar Fran co, en fren ta mos as di fi cul da des 
in ter nas pela po si ção do Par ti do, que tem o com pro -
mis so de sus ten ta ção do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Sr. Pre si den te, com Ro se a na Sar ney, que as -
cen de nas pes qui sas e na pre fe rên cia po pu lar, o
PMDB tem uma nova e con si de rá vel va riá vel. Há
gran des li de ran ças no Par ti do, como o nos so que ri do
Pre si den te José Sar ney, que de tém con si de rá vel fa tia 
de li de ran ça den tro da ami za de es ta be le ci da com vá -
ri os Lí de res do PMDB.

O PMDB tem que abrir ur gen te men te o diá lo go
não só com o Pre si den te Na ci o nal do Par ti do, De pu -
ta do Mi chel Te mer, como tam bém com o pre ten so
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca Ita mar Fran co. 

Os fa tos de mons tram que o PMDB terá enor me
di fi cul da de em apo i ar um pos sí vel can di da to do
PSDB – isso é vi sí vel e pla u sí vel – prin ci pal men te, se



o can di da to for o an ti pá ti co Mi nis tro da Sa ú de, José
Ser ra. Isso cer ta men te in vi a bi li za qual quer opor tu ni -
da de. E, com cer te za ab so lu ta, Ita mar Fran co terá
que abrir, com ur gên cia, um diá lo go com Ro se a na
Sar ney.

A ver da de é que há um vá cuo mu i to gran de des -
de a per da de Ulysses Gu i ma rães. O PMDB pro cu ra
de to das as for mas en con trar um rumo para con tri bu ir 
com o pro ces so su ces só rio.

Ro se a na Sar ney tem o per fil da mu lher aguer ri -
da, da ad mi nis tra do ra com pe ten te, que tem vi si bi li da -
de da com ple xa re a li da de na ci o nal.

Por tan to, ve nho à tri bu na para fa zer um ape lo ao 
nos so Pre si den te Mi chel Te mer e ao nos so can di da to
a can di da to Ita mar Fran co. É hora de o PMDB aglu ti -
nar suas for ças e re fa zer suas es tra té gi as di an te des -
se novo fe nô me no.

Há aqui, em Bra sí lia, um exem plo. Não foi pre ci -
so ar ti cu la ção po lí ti ca para que hoje o pro gra ma de
ma i or au diên cia da Ca pi tal, co man dan do pelo De pu -
ta do Wig ber to Tar tu ce, que irá fa zer uma ho me na gem 
às mu lhe res, já es pra ia seu apo io sem ne nhum con ta -
to e en ten di men to.

Ro se a na Sar ney é uma es pe ran ça de aca lan tar
a ex pec ta ti va de ter mos uma mu lher à fren te da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. E ago ra, Sr. Pre si den te?, Esta re -
mos no se gun do tur no, PMDB, PFL e ou tros par ti dos?

Na se ma na pas sa da, es te ve aqui o ex-Pre si -
den te des ta Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, ma ni fes tan do o seu de se jo, a sua in ten ção, en -
fim, ace nan do po li ti ca men te para uma ali an ça com o
PMDB. Com cer te za, isso al te ra rá o qua dro da su ces -
são pre si den ci al: Ro se a na des pon ta com 20% das in -
ten ções de vo tos. Isso sur pre en deu o Bra sil e to dos
os par ti dos po lí ti cos que se ar ti cu lam para con fi gu rar
a boa cha pa de ali an ça. 

Antes que V. Exª peça, Se na dor Edi son Lo bão –
sin to pela sua ex pres são e pelo seu olhar o de se jo de
fa zer um apar te-eu o con ce do a V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Gil -
vam Bor ges, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so go ver na, sus ten ta do por uma ali an ça po lí ti ca for -
ma da por gran des par ti dos e até por al guns par ti dos
me no res. Gra ças a isso, o Go ver no de Sua Exce lên -
cia tem tido tran qüi li da de po lí ti ca. No Bra sil, não tem
ha vi do cri ses ins ti tu ci o na is. É na tu ral que a su ces são
de Sua Exce lên cia se dê, por tan to, sob a li de ran ça
dele, Pre si den te, tan to quan to pos sí vel, den tro da ali -
an ça. O que é um bom can di da to? É aque le que, des -
de logo, re ve le con di ções in trín se cas de uma boa ad -
mi nis tra ção e que pos sa ga nhar a ele i ção do ad ver sá -

rio. Não bas ta o lí der ser um ad mi nis tra dor com pe ten -
te. Isso é es sen ci al, mas, por si só, não bas ta, por que
ele será ele i to pelo povo e não no me a do. Há de ser
um que con si ga aglu ti nar es tas duas con di ções: com -
pe tên cia ad mi nis tra ti va e en ten di men to com o povo.
O PMDB é um par ti do de gran de tra di ções; é um par ti -
do que, des de 1964, vem tem pe ran do e re tem pe ran -
do as suas for ças na luta e no bom com ba te po lí ti co.
Os ou tros par ti dos tam bém. To dos têm, por tan to,
seus can di da tos, seus fi li a dos e aque les em con di -
ções de di ri gir o Bra sil. Hou ve um tem po em que o
Bra sil era po bre em va lo res para al can çar a Pre si dên -
cia a Re pú bli ca, seja por que não se pre pa ra vam para
isso, ou seja por que a mí dia não os des co bria a tem -
po. Hoje, te mos uma mí dia so fis ti ca da, uma das mais
avan ça das do mun do, e esse exa me é fe i to com cer ta 
fa ci li da de. A Go ver na do ra Ro se a na Sar ney é do meu
Esta do. E V. Exª é do PMDB – um dos lí de res do
PMDB nes ta Casa, in clu si ve, é vice-lí der do PMDB –,
por tan to, fala com a au to ri da de que de cor re da li de -
ran ça e de seu va lor pes so al em seu Esta do e no Se -
na do. To dos res pe i ta mos a atu a ção de V. Exª, uma
atu a ção ele va da e sem pre vol ta da para os me lho res
e mais le gí ti mos in te res ses de seu povo do Ama pá. A
Go ver na do ra Ro sa na, que co nhe ço de per to e há mu -
i tos anos, re ú ne es sas duas qua li da des es sen ci a is.
Ela é uma go ver na do ra ex tra or di ná ria, go ver na mu i to
bem o seu Esta do – mu i to bem, tan to que é pos su i do -
ra da me lhor ava li a ção en tre to dos os Go ver na do res
bra si le i ros. Por ou tro lado, ela tem a es ti ma, pelo seu
ca ris ma e até em de cor rên cia de sua ad mi nis tra ção, e 
a pre fe rên cia de uma par ce la con si de rá vel do povo
bra si le i ro. V. Exª não dis se, mas vou re ve lar que, na
úl ti ma pes qui sa, re a li za da após seu pro gra ma de vin -
te mi nu tos – foi vis ta por cer ca de 38% dos bra si le i ros
–, ela fi cou, en tre es ses 38% que a vi ram – ape nas
dois pon tos atrás do can di da to que está em pri me i ro
lu gar. Ape nas dois pon tos per cen tu a is. E isso quer di -
zer que, se ela ti ves se sido vis ta pelo Bra sil in te i ro, de
igual modo, es ta ria ape nas dois pon tos atrás do pri -
me i ro co lo ca do. Ora, como nós, da base po lí ti ca do
Go ver no, po de mos des pre zar um can di da to des sa
na tu re za? A me nos que que i ra mos per der a ele i ção
para o ad ver sá rio. E não es tou fa lan do mal do ad ver -
sá rio, es tou ape nas que ren do di zer que cum pre a
nós, po lí ti cos, lu tar e di li gen ci ar para ga nhar mos a
ele i ção, a me nos que não te nha mos va lo res, no mes
para exer cer a su pre ma ma gis tra tu ra do País. E te -
mos em abun dân cia, tan to no PFL, como no PMDB,
como no PSDB, te mos mu i tos, mas te mos um nome
que a um só tem po alia as duas qua li da des: a de
gran de ad mi nis tra do ra que ela é, a Ro se a na, e de po -



lí ti ca que en can ta e mo ti va o povo e que res ta be le ce,
res ta u ra a con fi an ça do povo em seu lí der, em seu di -
ri gen te. Ao go ver nan te não bas ta ser ca paz, ele pre -
ci sa de mons trar ao povo que é ca paz tam bém de
con du zir os in te res ses des se povo que ele re pre sen ta 
ao bom des ti no, sem o que a sua ta re fa es ta rá di fi cul -
ta da. Ou o povo acre di ta em seu lí der, em seu di ri gen -
te ou en tão aqui lo que o di ri gen te vai fa zer será fe i to
pela me ta de. Lou vo V. Exª pela ini ci a ti va que toma
nes ta ma nhã, de, sen do um ho mem do PMDB, um lí -
der do PMDB, ter o bom sen so de ad mi tir como ex tre -
ma men te vá li da a can di da tu ra da Go ver na do ra Ro se -
a na Sar ney. Digo a V. Exª que eu fa ria o mes mo – sou 
do PFL e fa ria o mes mo em re la ção ao PMDB, ao
PSDB e a qual quer dos par ti dos que fa zem par te da
ali an ça –, des de que can di da tos hou ves se nes ses
par ti dos em con di ções de ga nhar a ele i ção e em con -
di ções de go ver nar o País. Tam bém não bas ta um
can di da to ter con di ções de ga nhar a ele i ção, mas que 
não te nha a ca pa ci da de de go ver nar o País. Se fi zés -
se mos isso, não es ta ría mos ser vin do ao povo. Mas,
se há can di da tos – e eu po nho no plu ral – com as
duas con di ções, com os dois ve to res, en tão é com
esse que te mos que ir, sob pena de tra ba lhar mos
con tra os in te res ses na ci o na is. Se de fen do um can di -
da to que não está em con di ções de ga nhar a ele i ção,
es tou que ren do per der a ele i ção para o ad ver sá rio.
Mas, se de fen do um can di da to que tem con di ções de
ga nhar a ele i ção, mas não está em con di ções de go -
ver nar, es ta rei la bo ran do con tra os me lho res in te res -
ses da so ci e da de bra si le i ra. Nes se con tex to, o can di -
da to que V. Exª de fen de – que é tam bém o meu e ha -
ve rá de ser o da Na ção – é exa ta men te aque le que
com põe este qua dro ide al: o de go ver nar bem e o de
en can tar o povo bra si le i ro. Um can di da to as sim, ele -
va do à cu rul pre si den ci al, terá a so li da ri e da de das
ruas para go ver nar na cla u su ra do Pa lá cio do Pla nal -
to. Lou vo V. Exª pela ini ci a ti va.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Edi son Lo -
bão. V. Exª é um dos Se na do res que or gu lham esta
Casa, pelo seu per fil de in te lec tu al, jor na lis ta e ad mi -
nis tra dor – vez que foi Go ver na dor do Ma ra nhão , e
que sem pre faz a le i tu ra mu i to pre ci sa e crí ti ca dos fa -
tos, como a do es tra te gis ta que aca ba de se ma ni fes -
tar, fa zen do uma ava li a ção per fe i ta.

Com re la ção ao per fil do can di da to, ele pre ci sa
apre sen tar as se guin tes ca rac te rís ti cas: ser um bom
ad mi nis tra dor, des per tar a em pa tia do povo que pre -
ten de re pre sen tar, in te ra gir com os in te res ses na ci o -
na is, ab sor ver as as pi ra ções po pu la res e sa ber con -

du zir os com ple xos in te res ses da so ci e da de, ex pres -
sos por seus re pre sen tan tes que aqui che gam.

Por tan to, Se na dor Lo bão, pre o cu po-me por que
nin guém che ga a lu gar al gum se não for por uma ali -
an ça cons tru í da. E acre di to que o PMDB, o PFL, o
PSDB, es ses Par ti dos que, em sua ma i o ria, cons tru í -
ram uma ali an ça e de ram las tro ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, não têm por que não se sen ta rem à
mesa para ava li ar, com se ri e da de, a pes qui sa que
deve nor te ar a con du ção da ba ta lha ele i to ral.

O bom can di da to, além de apre sen tar, com pro -
va da men te, o per fil de bom ad mi nis tra dor, deve des -
per tar a em pa tia do povo. Não se pode, den tro de uma 
ali an ça, im por um can di da to fa da do a con du zir mu i to
mal es sas ali an ças ou que não te nha a sim pa tia do
povo. O mais im por tan te, o ob je ti vo fi nal de qual quer
dis pu ta ele i to ral é o voto, pois, pela de mo cra cia es ta -
be le ci da, é com esse voto que se po dem cons tru ir as
mu dan ças.

Assim, cha mo a aten ção do meu par ti do, o
PMDB; do Sr. Mi chel Te mer, nos so Pre si den te; do
nos so pre ten so can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, o Sr. Ita mar Fran co; cha mo tam bém a aten ção do
PFL e de to dos os Par ti dos que es ti ve ram, mes mo em 
dis pu tas in ter nas, ali a dos na ca u sa ma i or: a sus ten ta -
ção do Go ver no e de suas pro pos tas, para o bem do
País. Faço um ape lo para que te nha mos res pon sa bi li -
da de, a fim de cons tru ir mos uma can di da tu ra que
pos sa, re al men te, pro pi ci ar-nos con di ções para uma
boa dis pu ta.

Não po de mos ace i tar, de ma ne i ra ne nhu ma,
can di da tu ra em pur ra da ”go e la aba i xo“. Não, o PMDB
não ace i ta rá isso. O PMDB es ta rá aber to à dis cus são. 
Por isso, ape lo aos nos sos Lí de res que de i xem as
que re las de lado. Pen se mos for te no Bra sil. Este País
não pode cair em atra so, nas mãos da de ma go gia e
do es ta tis mo – pre o cu po-me mu i to com isso. E a res -
pon sa bi li da de na con du ção des te País, para que se
dê pros se gui men to ao seu pla no de de sen vol vi men to
e à bus ca pela fe li ci da de do povo, seja por meio de
um em pre go ou por seu cres ci men to in te lec tu al, é
fun da men tal para to dos nós.

Por tan to, Sr. Pre si den te, faço esse ape lo aos
nos sos Lí de res e a to dos os Par ti dos.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Se na dor Gil -
vam Bor ges, des cul pe-me V. Exª, mas che guei ago ra
nes te ple ná rio e gos ta ria de sa ber qual é o ape lo.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB  AP) – Con ce -
do um apar te ao emi nen te Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS)  Se na dor Gil -
vam Bor ges, gos ta ria de apar te ar V. Exª, mas gos ta ria 



de sa ber, em sín te se, qual é o ape lo de V. Exª aos
nos sos Lí de res.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Se na -
dor Pe dro Si mon, o ape lo é no sen ti do do exer cí cio
de mo crá ti co dos nos sos Lí de res para cons tru í rem
uma can di da tu ra, seja do Ita mar, da Ro se a na ou de
qual quer ou tro can di da to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Que seja a
mi nha can di da tu ra...

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sim,
que seja tam bém a de V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mu i to obri -
ga do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Ou
tam bém que seja a can di da tu ra de ou tros com pa nhe i -
ros que pos sam sur gir.

Ago ra, o ape lo que faço é para que os nos sos
Lí de res  e V. Exª é um de les, com his tó ria, com um
pas sa do de lu tas glo ri o sas, não só pelo seu Esta do,
mas pelo País todo –, para que nós to dos te nha mos
ma tu ri da de, de i xan do a va i da de de lado. A mi nha pre -
o cu pa ção, Se na dor Pe dro Si mon, ao fa zer este ape lo
aos nos sos Lí de res, se jam de que Par ti do for, den tro
da ali an ça es ta be le ci da, é jus ta men te evi tar que, por
ques tões pes so a is, va i da de ou nar ci sis mo, im po -
nha-se ou ten te-se im por, den tro de uma ali an ça, uma 
can di da tu ra que pos sa de sa gre gar os Par ti dos e in vi -
a bi li zar de ter mi na da can di da tu ra. Essa é a mi nha pre -
o cu pa ção. Qu an do o PSDB ou o PMDB – que é um
ali a do do PSDB e do PFL, den tro da sus ten ta ção po lí -
ti ca – ten tam im por uma can di da tu ra do Mi nis tro José
Ser ra, isso é um cri me.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Um cri me?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – E

gran de!
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – E gran de?!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – É um

cri me co lo car um can di da to ao Go ver no – eu falo de
es tra té gia, Se na dor Pe dro Si mon – co nhe ci do por
sua an ti pa tia e que já in vi a bi li za qual quer diá lo go com 
os ou tros Lí de res. De ve ría mos, sim, sair para a cam -
pa nha ele i to ral como o fi ze mos com o nos so que ri do
Lí der Ulysses Gu i ma rães, que foi um can di da to cons -
tru í do para a cam pa nha à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
V. Exª sem pre foi um ali a do de pri me i ra hora, um ideó -
lo go do PMDB. E o nos so Par ti do, sim, se hou ver pos -
si bi li da de de avan çar com can di da tu ra pró pria, se
hou ver pos si bi li da de de en ten di men to en tre V. Exª, o
Go ver na dor Ita mar Fran co, Ro se a na Sar ney...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mu i to obri -
ga do. V. Exª está me in clu in do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Quem
mais? Ma luf? 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ma luf, por
en quan to, está di fí cil.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – E os
ou tros can di da tos. Nós te mos con di ções, Se na dor
Pe dro Si mon, de fa zer uma cha pa boa, de ofe re cer ao 
povo bra si le i ro uma boa com po si ção. O meu ape lo,
ago ra, sin te ti zan do, é para que os nos sos Lí de res de i -
xem as má go as de lado, a va i da de pes so al e fa çam o
que a po lí ti ca sem pre exi ge: exer çam a arte do
bom-sen so de con ver sar, de jun tar, de aglu ti nar. Com
cer te za, do je i to que tudo vai, te re mos se gun do tur no.
Ro se a na Sar ney, V. Exª ou Ita mar Fran co são can di -
da tos que têm mo ral su fi ci en te para sub me ter o nome 
à apre ci a ção do povo bra si le i ro.

Ouço, ago ra, o apar te do Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se rei sin ce -

ro com V. Exª: é tão im por tan te o seu pro nun ci a men to
que agra de ço a con ces são do apar te e peço à Pre si -
dên cia que me ins cre va para fa lar após V. Exª ter con -
clu í do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

Por tan to, Exmº Sr. Pre si den te Edi son Lo bão,
que con duz os tra ba lhos do Se na do, fica o ape lo des -
te bra si le i ro, mem bro do PMDB, para que as nos sas
Li de ran ças co me cem a con ver sar, a fim de es co lher
um can di da to que pos sa, re al men te, vi a bi li zar uma
boa dis pu ta. O PMDB tem es sas con di ções, as sim
como o pró prio PFL. Com cer te za, fa re mos uma boa
ali an ça.

Agra de ço a V. Exª e pa ra be ni zo o emi nen te Se -
na dor Pe dro Si mon por sua dis po si ção, por sua fran -
que za, pela for ma como tem de fen di do este País, de
nor te a sul. S. Exª or gu lha todo o PMDB.

La men ta vel men te, o ti tu lar da Mesa des ta Casa
não se en con tra pre sen te. Antes de con clu ir, Sr. Pre si -
den te, que ro fa zer um ape lo a V. Exª. 

Te nho an da do pe los cor re do res e sen ti do os
fun ci o ná ri os apá ti cos e tris tes; per ce bi que o mo ti vo
são as dí vi das. Vés pe ra de fes tas, há di nhe i ro em ca i -
xa, Sr. Pre si den te: va mos tra ba lhar para pa gar os
11%, algo que é um di re i to. Por que essa pro te la ção?
Faço um ape lo em nome das ta quí gra fas, dos se gu -
ran ças, de to dos os que com põem esta Casa, para
que eles pos sam ter um Na tal mais fe liz. Gos ta ria que
V. Exª se sen si bi li zas se e con ver sas se tam bém com o 
Se na dor Ra mez Te bet, para que vi a bi li ze o pa ga men -
to. O pró prio Car re i ro, que fica me fi tan do daí de trás
da ca de i ra, sabe que não é fá cil es tar em uma si tu a -



ção como essa, ou seja, de ven do. Então, em nome
da Casa, faço este ape lo a V. Exª.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil vam Bor -
ges, 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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ape lo
de V. Exª será le va do a uma re u nião da Mesa que ocor -
re rá bre ve men te, mas, des de logo, pos so es cla re cer a
V. Exª que a sua pre o cu pa ção é tam bém mi nha e de
to dos os mem bros da Mesa Di re to ra do Se na do. 

Qu an do exer ci a Pre si dên cia da Casa por cur to
es pa ço de tem po, pa ga mos os 11,8% de vi dos aos
fun ci o ná ri os, ape sar de pres sões con trá ri as a isso
que ocor re ram. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon por 20 mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não es ta va na mi -
nha pers pec ti va fa zer um pro nun ci a men to na ma nhã
de hoje. Vim ao Se na do, cla ro, e a este ple ná rio, em -
bo ra achas se que não ha ve ria quo rum para abrir a
ses são, de vi do ao fe ri a do in ten so. 

Ten do ha vi do quo rum, aqui es tou e ouvi o pro -
nun ci a men to de meu pre za do ami go, ilus tre Se na dor
pelo Ama pá. Sin to em S. Exª, com mu i to ca ri nho, uma
cer ta in fluên cia do seu co le ga de Ban ca da e de Esta -
do, o Se na dor José Sar ney. Mu i to lo gi ca men te, o Se -
na dor José Sar ney já dis se à Na ção que o seu Par ti do 
é o de sua fi lha. Acho cor re to. 

É mu i to di fí cil ima gi nar que, fora o Bra sil um país 
com par ti dos tra di ci o na is, como os Esta dos Uni dos,
um Se na dor dis ses se que o seu can di da to se ria o de
ou tro par ti do. Du vi do que um Se na dor do Par ti do De -
mo cra ta, nos Esta dos Uni dos, dis ses se que seu can -
di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca se ria o do Par ti do
Re pu bli ca no. Du vi do que, em qual quer ou tro país
com par ti dos con so li da dos, al guém fi zes se uma afir -
ma ti va como essa. Mas, no Bra sil, os Par ti dos são os
exis ten tes, e as can di da tu ras, as que aí es tão. S. Exª,
que tem uma fi lha bri lhan te, gran de Go ver na do ra, in -
te li gen te, com pe ten te, can di da ta, logo dis se: ”Meu
Par ti do é o de mi nha fi lha“. E está tra ba lhan do por ela. 
Acho cor re to. 

Não sei se é a me lhor for ma de tra ba lhar na
Ban ca da do PMDB. Pen so que há nis so um pou co de
exa ge ro. S. Exª de ve ria res pe i tar as de ci sões da Ban -
ca da do PMDB e não fa zer isso. Um co le ga seu, de

Esta do e Par ti do, já veio à tri bu na pro por, com mu i ta
ele gân cia e ca pa ci da de, ou tra can di da tu ra. O que o
meu que ri do ami go não ana li sou é que há vá ri as
ques tões a se rem pos tas nes te mo men to. A can di da -
tu ra do PMDB não é só uma ques tão de va i da de, pre -
ten são ou exi bi ci o nis mo, mas de so bre vi vên cia. O
PMDB, que vem de lon gas jor na das e se deu mal por
in com pe tên cia, ain da não se apre sen tou, pe ran te o
pú bli co do seu País, com uma can di da tu ra que cor -
res pon des se à ex pec ta ti va do que é o Par ti do.

Te nho dito e re pe ti do vá ri as ve zes que só há um
par ti do com bi o gra fia po lí ti ca re gis tra da na his tó ria do 
Bra sil: o PMDB. La men ta vel men te, os par ti dos po lí ti -
cos têm tão pou ca in fluên cia nos fa tos que acon te -
cem, que, se olhar mos a Re pú bli ca, as leis tra ba lhis -
tas, a cri a ção da Pe tro bras, os fa tos im por tan tes da
vida bra si le i ra, ve ri fi ca re mos que, em ne nhum mo -
men to, há ou tro par ti do po lí ti co com qual quer sig ni fi -
ca do. Isso só acon te ceu na luta con tra o re gi me mi li -
tar, quan do to das as for ças po lí ti cas do Bra sil que não 
es ta vam iden ti fi ca das na Are na, apo i an do o Go ver no, 
que não es ta vam na luta ar ma da, nas guer ri lhas, no
voto em bran co ou na de fe sa da re nún cia co le ti va,
quan do to dos os que que ri am der ru bar a di ta du ra
pela via de mo crá ti ca es ta vam no MDB.

O MDB, em de ter mi na do mo men to, de po is de
70, quan do o voto em bran co ga nhou, fi cou atrás,
com meia dú zia de Se na do res, por que, até en tão, o
Par ti do era um con jun to amor fo, sem prin cí pi os, e
cada um di zia o que que ria. 

Foi fe i to, en tão, em Por to Ale gre, o pri me i ro con -
gres so de um par ti do po lí ti co na His tó ria do Bra sil,
para de ba ter a con jun tu ra na ci o nal e os pro pó si tos do 
MDB. Foi uma gran de re u nião, onde es ta vam pre sen -
tes Ulysses, Tan cre do. To das as li de ran ças lá es ta -
vam. E che gou-se à con clu são de que o MDB, jun to
com o povo bra si le i ro, iria ini ci ar uma ca mi nha da pela
con vo ca ção da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te,
pela anis tia, pe las ele i ções di re tas; con tra a tor tu ra;
pelo tér mi no da cen su ra à im pren sa. 

Por es sas cin co ban de i ras, o MDB per cor reu o
Bra sil in te i ro, com a pre sen ça do Dr. Ulysses, de Te o -
tô nio e Tan cre do. Eu, por exem plo, per cor ri todo o
País. To dos uni dos em uma só voz, à qual se jun ta ram 
a OAB, a CNBB, a ABI, os in te lec tu a is e os ar tis tas.
Enfim, toda a so ci e da de se agru pou em tor no do pro -
gra ma do MDB: aca bar com o re gi me mi li tar.

Por isso é que digo que o PMDB tem his tó ria. E
se no tar mos os li vros mo der nos, que fa zem aná li se
his tó ri ca dos úl ti mos tem pos no Bra sil, ve ri fi ca re mos
que ha via um par ti do que apo i a va o Go ver no, que era
Are na, con si de ra do, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, o



ma i or do Oci den te; e um ou tro par ti do, que era o
MDB, que lu tou com di fi cul da des enor mes, mas que
con se guiu a de mo cra cia. Não só con se gui mos a de -
mo cra cia como fo mos além. 

Se hou ves sem pas sa do as ele i ções di re tas para 
Pre si den te da Re pú bli ca, Ulysses Gu i ma rães es ta va
ele i to Pre si den te. Mas vi e ram as ele i ções in di re tas, e
vo ta mos a can di da tu ra de Tan cre do, que ga nhou tran -
qüi la men te no Co lé gio Ele i to ral.

E Tan cre do di zia: vou para o Co lé gio para des -
trui-lo. Éra mos con tra as ele i ções in di re tas per ma -
nen te men te, mas, nes sa oca sião, com a vi o lên cia
que hou ve na vo ta ção da emen da Dan te de Oli ve i ra,
quan do os mi li ta res cer ca ram o Con gres so Na ci o nal
para não per mi tir que ela fos se apro va da – e não foi,
se não me en ga no, por nove vo tos –, par ti mos para o
Co lé gio Ele i to ral. E se fez a ali an ça. Dis si den tes do
PDS, par ti do su ces sor da Are na – Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, Se na dor José Sar ney, Se na dor Mar co
Ma ci el e ou tros ilus tres com pa nhe i ros –, aju da ram a
con so li dar a vi tó ria de Tan cre do.

O Bra sil es ta va pre pa ra do para que Tan cre do
fos se Pre si den te. Tan cre do ti nha um pro gra ma e uma
pro pos ta emo ci o nan tes para o Bra sil. Mas ado e ceu
no dia da pos se e não vol tou. Assu miu Sar ney, um ho -
mem que ti nha sido o úl ti mo Pre si den te do PDS, que
re nun ci ou à Pre si dên cia da que le Par ti do para se jun -
tar a nós. A His tó ria mos tra hoje, in clu si ve, as cir cuns -
tân ci as que de ter mi na ram a sua pos se.

Na que la  oca sião,  de fen día mos  a  pos se  do
Dr. Ulysses, que era o Pre si den te da Câ ma ra e, como
tal, era o su ces sor di re to. E por que não Sar ney? Por -
que Sar ney era o Vice de Tan cre do, su ce dia Tan cre do 
na Pre si dên cia. Mas Tan cre do não ti nha to ma do pos -
se! Se Tan cre do não ti nha to ma do pos se, como o
Vice as su mi ria no seu lu gar? De fen día mos a pos se
de Ulysses Gu i ma rães, que, na Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, con vo ca ria uma nova ele i ção. Essa nova ele i -
ção ele ge ria o novo Pre si den te.

Eu es ta va no Hos pi tal de Base, em um quar to
ao lado do quar to em que es ta va o Dr. Tan cre do, che -
io de pes so as, e vi quan do fo ram che ga ram um e
mais um e mais ou tro. Vi quan do che gou, ao lado de
Sar ney, o Ge ne ral Leô ni das, com a Cons ti tu i ção na
mão, di zen do que quem de ve ria to mar pos se era o
Sar ney.

Lem bro-me de quan do o Dr. Ulysses con cor dou
e to dos, meio qui e tos, não dis se ram nada. Per gun tei,
en tão, ao Dr. Ulysses: ”O se nhor vai con cor dar?“ Ao
que ele res pon deu: ”Meu fi lho, você não está ven do o
ar gu men to que ele traz?“ Per gun tei en tão: ”Qual é o
ar gu men to?“ E Ulysses res pon deu: ”É o Mi nis tro do

Exér ci to. Ele está com o Mi nis tro do Exér ci to do lado,
já ga ran ti do“.

Re al men te, pou co tem po de po is, a TV Glo bo já
apre sen ta va pro nun ci a men tos de ilus tres ju ris tas di -
zen do que o Sr. Sar ney é que to ma ria pos se.

Cre io que Sar ney é um ho mem res pe i tá vel e fez
o má xi mo na Pre si dên cia da Re pú bli ca, mas, na ver -
da de, o Dr. Sar ney não era o Tan cre do. O povo ti nha
vo ta do em Tan cre do, mas quem go ver nou foi Sar ney.

As re la ções de Sar ney com o PMDB nun ca fo -
ram mu i to amis to sas. O PMDB ti nha um pé no Go ver -
no e um pé na Opo si ção, o que foi um erro his tó ri co.
Mi nis tros como Iris Re zen de, en tão Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, e Ja der Bar ba lho, en tão Mi nis tro da Pre vi dên -
cia ou da Re for ma Agrá ria – não sei, pois ele es te ve
nos dois Mi nis té ri os –, não ad mi ti ram de i xar o Go ver -
no, em bo ra o PMDB de fen des se a sua sa í da. Isso, so -
ma do ao fato de o Go ver no Sar ney ter tido uma in fla -
ção de 80% ao mês – que ren do ou não o povo co bra -
va a res pon sa bi li da de do PMDB nes sa in fla ção –, ge -
rou um pro fun do des gas te. O PMDB fez a cam pa nha
do Pla no Cru za do, ga nhou e co lheu as van ta gens.
Qu an do veio a in fla ção ga lo pan te, quis cair fora, ale -
gan do que nada ti nha a ver com o fato, mas o povo
afir ma va que sim e co bra va a res pon sa bi li da de do
Par ti do. 

Lem bro-me da que la cé le bre re u nião que fi ze -
mos aqui, na Fun da ção, com to dos os Go ver na do res 
– eu era Go ver na dor do Rio Gran de do Sul –, De pu -
ta dos Fe de ra is, De pu ta dos Esta du a is, Se na do res e li -
de ran ças, para de ba ter quem se ria o can di da to do
PMDB. O Dr. Ulysses, um dos ma i o res ho mens pú bli -
cos da his tó ria des te País, que teve uma atu a ção fan -
tás ti ca, como Mo i sés, con du zin do o povo bra si le i ro
rumo à ter ra pro me ti da, acha va-se o can di da to na tu ral
– e era. Mas por di ver sas cir cuns tân ci as, o Dr. Ulysses, 
Pre si den te do PMDB, so fria uma sé rie de des gas tes –
até por ser Pre si den te do PMDB. Ao lado dis so, ele ti -
nha tido uma do en ça – de pres são – e a im pren sa foi
cru el e in jus ta com ele. Por duas ve zes o Dr. Ulysses
saiu-se bem da cri se de de pres são e es ta va na ple ni -
tu de de suas fa cul da des men ta is, mas a im pren sa di -
zia que ele de pen dia de lí tio e co i sas que o va lham, e
ba tia no Dr. Ulysses.

Os Go ver na do res, en tão, re u ni ram-se e dis cu ti -
ram o lan ça men to de uma can di da tu ra que não a do
Dr. Ulysses. E não po dia ser um can di da to con tra ele,
mas sim um que se so mas se ao Dr. Ulysses, para ga -
nhar. Àque la épo ca se fa la va no Qu ér cia, que era
apo i a do pela TV Glo bo. O Qu ér cia não ha via tido o
des gas te que so freu com de nún ci as fe i tas a ele de po -
is de ter sa í do do go ver no. Ele es ta va fa zen do um ex -



cep ci o nal go ver no e con ta va com gran de pres tí gio.
Fa la va-se na can di da tu ra do Álva ro Dias. Di zi am que
ti nha de ser um jo vem bem apes so a do. E Álva ro Dias
era um jo vem bem apes so a do e es ta va fa zen do um
bom go ver no no Pa ra ná. Mas hou ve con fu são e foi
apro va da a can di da tu ra de Ulysses. Ela não co lou!
Eu, na épo ca Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, an -
dei com o Dr. Ulysses por todo o Esta do e fui com ele
a al gu mas ca pi ta is. Mas, na ver da de, a sua can di da -
tu ra não co lou! O Qu ér cia te ria ga nha do aque las ele i -
ções. O Álva ro Dias te ria ga nha do aque las ele i ções.
Erra mos!

Veio o Go ver no Col lor e o im pe ach ment. Eu,
Se na dor da Re pú bli ca, co or de nei aque la CPI em meu 
ga bi ne te. To dos eram con tra, in clu si ve o Dr. Ulysses.
Te me ro sos, vi e ram me pro cu rar para di zer: ”Mas logo
você, do Rio Gran de do Sul, fa lar em im pe ach ment?
Não se lem bra de que foi as sim que co me çou a de po -
si ção e, de po is, ocor reu o su i cí dio de Ge tú lio? Não se
lem bra de que foi as sim que co me çou a de po si ção de
Jan go? Sabe-se como co me ça uma CPI, mas não se
sabe como ter mi na!“ Le va mos a CPI adi an te. Cas sa -
do Col lor, Ita mar as su me.

Não ace i tei ser Mi nis tro do Go ver no Ita mar por
uma ra zão mu i to sim ples: eu ti nha mar ca do, na mi nha 
cons ciên cia, que to dos os que par ti ci pa ram do im pe -
ach ment de Ge tú lio en tra ram no Go ver no de Café Fi -
lho; as sim como to dos os que par ti ci pa ram do im pe -
ach ment de Jan go en tra ram no Go ver no de Cas te lo
Bran co. Eu dis se: ”Eu não vou fa zer isso!“ E não fiz!
Não ace i tei! 

Mas Ita mar, des de o iní cio, que ria go ver nar com
a pre sen ça do PMDB. Qu e ria ter mi nis tros do PMDB.
Qu e ria a ação do PMDB. O Qu ér cia não que ria.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce -
de rei, com o ma i or pra zer, o apar te a V. Exª, após con -
clu ir este ra ci o cí nio.

O Qu ér cia não que ria, por que, já na Pre si dên cia 
do Par ti do, ele era can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca e não apos ta va mu i to no Go ver no Ita mar. Ele
acha va que ia ser um des gas te des ne ces sá rio para o
PMDB e que o me lhor que o Par ti do ti nha a fa zer era ir 
para a Opo si ção. O Par ti do não ace i tou a pro pos ta de
Qu ér cia e foi para o Go ver no.

Ao fi nal do Go ver no Ita mar, não era para ser o
Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so o can di da to. Nem o
PSDB pen sa va na can di da tu ra de Fer nan do Hen ri -
que. Tí nha mos can di da to. Eu pró prio fui in di ca do e
não ace i tei. Hou ve um mo men to em que eu, Fer nan -

do Hen ri que e Ita mar Fran co achá va mos que Antô nio 
Brit to po dia ser o can di da to. Ele não ace i tou, não quis 
en fren tar Qu ér cia na con ven ção. Que sé rio equí vo co
ele co me teu, por que ga nha ría mos a con ven ção. Qu -
ér cia foi can di da to por que não hou ve ne nhum ou tro
can di da to con tra ele. Qu ér cia, que, cin co anos an tes,
te ria sido ele i to Pre si den te da Re pú bli ca se fos se
can di da to, es ta va so fren do des gas te por que era o
mo men to do auge das de nún ci as. 

Con fes so que vim a esta tri bu na dis cur sar, de -
ba ter, cri ti car du ra men te o Pre si den te do Par ti do, o
Qu ér cia, mas hoje me per gun to: lá se vão tan tos anos 
e nada foi adi an te? Não hou ve de nún cia de um pro -
mo tor, não hou ve um ato com re la ção a tudo o que ele 
fez? 

Vejo o Lula de cla ran do que o seu ma i or so nho é
que o PT re ce ba o apo io do Qu ér cia, em São Pa u lo.
Tam bém vejo o Fer nan do Hen ri que con vi dar o Qu ér -
cia para al mo çar, para jan tar, e apre sen tar pro pos tas
mi ra bo lan tes, para con se guir um en ten di men to com
ele. Per ce bo, en tão, que eu não es ta va mu i to cer to
na que la opor tu ni da de. Mas o Qu ér cia so freu um des -
gas te tão in ten so, que a sua can di da tu ra, como a do
Dr. Ulysses, ob te ve uma vo ta ção in sig ni fi can te. 

Aí ga nhou o Fer nan do Hen ri que, que co me teu o 
erro mor tal de jo gar todo o seu pres tí gio, todo o res -
pe i to que ti nha – que eram enor mes! – para apro var a
emen da da re e le i ção, em vez de fa zer as re for mas
po lí ti ca, so ci al, tri bu tá ria e par ti dá ria. E hoje es tão aí
as gra va ções de De pu ta dos con fes san do que re ce -
be ram 100, 200 mil, rá di os, e não sei mais o quê! Foi
ali que o seu Go ver no fi cou ma cu la do. Daí para di an te 
ele não teve con di ções de se re cu pe rar. 

Re u ni mo-nos e apre sen ta mos a can di da tu ra de
Ita mar ao PMDB, mas um gru po de par ti dá ri os apa i -
xo na dos e in te gra dos no Go ver no de fen di am que o
PMDB con ti nu as se no Go ver no. Ita mar per deu aque -
la con ven ção e nós con ti nu a mos no Go ver no. 

Meu que ri do Se na dor, fa zen do uma aná li se
das ele i ções de que par ti ci pa ram o Dr. Ulysses e o
Qu ér cia, ob ser va mos que, ape sar do quo ci en te in -
sig ni fi can te que eles ob ti ve ram, o PMDB fez mu i to
mais De pu ta dos e Se na do res do que na úl ti ma ele i -
ção, na qual, não ten do can di da to, ape nas apo i a mos
o Sr. Fer nan do Hen ri que. 

Hoje o PMDB está nes sa si tu a ção. Re pa rem
que as pes qui sas mos tram como es tão os dois par ti -
dos de em ba sa men to po pu lar: o PT, em pri me i ro lu -
gar, aci ma do PMDB, e o PMDB, ape sar de tudo, em
se gui da. Em ter ce i ro lu gar, o PFL, com 5% da in ten -
ção de vo tos; o PMDB, na fa i xa dos 30%, e o PT qua -
se na fa i xa dos 40%. Ape sar de tudo.



Te nho dito que o PMDB se en con tra em um mo -
men to his tó ri co. A ele i ção do ano que vem não pode ser
con si de ra da igual àque la da cam pa nha do Dr. Ulysses,
ou àque la da cam pa nha do Qu ér cia, ou ain da àque la
em que apo i a mos o Fer nan do Hen ri que Car do so. Ela
será di fe ren te. Ou o PMDB diz o que ele é, o que ele
sig ni fi ca, de que ele pre ci sa, ou fica no lim bo da his tó -
ria. Ele não terá um mí ni mo de cre di bi li da de po pu lar
se não apre sen tar um pro gra ma, uma idéia, uma fi lo -
so fia, as sim como fi ze mos em 1970. Na que la oca -
sião, apre sen ta mos uma pro pos ta ao País no cam po
ins ti tu ci o nal. Ago ra te mos de apre sen tar uma pro pos -
ta ao País no cam po eco nô mi co, no cam po so ci al, no
cam po éti co.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – No bre Se na -
dor, V. Exª vai me hon rar com o apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ago ra
sim.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Pe -
dro Si mon, há uma tra di ção nes ta Casa pela qual
sem pre que um Se na dor se di ri ge a ou tro, pro nun cia
pa la vras de elo gio, en cô mi os. Qu e ro fa zer o mes mo
em re la ção a V. Exª, mas com sin ce ri da de – o que não 
quer di zer que os ou tros não se jam sin ce ros. Qu e ro
ape nas re a fir mar mi nha sin ce ri da de em re la ção ao
que vou di zer so bre V. Exª. Te nho por V. Exª mu i ta ad -
mi ra ção, por tudo quan to V. Exª tem sig ni fi ca do ao
lon go de sua car re i ra po lí ti ca. E pelo que sig ni fi ca
aqui no ple ná rio do Se na do, onde con vi ve mos. V. Exª
se gu ra men te nem sabe, mas, com fre qüên cia, pro -
nun cio o seu nome, dan do-o como au tor de ini ci a ti vas 
ex tra or di ná ri as nes ta Casa. Já o fiz na te le vi são. Em
tudo quan to digo a res pe i to de V. Exª eu sou sin ce ro.
Mas V. Exª está fa zen do hoje his tó ria po lí ti ca, com a
qual eu con cor do em par te. V. Exª diz ver da des que
não são as mi nhas ver da des, fa tal men te, o que não
quer di zer que es te ja men tin do. Des de que Pi la tos
per gun tou, no jul ga men to de Cris to, o que é a ver da -
de, a ver da de tem sido ques ti o na da – ao lon go dos
sé cu los e dos mi lê ni os. Se na dor Pe dro Si mon, não
vejo ne nhu ma ati tu de equi vo ca da ou er ra da do Se na -
dor José Sar ney quan do apóia a fi lha. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Per dão,
eu tam bém não fa lei em ati tu de er ra da, não o cri ti -
quei; dis se que ele está fa zen do o que faz e o res pe i -
to, por que se tra ta da fi lha dele. Afir mei ape nas que se 
deve res pe i tar o di re i to do PMDB ter can di da to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ouvi per fe i ta -
men te que V. Exª dis se que ele está mu i to cer to ao
apo i ar a fi lha. E, num pas so se guin te, pro nun cia pa la -
vras que sig ni fi cam qua se que crí ti cas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não
foi a in ten ção.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL– MA) – Sim, co me ça
a fa lar no es pí ri to par ti dá rio, etc. Só fal ta va Sar ney de -
i xar de apo i ar a fi lha. A úni ca co i sa que fal ta va nes te
País, na vida pú bli ca, se ria o Sar ney de i xar de apo i ar
a sua pró pria fi lha.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con cor -
do ple na men te com V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Bem, em se -
gui da diz V. Exª que o PMDB é o úni co Par ti do com
tra di ção nes te País. Não! O PMDB, no co me ço, foi um
ca le i dos có pio ide o ló gi co – e V. Exª mes mo dis se isso,
em ou tras pa la vras. To das as cor ren tes es ta vam ali
pre sen tes. No ins tan te em que o PMDB pas sou a ser
ape nas PMDB, e não mais MDB, sur gi ram ou tros par -
ti dos de igual com pos tu ra e de igual tra di ção. Sur giu o 
PT. Te mos que res pe i tar o PT.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Veja,
meu que ri do co le ga, como é cru el e in jus to o jul ga -
men to que fa zem Do nos so PMDB. 

O SR. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não falo mal 
do PMDB; ao con trá rio, exal to o PMDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ima gi na
se fa las se!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – O que não
de se jo é que V. Exª, a pre tex to de de fen der o seu Par -
ti do, no que faz mu i to bem, des me re ça os de ma is. O
PT é um Par ti do que sur giu à épo ca do PMDB e tem a
sua his tó ria. Lem bro-me de Bri zo la che gan do ao Bra -
sil e lu tan do pela res ta u ra ção do PTB, este sim com
gran de his tó ria, his tó ria pas sa da, an ti ga, e que po de -
ria ser re to ma da na que le mo men to. Mas sur giu o PDT 
no seu lu gar. E aí diz V. Exª: o PMDB foi o res pon sá vel
pela que bra do sis te ma re vo lu ci o ná rio. Não! O PMDB
pode ter sido o car ro-che fe.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E que
ou tro Par ti do foi?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Expli co a
V. Exª, se V. Exª me per mi tir.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que
V. Exª está sen do mu i to lon go. É qua se um pro nun ci -
a men to. Se ria óti mo em uma se gun da-fe i ra. Em uma
sex ta-fe i ra como esta se ria óti mo que V. Exª me su ce -
des se na tri bu na.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ga ran to a
V. Exª que es tou sen do lon go, po rém não tão lon go
como ge ral men te V. Exª é em seus apar tes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tam bém
é ver da de. Mas é que... 



O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ou será que
V. Exª tem o di re i to de ser lon go e eu não?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que
V. Exª está fa zen do um pro nun ci a men to tão im por -
tan te ...

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não es tou,
es tou ape nas fa zen do al gu mas ob ser va ções.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... que
não de ve ria es con der o seu dis cur so em um apar te a
mim, mas ir à tri bu na e fa zer um pro nun ci a men to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª ago ra
me deu um mo ti vo, Se na dor Pe dro Si mon, para, toda
vez em que apar te ar, lem brar do que foi a in to le rân cia
de V. Exª em re la ção ao meu apar te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não é in -
to le rân cia, Se na dor, ape nas ape lo a V. Exª para fa zer
como eu fiz. Assim que per ce bi que, se fos se apar te ar 
o nos so que ri do Se na dor Gil vam Bor ges, iria ape nas
me me ter no seu dis cur so, de ci di vir à tri bu na para fa -
zer um pro nun ci a men to e res pon der a S. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª se
mete no dis cur so de to dos os Se na do res, e o faz mu i -
to bem, com be le za. A di fe ren ça en tre nós, ago ra, é
que o apar te de V. Exª tem sem pre be le za e o meu é
pá li do. Mas V. Exª é um dos que mais se de mo ram nos 
apar tes aqui nes ta Casa.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vá à tri -
bu na, Se na dor!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Fa rei isso ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Óti mo!
Ago ra está bem.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – ... e pe di rei a
V. Exª, nos seus apar tes fu tu ros, que pro ce da do mes -
mo modo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não!
Estou con ce den do o apar te a V. Exª à von ta de. Ago ra, 
V. Exª dis se que vai à tri bu na ....

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não está,
V. Exª está que bran do o meu apar te e vou de sis tir
dele.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
dis se que iria à tri bu na... con ti nue com o apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não pos so
mais ir à tri bu na, por que já fa lei uma vez. Res pe i to o
Re gi men to. V. Exª não res pe i ta, mas eu res pe i to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nem
como Lí der?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não pos so
mais fa lar, por que já fa lei uma vez.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Per dão,
eu não sa bia. Então, fale à von ta de.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – De sis to do
apar te, em ra zão da in to le rân cia de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo
amor de Deus! Con ti nue o apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ape nas me
re ser vo o di re i to, da qui para fren te, de con ti nu ar ad mi -
ran do V. Exª, mas cha man do sua aten ção para os
seus qui lo mé tri cos apar tes to dos os dias.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O que é
ver da de! 

Faço um ape lo para que V. Exª con ti nue com a
pa la vra. V. Exª dis se que não pode mais ir à tri bu na. E
eu pen sei que po dia. Se pu des se, se ria im por tan te
que V. Exª vi es se à tri bu na para de ba ter e, as sim, po -
de ría mos co nhe cer os dois la dos. Mas como V. Exª
diz que não pode mais ir, faço ques tão que V. Exª con -
ti nue o seu apar te. É o meu ape lo. 

Peço até per dão a V. Exª e peço que con ti nue o
seu apar te. Te nha um ges to de gran de za, ace i te as
mi nhas des cul pas e con ti nue com o apar te.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Faço
um ape lo aos Srs. Se na do res, e o faço con tra ri a men -
te a uma pos tu ra que gos ta ria de ter se não es ti ves se
ocu pan do a Pre si dên cia, por que acho que fal ta a este 
Se na do o que es ta mos ten do ago ra: este ca lor, este
de ba te sin ce ro e fran co. Mas, in fe liz men te, como Pre -
si den te, devo cha mar a aten ção para o fato de que o
Re gi men to está sen do ofen di do, pois a in ter ven ção
de cada um deve ser pre ce di da da aqui es cên cia do
Se na dor que está com a pa la vra.

É com pe sar que faço esse ape lo, por que es tou
en can ta do com o que acon te ce hoje nes ta Casa: esta
efer ves cên cia, este ca lor, esta ju ven tu de que en vol ve
a to dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª está com o apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – De sis to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não fala
por que não quer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não falo por -
que V. Exª, ao con trá rio da edu ca ção par la men tar, me 
re ti rou o apar te, fa zen do aqui lo que não faz quan do
apar te ia os ou tros ora do res.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Re ti rei
por que achei que V. Exª de ve ria ir à tri bu na. Se não



tem o di re i to de vol tar à tri bu na, con ce do-lhe o apar te. 
Por fa vor, fale, Se na dor. É o ape lo que faço a V. Exª. 

Peço des cul pas, in clu si ve. Mas vol to a afir mar
que achei que V. Exª po de ria ir à tri bu na. Pelo amor de 
Deus!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Re to mo, en -
tão, o meu apar te...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – ... di zen do a
V. Exª que o PMDB é um Par ti do que me re ce res pe i to
– e eu o res pe i to e ad mi ro. Mas devo di zer que o meu
Par ti do tam bém me re ce. E o meu Par ti do foi fun da men -
tal para o oca so da Re vo lu ção. E, nes se pon to, V. Exª foi
in jus to. Não fos se a dis si dên cia do PDS, for man do o
PFL, não te ria ha vi do ele i ção do Pre si den te Tan cre do
Ne ves, por quem ti nha tam bém a mais pro fun da ad -
mi ra ção. Di zer que o PMDB foi res pon sá vel so zi nho é
não fa zer ho me na gem à his tó ria po lí ti ca. Logo de po is, 
V. Exª se que i xa dos 80% de in fla ção do Go ver no Sar -
ney. Isso é cor re to, po rém, V. Exª se es que ceu de di -
zer que hou ve o Pla no Cru za do, gra ças ao qual fo ram
ele i tos qua se to dos os Go ver na do res do PMDB e os
Se na do res da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como
V. Exª é in jus to! 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Eu é que sou
in jus to?!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Afir mei
que os 80% de in fla ção in flu iu na que da do Dr. Ulysses 
Gu i ma rães, mas éra mos res pon sá ve is por ela. O
povo dis se que, se o PMDB, na oca sião do Pla no Cru -
za do, so mou para as suas ele i ções, na hora dos 80%
de ve ria so mar para sua di mi nu i ção.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Mais do que
so mou, ele geu qua se to dos os Go ver na do res e Se -
na do res da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu dis se
isso, Sr. Se na dor.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª foi um
dos Mi nis tros do Go ver no Sar ney, foi no me a do pelo
Pre si den te Sar ney.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fui no -
me a do pelo Dr. Tan cre do Ne ves. A Por ta ria, que eu
guar do até hoje, é aque la que o Dr. Tan cre do as si nou, 
mas que, na épo ca, não pôde ser cum pri da. Tan to
que, quan do o Dr. Sar ney so li ci tou a par ti ci pa ção em
seu Go ver no, fui o pri me i ro a pe dir de mis são.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – O Dr. Tan cre -
do Ne ves, se gu ra men te, es co lheu V. Exª, mas quem o 

no me ou foi o Sar ney, que não era obri ga do a no -
meá-lo, o fez de boa von ta de.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – No me ou
to dos.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Pe dro Si mon, por gen -
ti le za, a Mesa faz um ape lo para que V. Exª con clua
seu pro nun ci a men to, pois seu tem po já se es go tou.
Faço tam bém um ape lo ao apar te an te, Se na dor Edi -
son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Vou con clu ir,
Sr. Pre si den te, até por que, sen do eu mem bro da
Mesa, devo ze lar pe los dis po si ti vos e re gras re gi men -
ta is. Estou sen do lon go pela pri me i ra vez na mi nha
vida no Se na do. Sem pre res pe i to os dois mi nu tos a
que tem di re i to o apar te an te. Des ta vez, re co nhe ço
que es tou indo além, até pe las in ter fe rên ci as do ora -
dor que me per mi tiu o apar te, de po is de i xou de per mi -
ti-lo e, ago ra, vol tou a per mi tir. Peço des cul pas a V. Exª, 
Se na dor Gil vam Bor ges, que exer ce a Pre si dên cia da
Casa nes te mo men to, por es tar in frin gin do as re gras,
o que não gos to e não devo fa zer, in clu si ve por ser
Vice-Pre si den te da Casa. Con cluo, Se na dor Pe dro
Si mon, di zen do que eu não te ria ne nhum cons tran gi -
men to – e eu o dis se aqui an tes da che ga da de V. Exª
ao ple ná rio – em vo tar em um can di da to do PMDB,
em vo tar em V. Exª. Eu não te ria ne nhum cons tran gi -
men to, até por que re co nhe ço em V. Exª, e em di ver -
sos ou tros pe e me de bis tas, va lor para di ri gir este País. 
Mas o que eu di zia no co me ço, apar te an do o Se na dor 
Gil vam Bor ges, é que pre ci sa mos ter um can di da to
que pos sa ali ar, a um só tem po, as duas con di ções: a
de ga nhar ele i ção e a de go ver nar bem. O meu Par ti -
do, hoje, tem um can di da to com es sas duas con di -
ções. V. Exª men ci o nou se gui da men te o ex-Pre si den -
te Ulysses Gu i ma rães. Ele foi um dos me lho res va lo -
res da vida pú bli ca da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
um dos me lho res va lo res que o Bra sil já co nhe ceu na
po lí ti ca e que ti nha to das as con di ções para go ver nar
bem o Bra sil, mas não teve as con di ções ne ces sá ri as
para ga nhar a ele i ção. De que va leu, en tão, o sa cri fí -
cio do PMDB e do ex-De pu ta do Ulysses Gu i ma rães?
Por tan to, no ins tan te em que sur gir um nome em con -
di ções de ga nhar a ele i ção – que seja o de V. Exª –
aci ma da que le que te mos no PFL, es ta re mos in te i ra -
men te de acor do. Se não, não. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço a V. Exª o apar te e vol to a re pe tir que a aber tu ra de -
mo crá ti ca foi fe i ta pelo MDB. E, na que le tem po, ha via
Are na e MDB. Quem fez a aber tu ra de mo crá ti ca foi o
MDB. Quem per cor reu...



O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Não fos se o
PFL, não te ria ha vi do a aber tu ra de mo crá ti ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em pri -
me i ro lu gar, não exis tia PFL. O PFL foi uma dis si dên -
cia do PDS e foi cri a do de po is da aber tu ra. Uma dis si -
dên cia é que par ti ci pou. Não cha me essa dis si dên cia
de Par ti do. Essa dis si dên cia, de po is, se trans for mou
em Par ti do.

O MDB foi o Par ti do que fez a tran si ção de mo crá -
ti ca. E des de a tran si ção de mo crá ti ca, des de a mor te
de Dr. Tan cre do Ne ves, que o MDB vem ca mi nhan do à 
mar gem da his tó ria: na can di da tu ra do Dr. Ulysses
Gu i ma rães, na can di da tu ra do Ores tes Qu ér cia e na
can di da tu ra do Fer nan do Hen ri que. O que eu digo é
que nós não po de mos, hoje, de i xar de apre sen tar à
Na ção o nos so Par ti do com a sua cara, com a sua his -
tó ria e com suas pre ten sões para o fu tu ro.

Eu, por exem plo, não com par ti lho da tese de fen -
di da pelo meu ami go Ita mar Fran co de fa zer crí ti cas e
abrir guer ra ao Go ver no Fer nan do Hen ri que. Não é
por aí. Até por que en ten do que, se nós fi ze mos par te
do Go ver no, não é por aí... 

Enten do que o Fer nan do Hen ri que, hoje, já é
pas sa do e nós te mos que olhar para o fu tu ro. E se ria
mu i to bom que o PMDB ti ves se o seu can di da to com
sua pro pos ta. Uma pro pos ta que, com todo res pe i to,
des de da mor te do Dr. Tan cre do Ne ves até hoje, não
foi apre sen ta da. A So ci al De mo cra cia não o fez e o
PT, em três opor tu ni da de, ten tou e não con se guiu
che gar lá. O PMDB deve re u nir os seus sá bi os, a sua
gen te, a so ci e da de, o povo para es ta be le cer um pla no 
de ação po lí ti ca, no as pec to ins ti tu ci o nal, éti co, eco -
nô mi co, so ci al e nas re for mas que de vem ser fe i tas.
Cre io que é isso o que te mos que fa zer para o Par ti do
con ti nu ar. Pode até não ga nhar, mas se con so li da
como Par ti do.

Po rém, Sr. Pre si den te, se des ta vez, mais uma
vez, o PMDB não mos trar a sua cara como deve, não
se apre sen tar com uma pro pos ta de Go ver no, o Par ti -
do fi ca rá à mar gem da His tó ria, não terá ou tra opor tu -
ni da de, não ha ve rá de ter ou tra opor tu ni da de. 

Já ago ra é di fí cil ten tar mos eli mi nar to das as di -
ver gên ci as em tor no de uma meta co mum; fa zer mos
com que o nos so que ri do Go ver na dor Jar bas Vas con -
ce los en ten da que é im por tan te ter mos uma can di da -
tu ra pró pria; fa zer mos com que di ver gên ci as do gru po 
a, b ou c se jam res pe i ta das e que um ob je ti vo co mum
seja ace i to.

O PMDB na ci o nal mar cou a pré via para 20 de ja -
ne i ro, quan do ha ve re mos de nos re u nir e es co lher o
can di da to. Esco lhi do o Ita mar Fran co, es ta rei como ele;

se hou ver um ter ce i ro can di da to – pode ha ver –, es ta -
rei com esse can di da to e se eu for o es co lhi do, es pe -
ro que os com pa nhe i ros do Par ti do es te jam co mi go. 

Isso não nos im pe de de le var até o fim o de se jo
de que o Go ver no Fer nan do Hen ri que seja um bom
Go ver no ou que en con tre me nos di fi cul da des do que
as que tem tido até aqui.

Po rém, cre io que, a essa al tu ra, mar char mos
para uma fren te eclé ti ca é mais di fí cil do que nos unir -
mos em tor no das nos sas idéi as. Cre io que o PMDB
tem que ter o seu can di da to. 

A meu ver, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney está 
ten do um de sem pe nho im por tan te na te le vi são, as -
sim como o Sr. Ni zan Gu a na es, como ori en ta dor do
seu mar ke ting po lí ti co – e po de rá cres cer. É uma
can di da tu ra im por tan te, mas cre io que po de mos ter
um can di da to para o PMDB; po de mos ter um can di -
da to para o PFL e po de mos ter um can di da to para o
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Sr. Se -
na dor Pe dro Si mon, não que ro in ter fe rir no pro nun ci a -
men to de V. Exª, mas já se pas sa ram mais de 15 mi -
nu tos do seu tem po e, por isso, peço a V. Exª que con -
clua, por que há ou tro ora dor ins cri to, na ex pec ta ti va
de fa zer um pro nun ci a men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fi que
tran qüi lo, Sr. Pre si den te. Há ape nas mais um ora dor
que pode pro nun ci ar-se – os ou tros três, não – e a
ses são vai até as 13h. Por tan to, cre io que tem po não
fal ta rá. Se ti ves se eu a pre o cu pa ção de lhe rou bar o
tem po, tudo bem, mas como o tér mi no da ses são é às 
13h, não ha ve rá pro ble ma. São 10h43, e só há o Se -
na dor La u ro Cam pos para fa lar.

Mas, con ti nu an do, o PSDB pode ter o seu can di -
da to. Não acho o Mi nis tro José Ser ra tão an ti pá ti co
como diz V. Exª. Tal vez S. Exª não te nha o mag ne tis -
mo que ti nha o Co vas, por exem plo, de em pol gar a
so ci e da de, a fór mu la do Se nhor Fer nan do Hen ri que,
de agra dar a gre gos e tro i a nos. Sua Exce lên cia é mu i -
to po si ti vo, mu i to en fá ti co, mas con se gue, por exem -
plo, gran des vi tó ri as. Essa vi tó ria que S. Exª con se -
guiu na ONU, com re la ção aos me di ca men tos, é algo
de pri me i ra gran de za. O Mi nis tro da Sa ú de, faço jus ti -
ça, tem sido um dos mais com pe ten tes que ti ve mos
até hoje. 

Não te nho dú vi da de que um des tes três can di -
da tos – o do PMDB, o do PSDB ou o do PFL – che ga -
rá ao se gun do tur no. Por isso, exis te o se gun do tur no.

Va mos fir mar o nos so Par ti do, dar o seu con te ú -
do, dar a li nha do nos so Par ti do no pri me i ro tur no. De -
po is, no se gun do, va mos se guir com aque la can di da -



tu ra que re pre sen ta os nos sos pro pó si tos. É isso o
que pen so que de ve mos fa zer, Sr. Pre si den te. 

Re pa rem que, na con ven ção do PMDB, 98%
dos con ven ci o na is dis se ram que que ri am can di da tu -
ra pró pria; no ven ta e oito por cen to dos con ven ci o na is 
de fen de ram a can di da tu ra pró pria. 

Sou be mos des sa es ta tís ti ca por uma vo ta ção
se cre ta. To dos vo ta ram nas ur nas, de po si ta ram o seu
voto, mas não hou ve ne nhum de ba te, ne nhu ma dis -
cus são em ter mos de ha ver can di da tu ra pró pria ou
não. O que es tá va mos ali dis cu tin do – e V. Exª sabe
dis so – era quem se ria o fu tu ro pre si den te do PMDB.
Era isso o que es tá va mos vo tan do. E, mes mo as sim,
es sas pes so as sem pre de fen de ram a can di da tu ra
pró pria. 

Cre io que o PMDB deve ter o seu can di da to. 

A Drª Ro se a na está cres cen do? Óti mo! O PFL
pode ter o seu can di da to. O PSDB não pode abrir mão 
da can di da tu ra a Pre si den te da Re pú bli ca? Óti mo!
Pode ter o seu can di da to, pode ser o Ser ra, o Tas so
ou qual quer ou tro.

Te nho dito algo que con si de ro mu i to im por tan te, 
o PMDB é um par ti do so bre o qual os pais fa lam para
os fi lhos, para as no vas ge ra ções que es tão aí: ”Meu
fi lho, o PMDB é o Par ti do do Ulysses, do Tan cre do, do
Te o tô nio; o PMDB foi o Par ti do que lu tou con tra o ar bí -
trio, con tra a di ta du ra. É um gran de Par ti do“. Sen ti mos 
isso, mas, na ver da de, não es ta mos acres cen tan do
um fato novo a essa ren da enor me que te mos de po si -
ta da no ban co, que foi até a mor te do Dr. Tan cre do. De 
lá para cá, só fo mos gas tan do, di mi nu in do a nos sa
cre di bi li da de, de tal ma ne i ra que, hoje, não te mos ne -
nhum ren di men to na pou pan ça. Te mos o nos so nome 
e a nos sa bi o gra fia. 

Ou con so li da mos e re i ni ci a mos uma eta pa de
fé, de con fi an ça, de res pe i to à opi nião pú bli ca, e a so -
ci e da de se iden ti fi ca co nos co, ou o PMDB de sa pa re -
ce rá como um gran de Par ti do. Fi ca rá como um des -
ses par ti dos na ni cos e, da qui a qua tro anos, V. Exª e
eu es ta re mos bri gan do para per mi tir que os par ti dos
na ni cos te nham o di re i to de tem po na te le vi são, etc.,
por quê? Por que não nos sus ten ta re mos como um
gran de Par ti do. 

Essa é a mi nha pro pos ta, Sr. Pre si den te. É por
isso que es tou nes sa ca mi nha da. Eu já po de ria ter
sido can di da to em ou tras opor tu ni da des. Não te nho
va i da de, não te nho pre ten são, sou uma pes soa sim -
ples, que re co nhe ce a sua po si ção, mas sigo esse ca -
mi nho mais pelo PMDB do que pelo re sul ta do, por que 
cre io que o PMDB tem a obri ga ção de não se de i xar
le var pe las cor ren te zas e de sa pa re cer da His tó ria.

Por isso, es tou nes ta his tó ria e, por isso, cre io que de -
ve mos ter can di da tu ra pró pria. 

Então, ape sar do ca ri nho que V. Exª tem pelo
Dr. Sar ney,  que  res pe i to;  ape sar  do  ca ri nho  que
V. Exª tem pela Drª Ro se a na, e eu a res pe i to, mas
como V. Exª dis se des ta tri bu na, se o PMDB ti ver can -
di da to, vo ta rá no can di da to do PMDB. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. 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 su ces si va men te pe los Srs. La u ro
Cam pos e Gil vam Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, pelo pra zo
de 20 mi nu tos. Escla re ço a S. Exª que ha ve rá uma to -
le rân cia da Mesa com re la ção ao seu tem po como
ora dor, uma vez que o Se na dor Pe dro Si mon ul tra -
pas sou o tem po de que dis pu nha.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PTD – 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, hoje, a sex -
ta-fe i ra está quen te, não em Bra sí lia, mas aqui, no
Se na do. Isso me agra da mu i to, por que cre io que fal ta
jus ta men te aqui lo que o Re gi men to não per mi te, o
de ba te, que quan to mais aca lo ra do e po la ri za do, cre -
io que é mais es cla re ce dor.

Não gos to de de ba te quan do é fe i to não di re ta -
men te, como pre sen ci a mos ago ra, mas quan do al -
guém apro ve i ta um apar te de um Se na dor para, en -
tão, em se gui da pe dir um apar te em que suas ma ni -
fes ta ções não se di ri gem a quem está na tri bu na, mas 
àque le que aca bou de fa zer um apar te. Este, no en -
tan to, fica im pos si bi li ta do re gi men tal men te de res -
pon der. Essa es tra té gia não me agra da.

Con se quen te men te, só pos so pa ra be ni zar
aque les que es tão de fen den do seus pon tos de vis ta,
seus in te res ses.

Esta Casa é – di ga mos, em lin gua gem par la -
men tar – di nâ mi ca, ou seja, não es co lhe mos quan do
e quan to fa lar. Aqui, no Par la men to, onde se de ve ria
fa lar, par la re, so mos sub me ti dos a tan tas re gras e
con di ci o na men tos que, in fe liz men te, so mos obri ga -
dos a nos man ter si len ci o sos por mu i to tem po.

A sex ta-fe i ra é sem pre bem-vin da por que nela a
au sên cia de gran de par te dos Se na do res, o que é
mu i to la men tá vel, per mi te-nos – nós, que não so mos
pre si den tes de Co mis sões, que não es ta mos na
ante-sala do Pre si den te da Re pú bli ca, que não te mos
pre ten são a Mi nis té ri os ou Emba i xa das, que so mos,



nes se sen ti do, Se na do res de ter ce i ra ca te go ria, como
se fala pre sen te men te – apro ve i tar es ses hi a tos para
ten tar co lo car al gu mas idéi as. (Tu mul to na ga le ria.)

Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar que a pla téia 
fos se aler ta da no sen ti do de não per tur bar quem está
tra ba lhan do.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Por
gen ti le za, so li ci to si lên cio aos que es tão na ga le ria,
por que há um ora dor na tri bu na.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Gos ta ria, por exem plo, de jus ti fi car-me pelo fato de
não ter pres ta do a so li da ri e da de me re ci da ao Go ver -
na dor Le o nel Bri zo la quan do to dos os co le gas pre -
sen tes o fi ze ram, pois na que le ins tan te en con tra -
va-me au sen te.

O Go ver na dor Le o nel Bri zo la tem oi ten ta anos
de ida de e uma vida pre gres sa, uma bi o gra fia que
não pode ser lan ça da as sim ao des ca so, ao me nos -
pre zo e às acu sa ções in fun da das.

Acom pa nho, há mu i tas dé ca das, a ca mi nha da
do Go ver na dor Le o nel Bri zo la. Te nho por ele o ma i or
apre ço e nele de po si to a ma i or con fi an ça, mes mo de -
po is que al gu mas ale i vo si as, al guns ata ques in fun da -
dos fo ram fe i tos em re la ção ao seu pa tri mô nio, que é,
ob vi a men te, fa mi li ar, cons tru í do com tra ba lho e dig ni -
da de ao lon go de oi ten ta anos.

La men to que al guns agru pa men tos po lí ti cos te -
nham-se va li do de de sa ven ças que Fre ud ex pli ca.
São ati tu des que se or ga ni zam no com ple xo de Édi -
po, em lu tas e em bri gas, com pe tar dos que par tem
do in cons ci en te e que, de vez em quan do, as su mem
po si ções em re la ção às qua is não gos ta ria de te cer
co men tá ri os, por que nes ses do mí ni os, tan to do in -
cons ci en te quan to da vida fa mi li ar, man te nho-me de
fora. No en tan to, sin to que te nham usa do es ses in gre -
di en tes para com eles ten tar en vol ver a fi gu ra ín te gra
e ho nes ta do Go ver na dor Le o nel Bri zo la. Quem foi
Go ver na dor de dois Esta dos da União, quem exer ceu
tan tos car gos pú bli cos, quem teve a res pon sa bi li da de 
du ran te tan to tem po so bre imen sas so mas não de ve -
ria ser ago ra, aos oi ten ta anos de ida de, in qui na do
por dú vi das e in jú ri as que têm por ob je ti vo ten tar ofen -
der essa fi gu ra pú bli ca da má xi ma res pe i ta bi li da de.

Cada um tem as suas pre o cu pa ções e du ran te o 
fe ri a do de on tem per ma ne ci em Bra sí lia. Sou uma
pes soa que não gos ta de vi a jar. Fui à Eu ro pa pela pri -
me i ra vez em 1953, quan do pou cos bra si le i ros o fa zi -
am, e mo rei na Itá lia em 1958, um país que ado ro,
com uma cul tu ra que ad mi ro. Em sete anos como Se -
na dor, só me afas tei do Bra sil para ir à ONU em mis -

são ofi ci al e, du ran te qua tro dias, para vi si tar mi nha fi -
lha que es tu da va e mo ra va em Pa ris. 

De modo que nin guém pode me acu sar de es tar
apro ve i tan do o man da to de Se na dor para fla nar pelo
mun do, para an dar por aí como al gu mas fi gu ras da
mais alta bu ro cra cia bra si le i ra, in clu si ve o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, para ser mais ex plí ci to, que
ago ra está sa in do no va men te, de po is de ter aca ba do
de che gar de sua vi le gi a tu ra na Eu ro pa. Não imi to es -
ses exem plos. Fico na mi nha po si ção, na mi nha casa,
pela qual não re ce bo au xí lio-mo ra dia.

Como Se na dor, re ce bo lí qui do cer ca de R$6 mil
por mês – es tou pres tan do con tas, sim, por que men ti -
ras te nho es cu ta do mu i tas, mas elas são per doá ve is
por que cons ti tu em o fru to da in ve ja da que les que jul -
gam que ser Se na dor é um pri vi lé gio. E até di zem, de
for ma jo co sa, que o Se na do é me lhor do que o pa ra í -
so, por que para che gar mos ao céu pre ci sa mos mor -
rer pri me i ro e para ser mos Se na do res não te mos de
pas sar para a ou tra vida. 

Para mim, esse é o re sul ta do ape nas de uma
fal sa ima gem que os Se na do res pas sam de que são
se res pri vi le gi a dos e de que tal vez imi tas sem, por
exem plo, os De pu ta dos Esta du a is de Mi nas, que che -
ga ram a re ce ber en tre R$60 mil e R$80 mil por mês.
Meus ven ci men tos to ta is não che gam a R$7 mil por
mês. Não o te nho aqui hoje, mas vou tra zer meu con -
tra che que para apre sen tá-lo to dos os me ses, como já 
fiz e tam bém o Se na dor Edu ar do Su plicy há al guns
dias. Ele será for ne ci do pelo se tor com pe ten te do Se -
na do Fe de ral.

Estou di zen do isso para que, nes sa agi ta ção ele i -
to ral, não ve nham can di da tos se lan çar às ele i ções pen -
san do que aqui vão re ce ber mais do que isso.

Ou tro dia, ouvi um co le ga, Pre si den te da Câ ma -
ra, di zer que os Se na do res es tão re ce ben do R$80 mil 
por mês. Ago ra, eu es tou re ce ben do me nos de R$7
mil, não sei exa ta men te qual a quan tia, por que te nho
que co la bo rar com o Par ti do. Enquan to es ta va no ou -
tro Par ti do, o des con to era de 22% e eu re ce bia cer ca
de R$5,8 mil. E abri mão do au xí lio-re si dên cia, que, lí -
qui do, era de R$2,2 mil por mês. Fo ram à mi nha casa
e de vas sa ram mi nha pri va ci da de. Co lo ca ram o re tra to 
da mi nha casa, que é mu i to fo to gê ni ca e que me cus -
tou mu i to tra ba lho e lá gri mas, em duas pá gi nas da re -
vis ta Veja, para fa zer um es cân da lo com o meu lar.
Aqui lo não é uma casa, é um lar. Um lar não deve ser
es can da li za do e pro fa na do por es ses pa pa raz zi, es -
ses fo tó gra fos fu xi que i ros.



Dito isso, eu gos ta ria de fa zer al gu mas con si de -
ra ções, e, tal vez, mi nhas pre o cu pa ções prin ci pa is
pos sam ca u sar es pé cie, mos sa e es tra nhe za.

Ontem, na ma i or par te do dia, fi quei pre o cu pa do 
com a Pre ces são do Pe rié lio de Mer cú rio. Te nho di re i -
to de me pre o cu par com a Pre ces são do Pe rié lio de
Mer cú rio? Pois é. Eu es ta va pre o cu pa do, como já es -
ti ve há 10 ou 15 anos. Para ex pli car o por quê, vou di -
zer ape nas o se guin te. É que exis te um tra ba lho de
um gran de fí si co nor te-ame ri ca no, de Ber ke ley, cujo
li vro se cha ma The Struc tu re of Sci en ti fic Re vo lu ti -
ons, A Estru tu ra das Re vo lu ções Ci en tí fi cas. Esse li -
vro, de au to ria de Tho mas S. Khun, é le i tu ra obri ga tó -
ria nas boas uni ver si da des bra si le i ras. À pá gi na 26
des se li vro, está a in for ma ção de que o úni co dos três
fun da men tos, no mun do real, que sus ten ta a Te o ria
da Re la ti vi da de, de Eins te in, é ape nas a Pre ces são
do Pe rié lio de Mer cú rio. Se hou ver uma ou tra ex pli ca -
ção para a Pre ces são do Pe rié lio de Mer cú rio, a Te o -
ria da Re la ti vi da de não se sus ten ta.

E o que tem o meu man da to a ver com isso?
Abso lu ta men te, nada. Mas eu te nho. E te nho, por que,
por vol ta de 1948, meu pai es cre veu um li vro cha ma -
do Re fle xões So bre a Re la ti vi da de. Eu ti nha 18 anos
de ida de quan do aque le tra ba lho so bre a re la ti vi da de
foi es cri to e pu bli ca do pelo meu pai, o que de mons tra
uma co ra gem enor me. Em Belo Ho ri zon te, ele, tran -
ca do em seu es cri tó rio, fez um tra ba lho que apre sen -
ta crí ti cas à Te o ria da Re la ti vi da de. E, ago ra, re lem bro 
que a Te o ria da Re la ti vi da de só se sus ten ta em uma
per na. Se hou ver uma ou tra ex pli ca ção para a Pre -
ces são do Pe rié lio de Mer cú rio, a Te o ria da Re la ti vi -
da de é mero so nho.

Char les Cha plin, tam bém ju deu, como Eins te in,
con ta, em sua bi o gra fia, que, um dia, ele foi vi si tar
Eins te in. E, con ver san do com a es po sa de Eins te in,
ela con tou o dia em que Eins te in con se guiu re sol ver os 
pro ble mas que o pre o cu pa vam a res pe i to da Te o ria da 
Re la ti vi da de. Ela dis se a Cha plin que Eins te in ha via
so nha do com as so lu ções que lhe per mi ti ram ar ti cu -
lar, com por e or ga ni zar a Te o ria da Re la ti vi da de.

Des se modo, a for mu la ção da Te o ria da Re la ti vi -
da de teve algo a ver com as pro du ções oní ri cas do
seu au tor. E, hoje, de acor do com um dos ma i o res fí si -
cos do mun do, o Pro fes sor Khun, essa te o ria se sus -
ten ta, no mun do real, em ape nas um pon to.

Por tan to, na ma i or par te de um dia de des can so, 
eu es ta va pre o cu pa do – des cul pem-me os meus ele i -
to res e aque les que me acu sam sem pre de qual quer
co i sa – com essa ques tão, que não deve ter sido ob je -
to de pre o cu pa ção se não de meia dú zia de bra si le i ros 
na que le mo men to e na que le dia.

Obvi a men te te nho pre o cu pa ções mu i to mais
an ti gas. Se ob ser va rem meus es cri tos al gum dia, per -
ce be rão que te nho al gu mas idéi as que são qua se fi -
xas. Mas são pre o cu pa ções que se en con tram, sob o
meu pon to de vis ta, no âma go dos pro ble mas de nos so
mun do e de nos sa Era. Um des ses pro ble mas, por
exem plo, está tra ta do em um li vro, pu bli ca do em 1980,
que se cha ma A Cri se da Ide o lo gia Key ne si a na – co -
me cei a es cre vê-lo em 1959 –, que tra ta des sa cri se
que aí está. E nin guém se in te res sa em sa ber o que eu,
em 40 anos de me di ta ção e de ela bo ra ção, pen so da
cri se. Eles pre fe rem di zer que a cri se não exis te e que
al guns pes si mis tas – como eu – afir mam que a cri se
está cada vez mais pre sen te no nos so mun do.

Assim, a cri se é uma das mi nhas pre o cu pa ções
an ti gas, e com ela não de i xa rei de me pre o cu par ja -
ma is. O meu úl ti mo li vro, pu bli ca do há cer ca de dez
dias, cha ma-se A Cri se Com ple ta – a Eco no mia Po lí -
ti ca do Não. Qu an do a cri se au men ta e a guer ra acen -
de seus olhos ver me lhos, san gui no len tos, ob vi a men -
te a mi nha pre o cu pa ção se apro fun da.

Um dia eu es ta va es tu dan do, em de di ca ção ex -
clu si va, na Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is e li
um dos ma i o res e ge ni a is au to res da Eco no mia mo -
der na, o fun da dor da Ma cro e co no mia, John May nard
Key nes, que se tor nou Lor de por ca u sa do seu tra ba -
lho na Eco no mia. Ele afir ma o se guin te: ”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 guer ra“.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Se na -
dor La u ro Cam pos, in for mo a V. Exª que já se es go ta -
ram os 20 mi nu tos, mas V. Exª dis põe do tem po que
lhe con vi er para con clu ir o seu pro nun ci a men to.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr. 
Pre si den te, eu lhe agra de ço mu i to, por que es ta va fa -
zen do ape nas uma in tro du ção.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – A Mesa
está ape nas cum prin do com o Re gi men to.

V. Exª tem o tem po que achar con ve ni en te para
a con clu são de sua fala.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr. 
Pre si den te, agra de ço mu i to a sua gen ti le za e pa ciên -
cia com que me ou vi rá por mais al guns mi nu tos. Vou
fa zer o pos sí vel, por que ti nha fe i to essa in tro du ção
acer tan do as mi nhas dí vi das com o Go ver na dor Le o -
nel Bri zo la, em pres tan do-lhe a so li da ri e da de que na -
que le dia não pude em pres tar. Eu es ta va co me çan do, 
en tão, a me en ca mi nhar para o tema que con si de ro
prin ci pal e a ex pli car por que in sis to tan to nes se tipo
de aná li se.



Ou tro dia, ouvi al guém di zer nes te ple ná rio que
te nho ódio dos Esta dos Uni dos. Não fa la ram meu
nome, mas, ob vi a men te, pelo con tex to, só po de ria ser 
eu. Eu te ria ódio dos Esta dos Uni dos, como se eu fos -
se um Bin La den ou algo pa re ci do. Te nho ódio é da
guer ra. A mi nha vida foi in te i ra men te de di ca da a uma
ten ta ti va, que eu sa bia de iní cio to tal men te frus tra da,
de ten tar dar a mi nha con tri bu i ção no sen ti do de que
não se re cor res se no va men te à guer ra.

Con for me cons ta à pá gi na 16 do li vro O De sa fio
da Gu er ra, de Gas ton Bout houl e René Carr ère, pu bli -
ca do pela Bi bli o te ca do Exér ci to, re cor reu-se à guer ra 
344 ve zes, de 1740 a 1940, e, de acor do com o ma i or
his to ri a dor mo der no, que é Eric Hobs bawn, em seu li -
vro A Era dos Extre mos, hou ve 87 guer ras in ter na ci o -
na is. Por tan to, é ló gi co que te nho que me pre o cu par.
Mas aque les que não sa bem que hou ve 344 guer ras
nes se pe río do a que me re fe ri, nem que hou ve 87
guer ras no sé cu lo com pre en di do en tre 1840 e 1940,
ob vi a men te não têm com que se pre o cu par, por que
não sa bem que exis te esse fato, gra vís si mo.

De vía mos, pelo me nos, ten tar en ten der por que
tan ta guer ra, e esta é uma guer ra me nor, por que tam -
bém as guer ras di mi nu í ram, a par tir da Gu er ra da Co -
réia. Te nho uma ex pli ca ção, a mi nha ex pli ca ção, que
foi to ma da sem ódio e sem amor. Che guei à cons ta ta -
ção de que, en tre ou tras co i sas, quan do um Esta do
na ci o nal se en con tra em de ses pe ro, mais ou me nos
como es tão o Bra sil e a Argen ti na nes te mo men to,
quan do uma si tu a ção crí ti ca se aba te e a taxa de de -
sem pre go se ele va, as sis te-se à que da da taxa de lu -
cro, à fuga de ca pi ta is. Estes tor nam-se vo lá te is, idle
mo ney, di nhe i ro oci o so. E se tem que pro cu rar lu cro,
e, não o en con tran do na pro du ção, por que exis te ex -
ces so de pro du ção, ex ces so de acu mu la ção – ou seja,
os po ros aber tos aos in ves ti men tos se fe cha ram –, o
di nhe i ro, en tão, vai para a Bol sa, para a es pe cu la ção. E 
ali, ob vi a men te, como en tra cada vez mais di nhe i ro na 
es pe cu la ção, va lo ri zam-se e au men tam-se os pre ços 
das ações, en quan to o va lor da pro du ção e a lu cra ti vi -
da de caem. Assim, o mun do se in ver te: em vez de as
ações re fle ti rem um au men to da pro du ti vi da de e da
lu cra ti vi da de, elas pas sam a re fle tir o seu opos to. De -
vi do ao fato de não ha ver lu cro su fi ci en te na pro du ção 
é que o ca pi tal se res va la para a es pe cu la ção.

No mun do, de acor do com al guns, mais de cem
tri lhões de dó la res trans for ma ram-se em ca pi tal vo lá -
til, es pe cu la ti vo, e en con tram-se nas Bol sas do mun -
do, per tur ban do ain da mais o mun do real, a pro du ção
e a paz da Hu ma ni da de. Qu an do isso acon te ce, é ób -
vio que o tra ba lho hu ma no, por mais ex plo ra do que
seja, não é ca paz de ali men tar, com lu cro, esse ca pi -

tal imen so de cen te nas de tri lhões de dó la res. Lá eles
di zem: o tra ba lho aca bou.

Cito o O Fim dos Empre gos, tí tu lo de um li vro de
Je remy Rif kin. De ze nas de ne o li be ra is di zem que o
tra ba lho já era. Des res pe i tam o tra ba lho por que ele
não é ca paz de for ne cer lu cro para o ca pi tal es pe cu la -
ti vo, de su ma no e anti-so ci al. De pre ci am os tra ba lha -
do res, di zen do que es tes não es tão adap ta dos à mo -
der ni da de das má qui nas que os de sem pre ga ram e
que, por tan to, es tão num mun do em que não de ve ri -
am exis tir, por que não há tra ba lho.

Pre o cu po-me, sim, com es ses te mas e, prin ci -
pal men te, com este: a con tra fa ce po lí ti ca da cri se não
é o ne o li be ra lis mo, não é a au sên cia do Esta do, não é
o ema gre ci men to e a ane mia do Go ver no, não é a fal -
ta de Go ver no; a con tra fa ce po lí ti ca da cri se e do de -
sem pre go é o Esta do for te, o Exe cu ti vo hi per tro fi a do,
que in va de a ati vi da de pri va da ca pi ta lis ta, os se to res
que fi ca ram em bran co, que fi ca ram des fal ca dos de
in ves ti men tos pri va dos, para ali re a li zar os gran des
in ves ti men tos pú bli cos, por meio da cons tru ção de
es tra das, de es tá di os, de es co las. Dis se Key nes seis
ve zes: ”Pen so ser in com pa tí vel com a de mo cra cia ca -
pi ta lis ta que o Go ver no ele ve seus gas tos na es ca la
su fi ci en te para fa zer a gran de ex pe riên cia que de -
mons tra ria a mi nha tese, o ple no em pre go, ex ce to du -
ran te a guer ra“.

Des se modo, a guer ra é que dá con di ções para
que um alto ín di ce de de sem pre go – como o da Ale -
ma nha, em 1933, em que hou ve 44% de de sem pre go 
– pos sa ser su pe ra do cin co anos de po is. Hi tler fez
isso na Ale ma nha! Nes se sen ti do é que te nho re ce io
des se ou tro in gre di en te. Não ape nas uma guer ra so -
men te for ne ce aos go ver nos ca pi ta lis tas a des cul pa
para de cu pli ca rem os seus gas tos, au men ta rem os
seus gas tos, como acon te ceu, em 1939, nos Esta dos
Uni dos – dez ve zes –, como tam bém, ao mes mo tem -
po, a guer ra trans for ma uma de mo cra cia bur gue sa
em di ta du ra. E é este o meu re ce io: o de que acon te ça 
isso nos Esta dos Uni dos.

Não é que eu não gos te do povo ame ri ca no. Há
doze anos ou um pou co mais – cre io que fui o úni co
bra si le i ro a fa zer isto –, eu es ta va nos Esta dos Uni dos 
pe gan do aque les sa cos que hoje, tris te men te, vejo
se rem lan ça dos para as po pu la ções do Afe ga nis tão
que aca bam de ser bom bar de a das. Na que les sa cos,
se pres tas sem aten ção, vi ri am: ”Exér ci to dos Esta dos 
Uni dos“. São sa cos de ali men tos, ces tas bá si cas lan -
ça das para aque les que aca ba ram de re ce ber bom -
bas. Um mís sil cus ta US$1,3 mi lhão – o nome dele,
gra ças a Deus, eu não sei –, e, de po is que é lan ça do,



lan çam-se tam bém, ci ni ca men te, ali men tos para os
so bre vi ven tes. É a isso que as sis ti mos hoje.

Os po bres tor nam-se uni ver sa is. Gos to dos po -
bres nor te-ame ri ca nos, chi ne ses, ja po ne ses, afri ca -
nos, dos po bres de to dos os lu ga res do mun do. Gos -
to de qua is quer po bres, prin ci pal men te dos bra si le i -
ros. Des se modo, eu es ta va lá, pres tan do mi nha mo -
des ta co la bo ra ção, en tre gan do em ca sas de po bres
as ces tas bá si cas dis tri bu í das pelo Go ver no nor -
te-ame ri ca no.

Não te nho ódio. Nun ca pen sei em ter ódio se -
quer de um povo. Qu an do me ni no, com oito anos de
ida de, eu era a fa vor dos ali a dos, dos de mo cra tas –
Esta dos Uni dos, Ingla ter ra e ou tros – e con tra os ale -
mães, os na zis tas. Eu sol ta va pa pa ga io com a ban de -
i ra da Ingla ter ra para com ba ter os pa pa ga i os vi zi -
nhos, que ti nham a ban de i ra da Ale ma nha na zis ta.
Logo em se gui da, de po is da guer ra, ve ri fi quei que os
Esta dos Uni dos per do a ram 85% da dí vi da da Ale ma -
nha, mas não per do a ram nada da nos sa! Pelo con trá -
rio, além de nos obri ga rem a ven der ba ra to as nos sas
ma té ri as-pri mas em nome do es for ço de guer ra, não
nos per do a ram nada. Não de ram um Pla no Mars hall
para nós e não per do a ram se quer 1% de nos sa dí vi da 
ex ter na!

Re co nhe cer fa tos não é odi ar. O que vejo ago ra
é tris te, pe ri go so con ta gi o so e glo ba li za do. Nos Esta -
dos Uni dos, de po is do ata que de 11 de se tem bro, a
cada dia cai um di re i to so ci al, um di re i to hu ma no, a
cada hora cai uma con quis ta que, du ran te sé cu los, os 
nor te-ame ri ca nos lu ta ram para con se guir, des de o
tem po dos no tá ve is au to res do li vro The Fe de ra list,
qua is se jam Ja mes Ma di son, John Jay e Ale xan der
Ha mil ton. Ago ra, por exem plo, sem qual quer au to ri za -
ção, dois ge ne ra is nor te-ame ri ca nos po dem der ru bar
qual quer avião so bre o qual haja sus pe i tas. Isso é um
ab sur do, com con se qüên ci as fan tás ti cas em re la ção
ao pró prio trá fe go aé reo. Quem é que pode voar nos
Esta dos Uni dos, sa ben do que lá exis tem dois ge ne ra -
is que, a qual quer hora, po dem der ru bar o avião, por
le gis la ção de ter mi na da pelo ”de mo cra ta“ Ge or ge W.
Bush? Além dis so, qual quer sus pe i to pode ser de ti do
sem or dem ju di ci al, pra ti ca men te por tem po in de ter -
mi na do, e dele po dem ser ex tra í das con fis sões em
cir cuns tân ci as as mais vi o len tas pos sí ve is. Vá ri as ou -
tras con quis tas e avan ços fo ram pos ter ga dos em
nome da se gu ran ça.

Assim, pro duz-se uma so ci e da de me dro sa. O
medo au men ta quan do os ta li bãs, en lou que ci dos,
der ru bam as tor res do World Tra de Cen ter. No Bra sil, 
há o medo da fome, da seca e de suas con se qüên ci -
as. Há tam bém o medo do de sem pre go, ame a ça

cons tan te, cujo ob je ti vo, en tre ou tros, é co lo car a po -
pu la ção de pen den te do gran de che fe, em de cor rên -
cia do re ce io da de mis são do em pre go no dia se guin -
te, por qual quer mo ti vo. Di an te dis so, ob vi a men te, va -
mos ce den do e cri an do no Bra sil o an ti es ta do na ci o -
nal – como dis se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so num de seus li vros –, des tru i dor das con -
quis tas so ci a is, das or ga ni za ções da so ci e da de, dos
sin di ca tos e de ou tros ór gãos de que ela se uti li za
para se de fen der. E as ins ti tu i ções que es ta vam cons -
tru in do a de mo cra cia bra si le i ra são des tru í das.

Ago ra, por exem plo, esse pa co te fas cis ta lan ça -
do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so so -
bre os fun ci o ná ri os pú bli cos pro í be que uma gre ve
dure mais de 30 dias. Por que não mais de três dias ou 
mais de três ho ras, para fa ci li tar a es po li a ção? São
sete anos sem re po si ção sa la ri al! O Pre si den te
deve-nos cer ca de 75% de re a jus te, mas não dá esse
re a jus te. Em vez de man dar di nhe i ro, num ato de an ti -
de mo cra cia con cen tra o po der nas mãos do Exe cu ti -
vo e trans for ma o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na pri me -
i ra ins tân cia para jul gar os pro ble mas, as que re las, os 
con fli tos pro du zi dos pe las gre ves.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, isso é a
glo ba li za ção do des po tis mo e do au to ri ta ris mo, que
sem pre re ce ei vi es se a acon te cer. Nos Esta dos Uni -
dos, o mo ti vo prin ci pal foi a guer ra, que está trans for -
man do o Pre si den te Ge or ge W. Bush – que i ra ele ou
não – no de ten tor de uma soma de po de res in com pa -
tí vel com qual quer re gi me de mo crá ti co ver da de i ro.
Aqui, imi ta mos, ”ma ca que a mos“ es sas ten dên ci as
per ver sas.

Na tu ral men te, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so tem ou tras ex pli ca ções para o des po tis mo,
para o au to ri ta ris mo do po der po lí ti co no Bra sil, mas
es tas são mu i to pa re ci das. Num de seus li vros, dis se
que, para en ten der mos o ca rá ter au to ri tá rio e des pó -
ti co dos Go ver nos la ti no-ame ri ca nos e bra si le i ro, de -
ve mos pres tar aten ção ao ca pi tal, à acu mu la ção de
ca pi tal. Dis se que de ve mos res pon der a três per gun -
tas: quem se ex plo ra? Qu an to se ex plo ra? Com que
ins tru men tos se ex plo ra? Como se ex plo ra?

Então, o des po tis mo é o re sul ta do da ex plo ra -
ção ne ces sá ria de uma par te da po pu la ção. Enquan to 
os Esta dos Uni dos têm uma dí vi da pú bli ca de US$5,5 
tri lhões e uma dí vi da de em pre sas e fa mí li as que se
apro xi ma dos US$10 tri lhões, é ób vio que a con tra fa -
ce des pó ti ca des sa so ci e da de e des sa eco no mia tem
de se exa cer bar.

Logo, foi-se a de mo cra cia nor te-ame ri ca na,
prin ci pal men te de po is do dia 11 de se tem bro úl ti mo. E 
a nos sa de mo cra cia, des de a pos se do Pre si den te



Fer nan do Hen ri que Car do so, está sen do des man -
cha da, de ses tru tu ra da, para dar lu gar a essa de mo -
cra cia de fa cha da, a es sas ele i ções dis tor ci das, a es -
sas re e le i ções in cons ti tu ci o na is.

Des sa for ma, gos ta ria ape nas de pres tar uma
ho me na gem ao Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, o Sr. Mi nis tro Cos ta Le i te, que, em ou tras
oca siões, já elo gi ei pela co ra gem que de mons trou,
pro tes tan do con tra es ses pre ce i tos que pro í bem o di -
re i to de gre ve e con tra a cen tra li za ção do po der nas
mãos do Pre si den te da Re pú bli ca, que, ago ra, é a au -
to ri da de pa ga do ra: paga se qui ser. O Su pre mo man -
dou pa gar os atra sa dos – cer ca de 70% – aos fun ci o -
ná ri os pú bli cos, e Sua Exce lên cia não paga, não pa -
gou e não pa ga rá, como tam bém não quer pa gar os
sete anos de acha ta men to sa la ri al, pro ve ni en te de
uma in fla ção dis far ça da, sor ra te i ra. Não hou ve ne -
nhum re a jus te du ran te os sete anos de seu Go ver no.
Os atri tos, os con fli tos, as in sa tis fa ções vão au men -
tan do, e é pre ci so co lo car a Po lí cia e o Exér ci to nas
ruas. É jus ti fi ca do que se re pri ma, com vi o lên cia e
mais vi o lên cia, o povo vi o len ta do por es sas cir cuns -
tân ci as.

Não te nho ne nhum ódio con tra o an ti go Pro fes -
sor Fer nan do Hen ri que Car do so. Li e reli to dos os
seus li vros. Por tan to, aque les que nun ca o le ram ou o
es cu ta ram não têm o que es tra nhar, mas eu sim, pois
te nho a cons ciên cia for ma da. Sei tudo o que Sua
Exce lên cia dis se e sei re co nhe cer o abis mo en tre o
que afir ma va e o que está fa zen do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou 

dis cur so à Mesa, para ser pu bli ca do na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ce le brou-se em 14 do mês em cur so uma efe mé ri -
de das mais im por tan tes para o Esta do do To can tins:
o qua dra gé si mo ter ce i ro ani ver sá rio de eman ci pa ção
po lí ti co-ad mi nis tra ti va do mu ni cí pio de Ara gua í na.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de um dos mais pro gres -
sis tas e di nâ mi cos mu ni cí pi os do To can tins que, nos úl -
ti mos anos, vem atra ves san do um pro ces so ain da mais
in ten so de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co.

His to ri ca men te, a re gião onde está hoje ins ta la -
da essa co mu ni da de, en tre os rios Lon tra e Ando ri -
nha, era ha bi ta da pe los ín di os ca ra jás. Diz a tra di ção
que o pri me i ro ha bi tan te de ori gem eu ro péia da área
foi João Ba tis ta da Sil va que, com sua fa mí lia, ali se
ins ta lou, em lo cal que pas sou a ser de no mi na do de
”Li vre-nos Deus“.

Após a che ga da des ses co lo ni za do res, ou tros
se jun ta ram, for man do uma po vo a ção cha ma da Lon -
tra, que pas sou a de sen vol ver-se com a im plan ta ção
de fa zen das que atra í ram mais des bra va do res.

Nos idos de 1948, em de cor rên cia da cri a ção do 
Mu ni cí pio de Fi la dél fia, foi a ele in te gra do o po vo a do
de Lon tra que re ce beu sua atu al de no mi na ção ”Ara -
gua í na“, num evi den te pre i to de ho me na gem ao ca u -
da lo so rio Ara gua ia, que as se gu ra va a so bre vi vên cia
dos fa zen de i ros, pe cu a ris tas e ha bi tan tes da re gião.

Gra ças ao seu de sen vol vi men to, fi nal men te, em 
14 de no vem bro de 1958, a mais im por tan te vi tó ria de 
sua po pu la ção foi al can ça da: a eman ci pa ção po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va, com a as cen são de Ara gua í na à
con di ção de Mu ni cí pio.

Atu al men te, con so an te da dos apu ra dos pelo
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, Ara gua í na 
con ta com uma po pu la ção de cen to e ca tor ze mil, no ve -
cen tos e qua ren ta e oito ha bi tan tes, in te gra da por pes -
so as ori gi ná ri as de to dos os qua dran tes do País.

Sa be mos, Sr. Pre si den te, que o pro ces so de de -
sen vol vi men to de Ara gua í na foi de fla gra do prin ci pal men -
te após a ina u gu ra ção da ro do via Be lém-Bra sí lia, quan -
do fo ram di na mi za das suas ati vi da des eco nô mi cas, com
a cri a ção de um cres cen te mer ca do de tra ba lho.

Hoje, esse ex tra or di ná rio Mu ni cí pio trans for -
mou-se no mais im por tan te pólo de de sen vol vi men to
do nor te do Esta do do To can tins, com agri cul tu ra e,
prin ci pal men te, pe cuá ria al ta men te de sen vol vi das.
Aliás, Ara gua í na é, com jus ti ça, con si de ra da a ca pi tal
do boi gor do, e con tri bui de ter mi nan te men te para que 
o To can tins te nha o se gun do ma i or re ba nho bo vi no
de cor te da re gião Nor te do País.

Pro vas da pu jan ça eco nô mi ca de Ara gua í na
são, en tre ou tras, a de se di ar a Zona de Pro ces sa -
men to de Expor ta ções – ZPE e fe i ras como a
FENIAGRO – Fe i ra de Ne gó ci os e Indús tria do Esta -
do do To can tins, por in ter mé dio da qual os em pre sá ri -
os to can ti nen ses, as sim como de ou tras Uni da des da
Fe de ra ção, apre sen tam seus pro du tos mos tran do o
que há de mais avan ça do no mer ca do.

Nes ta fe liz opor tu ni da de, de se ja mos nos con -
gra tu lar com a la bo ri o sa po pu la ção de Ara gua í na, as -
sim como com a Pre fe i ta Val de rez Cas te lo Bran co,
que vem re a li zan do ex ce len te ges tão dos ne gó ci os
mu ni ci pa is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 35 
mi nu tos.)





Ata da 157ª Ses são Não De li be ra ti va
em 19 de no vem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Ma u ro Mi ran da, Amir Lan do
Ma gui to Vi le la e Mo re i ra Men des

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O 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

MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 4, DE 2001

Dis põe so bre a com ple men ta ção
pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to de bô nus aos con su mi do res
re si den ci a is de ener gia elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fica a União au to ri za da a com ple men tar
os re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra do bô nus in di vi -
du al a con su mi do res re si den ci a is de ener gia elé tri ca
dis ci pli na do pe los in ci sos I e II do § 1º do art. 4º da Re -
so lu ção da Câ ma ra de Ges tão de Ener gia Elé tri ca –
GCE nº 4, de 22 de maio de 2001, com a re da ção de -
ter mi na da pela Re so lu ção da GCE nº 43, de 4 de se -
tem bro de 2001, me di an te a in clu são de pro gra ma -
ção es pe cí fi ca no or ça men to da União.

§ 1º A com ple men ta ção de que tra ta o ca put so -
men te será efe ti va da quan do os re cur sos des ti na dos
ao pa ga men to do re fe ri do bô nus, pre vis tos nas Re so -
lu ções da GCE nºs 4, de 2001, e 43, de 2001, de du zi -
das as pro vi sões con ti das no in ci so I do art. 10 da Re -

so lu ção da GCE nº 4, de 2001, e no in ci so I do art. 12
da Re so lu ção da GCE nº 13, de 1º de ju nho de 2001,
não fo rem su fi ci en tes para a sua co ber tu ra.

§ 2º Fica o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia en car -
re ga do de efe tu ar o re pas se dos re cur sos às con ces -
si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca, após o en ca mi nha men to, pela Agên -
cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, das pla ni -
lhas con ten do os va lo res de vi dos a cada con ces si o -
ná ria.

Art. 2º Ca be rá à Ane el fis ca li zar as con tas de cada 
con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca e de fi nir o va lor a ser re pas sa do a cada
uma de las, na for ma pre vis ta no § 2º do art. 1º.

Art. 3º O even tu al sal do po si ti vo da di fe ren ça en -
tre a soma do to tal de re cur sos des ti na dos à co ber tu -
ra dos bô nus in di vi du a is a con su mi do res re si den ci a is
de ener gia elé tri ca, de fi ni dos na Re so lu ção da GCE
nº 43, de 2001, e no art. 1º des ta Lei, e o pa ga men to
to tal do bô nus será com pen sa do in te gral men te nas
ta ri fas, na for ma a ser de fi ni da pela Ane el.

Art. 4º A GCE es ta be le ce rá pra zos e pro ce di -
men tos para a exe cu ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 4, DE 2001

Dis põe so bre a com ple men ta ção
pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to de bô nus aos con su mi do res
re si den ci a is de ener gia elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:



Art. 1º Fica a União au to ri za da a com ple men tar
os re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra do bô nus in di vi -
du al a con su mi do res re si den ci a is de ener gia elé tri ca
dis ci pli na do pe los in ci sos I e II do § 1º do art. 4º da Re -
so lu ção da Câ ma ra de Ges tão de Ener gia Elé tri ca –
GCE nº 4, de 22 de maio de 2001, com a re da ção de -
ter mi na da pela Re so lu ção da GCE nº 43, de 4 de se -
tem bro de 2001, me di an te a in clu são de pro gra ma -
ção es pe cí fi ca no or ça men to da União.

§ 1º A com ple men ta ção de que tra ta o ca put so -
men te será efe ti va da quan do os re cur sos des ti na dos
ao pa ga men to do re fe ri do bô nus, pre vis tos nas Re so -
lu ções da GCE nº 4, de 2001, e 43, de 2001, de du zi -
das as pro vi sões con ti das no in ci so I do art. 10 da Re -
so lu ção da GCE nº 4, de 2001, e no in ci so I do art. 12
da Re so lu ção da GCE nº 13, de 1º de ju nho de 2001,
não fo rem su fi ci en tes para a sua co ber tu ra.

§ 2º Fica o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia en car re -
ga do de efe tu ar o re pas se dos re cur sos às con ces si o -
ná ri as de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca, após o en ca mi nha men to, pela Agên cia Na ci o -
nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, das pla ni lhas con ten -
do os va lo res de vi dos a cada con ces si o ná ria.

Art. 2º Ca be rá à Ane el fis ca li zar as con tas de cada 
con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca e de fi nir o va lor a ser re pas sa do a cada
uma de las, na for ma pre vis ta no § 2º do art. 1º.

Art. 3º O even tu al sal do po si ti vo da di fe ren ça en -
tre a soma do to tal de re cur sos des ti na dos à co ber tu -
ra dos bô nus in di vi du a is a con su mi do res re si den ci a is
de ener gia elé tri ca, de fi ni dos na Re so lu ção da GCE
nº 43, de 2001, e no art. 1º des ta Me di da Pro vi só ria, e
o pa ga men to to tal do bô nus será com pen sa do in te -
gral men te nas ta ri fas, na for ma a ser de fi ni da pela
Ane el.

Art. 4º A GCE es ta be le ce rá pra zos e pro ce di -
men tos para a exe cu ção do dis pos to nes ta Me di da
Pro vi só ria.

Art. 5º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. 

MENSAGEM Nº 1.091

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

Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -

lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 4, de 17 de ou -
tu bro de 2001, que “Dis põe so bre a com ple men ta ção
pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao pa ga men to
de bô nus aos con su mi do res re si den ci a is de ener gia
elé tri ca, e dá ou tras pro vi den ci as”.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00363

Em 17 de ou tu bro de 2001

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

Te mos a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de edi ção de
Me di da Pro vi só ria que dis põe so bre a com ple men ta -
ção pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao pa ga -
men to de bô nus aos con su mi do res re si den ci a is de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pa ga men to de bô nus àque les con su mi do res
de ener gia elé tri ca que con su mi ram aquém da meta
ins ti tu í da pela Me di da Pro vi só ria nº 2.198-5, de 24 de
agos to de 2001, cons ti tui me di da de in cen ti vo à par ti -
ci pa ção po pu lar nos es for ços de su pe ra ção da atu al
si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti ca sem a in ter rup ção do for -
ne ci men to de ener gia elé tri ca.

Com o in tu i to de se pos si bi li tar uma ma i or pou -
pan ça de ener gia elé tri ca, es ten deu-se o pa ga men to
do bô nus aos con su mi do res com meta de con su mo
men sal in fe ri or ou igual a 225 kWh, nos ter mos da Re -
so lu ção da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia
Elé tri ca-GCE nº 43, de 4 de se tem bro de 2001. No en -
tan to, o mon tan te re co lhi do com o pa ga men to das so -
bre ta ri fas pode não se afi gu rar su fi ci en te para o in te -
gral pa ga men to do bô nus àque les con su mi do res. Su -
ge re-se, por tan to, a com ple men ta ção pela União dos
re cur sos ne ces sá ri os ao re fe ri do pa ga men to.

Tal me di da pro por ci o na rá a mais efe ti va im ple -
men ta ção do Pro gra ma Emer gen ci al de Re du ção do
Con su mo de Ener gia Elé tri ca, com a fi na li da de de se
evi tar a sus pen são não con tro la da do for ne ci men to
de ener gia, o te mi do “apa gão”.

Cu i da-se, ade ma is, de po lí ti ca pú bli ca fun da da
em in cen ti vos e, por tan to, ime di a ta men te be né fi ca
para a ge ne ra li da de dos con su mi do res.

Evi den ci am-se, as sim, a re le vân cia e a ur gên cia 
le gi ti ma do ras à edi ção de me di da pro vi só ria.



Essas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões que jus -
ti fi cam o pro je to de me di da pro vi só ria que ora sub me te -
mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, Pe dro Ma lan, Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da –  José Jor ge de Vas con ce los
Lima, Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia –  Mar -
tus Ta va res, Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão –  Pe dro Pa ren te, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 4, de
2001, ofe re ci do no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de De pu ta dos e Se na do res.

O SR. NEUTON LIMA (Blo co/PFL-SP. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) — Sr. Pre si -
den te, a pre sen te ma té ria dis põe so bre a par ti ci pa -
ção da União na com ple men ta ção dos re cur sos des -

ti na dos à co ber tu ra de bô nus para os con su mi do res
que eco no mi za rem ener gia elé tri ca.

Antes, o pa ga men to de bô nus se es ten dia ape -
nas aos con su mi do res de, no má xi mo, 100 qui lo watts. 
Com a Re so lu ção nº 43, de 4 de se tem bro de 2001,
da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca,
esse be ne fí cio foi es ten di do aos con su mi do res de até 
225 qui lo watts. Com isso, os va lo res co bra dos com
so bre ta xa não se rão su fi ci en tes para a co ber tu ra de
tal be ne fí cio. Para tan to, o Po der Exe cu ti vo está pro -
pon do que a di fe ren ça seja su pri da pe los co fres pú bli -
cos, com a de vi da in clu são de pro gra ma ção es pe cí fi -
ca no Orça men to da União.

O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia se en car re ga rá
de re pas sar os re cur sos às con ces si o ná ri as, com o
en ca mi nha men to, pela ANEEL, das pla ni lhas con ten -
do os de vi dos va lo res.

É o voto.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) — O pa re -
cer é pela apro va ção.



PS-GSE/567/01

Bra sí lia, 16 de no vem bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in -
clu sa Me di da Pro vi só ria no 4, de 2001, do Po der Exe -
cu ti vo, que ”Dis põe so bre a com ple men ta ção pela
União dos re cur sos ne ces sá ri os ao pa ga men to de
bô nus aos con su mi do res re si den ci a is de ener gia elé -
tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as", de acor do com o art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 5, DE 2001

Insti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos
que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam de cla ra dos fe ri a dos ci vis, nos

Esta dos da Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co,
Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá e Pi a uí, des ti na -
dos à re du ção do con su mo de ener gia elé tri ca em
face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti ca na área aten -
di da pelo sub sis te ma elé tri co in ter li ga do da Re gião
Nor des te, os dias:

I –  22 de ou tu bro de 2001;
II –  16 de no vem bro de 2001; e
III –  26 de no vem bro de 2001.
Pa rá gra fo úni co, O fe ri a do de que tra ta o in ci so I

não se apli ca ao Esta do do Pi a uí.
Art. 2º Para o fim de re du zir o con su mo de ener -

gia elé tri ca em face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti -
ca, fica a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé -
tri ca — GCE, cri a da pela Me di da Pro vi só ria nº
2.198-5, de 24 de agos to de 2001, au to ri za da a de cla -
rar fe ri a dos ci vis adi ci o na is àque les pre vis tos no art.
1º e apli cá ve is a qual quer das áre as aten di das pelo
Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de al te ra ção do
qua dro hi dro ló gi co ou da iden ti fi ca ção de ins tru men -
tos mais efi ci en tes para a su pe ra ção da atu al si tu a -
ção hi dro ló gi ca crí ti ca, fica a GCE au to ri za da a can -
ce lar os fe ri a dos por ela de cla ra dos bem como aque -
les pre vis tos no art. 1º.

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 5, DE 2001

Insti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos
que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fi cam de cla ra dos fe ri a dos ci vis, nos
Esta dos da Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co,
Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá e Pi a uí, des ti na -
dos à re du ção do con su mo de ener gia elé tri ca em
face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti ca na área aten -
di da pelo sub sis te ma elé tri co in ter li ga do da Re gião
Nor des te, os dias:

I –  22 de ou tu bro de 2001;
II –  16 de no vem bro de 2001; e
III –  26 de no vem bro de 2001.
Pa rá gra fo úni co. O fe ri a do de que tra ta o in ci so I

não se apli ca ao Esta do do Pi a uí.
Art. 2º Para o fim de re du zir o con su mo de ener -

gia elé tri ca em face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti -
ca, fica a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé -
tri ca –  GCE, cri a da pela Me di da Pro vi só ria nº
2.198-5, de 24 de agos to de 2001, au to ri za da a de cla -
rar fe ri a dos ci vis adi ci o na is àque les pre vis tos no art.
1º e apli cá ve is a qual quer das áre as aten di das pelo
Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de al te ra ção do
qua dro hi dro ló gi co ou da iden ti fi ca ção de ins tru men -
tos mais efi ci en tes para a su pe ra ção da atu al si tu a -
ção hi dro ló gi ca cri ti ca, fica a GCE au to ri za da a can -
ce lar os fe ri a dos por ela de cla ra dos bem como aque -
les pre vis tos no art. 1º.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca.

MENSAGEM Nº 1.092, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 5, de 17 de ou -
tu bro de 2001, que “Insti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos
que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00364

Em 17 de ou tu bro de 2001

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

ra ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de edi ção de



Me di da Pro vi só ria que ins ti tui fe ri a dos ci vis nos Esta -
dos que es pe ci fi ca e dá ou tra ou tras pro vi dên ci as.

A Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri -
ca –  GCE tem im ple men ta do o Pro gra ma de Re du -
ção do Con su mo de Ener gia Elé tri ca, pre vis to na Me -
di da Pro vi só ria nº 2.198-5, de 24 de agos to de 2001.
Não obs tan te os es for ços em pre en di dos nas áre as
afe ta das pelo con tin gen ci a men to de ener gia elé tri ca
em face da si tu a ção bi dro ló gi ca crí ti ca, os re ser va tó ri -
os da Re gião Nor des te per ma ne cem aba i xo dos ní ve -
is de se gu ran ça para fun ci o na men to. Ade ma is, cons -
ta tou-se um de crés ci mo na re du ção do con su mo de
ener gia elé tri ca pela po pu la ção da que la Re gião. O
qua dro afi gu ra-se pre o cu pan te, so bre tu do em face da 
im pos si bi li da de de uma pre vi são pre ci sa do vo lu me
plu vi o mé tri co a ser ve ri fi ca do na que la Re gião.

Des se modo, pro põe-se a de cla ra ção de fe ri a -
dos ci vis na Re gião Nor des te, nos dias 22 de ou tu bro,
16 e 26 de no vem bro do ano em cur so, a fim de se evi -
tar a sus pen são não con tro la da do for ne ci men to de
ener gia elé tri ca na que la área, o te mi do ”apa gão“.
Além dis so, é im por tan te que a (GCE pos sa vir a de -
cla rar ou tros fe ri a dos adi ci o na is àque las da tas, que
se re ve lem ne ces sá ri os à con se cu ção do ob je ti vo
ma i or da re gu la ri da de do abas te ci men to de ener gia
elé tri ca. Na hi pó te se de al te ra ção do qua dro hi dro ló -
gi co ou se fo rem iden ti fi ca dos ins tru men tos mais efi -

ca zes para su pe ra ção da cri se de ener gia elé tri ca na -
que la Re gião, a GCE de ve ria es tar au to ri za da a can -
ce lar fe ri a dos já de cla ra dos que não se afi gu rem ne -
ces sá ri os.

Evi den ci am-se, as sim, a re le vân cia e a ur gên cia 
le gi ti ma do ras à edi ção de me di da pro vi só ria.

Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões que
jus ti fi cam o pro je to de me di da pro vi só ria que ora sub -
me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.
Res pe i to sa men te, José Jor ge de Vas con ce los
Lima, Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, Pe dro
Pa ren te, Pre si den te da GCE.

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISORIA Nº 2.198-5
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria e ins ta la a Câ ma ra de Ges tão
da Cri se de Ener gia Elé tri ca, do Con se lho 
de Go ver no, es ta be le ce di re tri zes para
pro gra mas de en fren ta men to da cri se de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Parecer à Medida Provisória nº 5, de
2001, Ofe re ci do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta de De pu ta dos e Se na do res.



O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) — Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. De pu ta dos, a me di da pro vi só -
ria é fru to do es for ço em pre en di do pelo Go ver no para
com ba ter a cri se ener gé ti ca.

Do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, não há bar re i ra 
al gu ma. O Re la tor é, por tan to, a fa vor da apro va ção
da ma té ria, no mé ri to.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) — O pa re -
cer é pela apro va ção.

PS-GSE/568/01 

Bra sí lia,16 de no vem bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in -
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 5, de 2001, do Po der Exe -
cu ti vo, que ”Insti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos que es -
pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as“, de acor do com o
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos da Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 32.

Aten ci o sa men te, – Se ve ri no Ca val can ti, Pri -
me i ro-Se cre tá rio.

PARECER

PARECER Nº 1.349, DE 2001

Da Co mis são de Re la ção Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2001 (nº
861/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) que 
apro va o tex to do Tra ta do so bre Re la -
ções de Par ce ria, ce le bra do en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de ra -
ção Rus sa em Mos cou, em 22 de ju nho
de 2000.

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Re la tor ad hoc Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Tra ta o pre sen te do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 218, de 2001 (PDC nº 861 de 2001, na ori gem),
que ”Apro va o tex to do Tra ta do so bre Re la ções de
Par ce ria, ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Fe de ra ção da Rús sia, em Mos cou, em 22
de ju nho de 2000“.

Acom pa nha o ci ta do do cu men to a Expo si ção de 
Mo ti vos nº 298, de 18 de se tem bro de 2000 (fls. 12 a
14), do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res.

2. Qu an do da sua re gu lar tra mi ta ção na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, a ma té ria ob te ve apro va ção atra vés
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 861-A, de 2001
(fls. 21), ten do como re la tor, no âm bi to da Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção (CCRJ), o
De pu ta do José Dir ceu.

II – Aná li se

3. Bra sil e Rús sia, pa í ses ge o gra fi ca men te dis -
tan tes en tre si, po rém guar dan do po ten ci a li da des re -
cí pro cas nos cam pos po lí ti co, di plo má ti co e co mer ci -
al, apro xi mam-se atra vés do pre sen te ato in ter na ci o -
nal, com o pro pó si to de es ta be le cer par ce ria para o
for ta le ci men to da paz e da se gu ran ça in ter na e para a 
cons ti tu i ção de uma or dem mun di al mais jus ta, pa cí fi -
ca e de mo crá ti ca, com base nos pro pó si tos e prin cí pi -
os da Car ta das Na ções Uni das e do Di re i to Inter na ci -
o nal. Ten do em vis ta tais dis po si ções, am bos os pa í -
ses se com pro me tem a man ter uma ”in te ra ção cons -
tru ti va no ce ná rio in ter na ci o nal“, atra vés da ONU e de 
ou tras or ga ni za ções in ter na ci o na is, com o pro pó si to
de ”pro mo ver uma or dem mun di al jus ta, pa cí fi ca e de -
mo crá ti ca“, onde cada Esta do pos sua o di re i to de
”usu fru ir de in de pen dên cia po lí ti ca e eco nô mi ca, bem 
como de con du zir uma po lí ti ca ex te ri or so be ra na, de
res pe i to e afir ma ção dos va lo res de mo crá ti cos“. (Arti -
go I, item 2).

O de sar ma men to e o con tro le de ar ma men tos
se rão con si de ra dos pe las Par tes, ob je ti van do um
pro ces so glo bal de tra ba lho, onde a não-pro li fe ra ção
e a pros cri ção das ar mas de des tru i ção em mas sa de -
ve rão es tar em con for mi da de ”com as suas le gis la -
ções na ci o na is e os com pro mis sos in ter na ci o na is as -
su mi dos nes se do mí nio“ (Arti go II, item I). Co o pe ra -
ção mais pro fun da en tre as Par tes no âm bi to da
Orga ni za ção das Na ções Uni das é lem bra da como
fa tor de ”ma i or efi ciên cia e adap ta ção às no vas re a li -
da des mun di a is“ (Arti go III), for ta le cen do o seu de -
sem pe nho nas suas ati vi da des es pe cí fi cas pela paz
mun di al, bem como o ”de sen vol vi men to da co o pe ra -
ção nas áre as eco nô mi ca, so ci al, ci en tí fi ca, tec no ló gi -
ca, cul tu ral e hu ma ni tá ria en tre to dos os Esta dos“.
Esfor ços se rão de sen vol vi dos ”para am pli ar a co o pe -
ra ção en tre as or ga ni za ções re gi o na is e a Orga ni za -
ção das Na ções Uni das, res pe i ta dos os li mi tes dos
res pec ti vos man da tos cons ti tu ti vos“. Con for me Re so -
lu ção nº 41/11, da Assem bléia Ge ral da ONU, de 27



de ou tu bro de 1986, ”as Par tes fa vo re ce rão a con so li -
da ção da zona de paz e co o pe ra ção do Atlân ti co Sul e 
a ple na re a li za ção de seus ob je ti vos, com am pla co la -
bo ra ção da co mu ni da de in ter na ci o nal“ (Arti go IV),
além dos con ta tos e da co o pe ra ção en tre a Fe de ra -
ção da Rús sia, o Gru po do Rio e o Mer co sul (Arti go
V). Os diá lo gos e con ta tos en tre as par tes so bre as
ques tões es sen ci a is das re la ções bi la te ra is se rão
apro fun da das em to dos os ní ve is (Arti go VII), com a
fi na li da de de in cre men tar a co o pe ra ção bi la te ral, nas
áre as de co mér cio, eco no mia, pro te ção ao meio am -
bi en te, cul tu ra, edu ca ção, ciên cia e tec no lo gia. Se mi -
ná ri os, sim pó si os, fe i ras e ex po si ções se rão or ga ni -
za dos, con for me os in te res ses de cada Par te (Arti go
VIII, item 3), bem como o fo men to e o es tí mu lo em ter -
mos de co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca em áre as
sen sí ve is, tais como: ener gia nu cle ar com fins pa cí fi -
cos, es pa ço ex te ri or, ele trô ni ca, in for má ti ca, bi o tec -
no lo gia, ge né ti ca e ”ou tros do mí ni os de in te res se mú -
tuo“, além da re a li za ção de pro gra mas de pes qui sa
con jun ta na es fe ra de tec no lo gi as de pon ta.“ (Arti go
VIII, item 4). ”As Par tes co o pe ra rão para a ma i or efi -
ciên cia dos es for ços in ter na ci o na is vi san do a me lho -
rar e sa ne ar a si tu a ção eco ló gi ca do mun do, de acor -
do com as nor mas ju rí di cas in ter na ci o na is so bre a
ma té ria“ (Arti go IX, item 1). É res sal ta da a im por tân -
cia da ONU ”na bus ca de so lu ções para a pro ble má ti -
ca eco ló gi ca e na apli ca ção dos prin cí pi os de de sen -
vol vi men to sus ten tá vel no apro ve i ta men to dos re cur -
sos na tu ra is“ (Arti go IX, Item 2). So li ci ta-se, ade ma is,
que as Par tes con tri bu am ”para a im ple men ta ção das
de ci sões to ma das na Con fe rên cia so bre o Meio
Ambi en te e De sen vol vi men to, re a li za da em 1992“,
ten do em vis ta uma atu a ção co or de na da jun to ao ór -
gão com pe ten te da ONU, bem como ”a con vo ca ção
re gu lar de no vos fo ros eco ló gi cos in ter na ci o na is“, O
ar ti go pros se gue, tra tan do da co o pe ra ção mú tua na
área eco ló gi ca, ”me di an te o in ter câm bio de in for ma -
ções, a trans mis são de co nhe ci men tos ci en tí fi cos e
tec no ló gi cos, con sul tas re cí pro cas e a cri a ção de
uma base ju rí di ca so bre a ma té ria“. Ati vi da des cri mi -
no sas de qua li fi ca ção es pe ci al te rão, como res pos ta,
es tre i ta co la bo ra ção en tre as Par tes, em con for mi da -
de com os ins tru men tos in ter na ci o na is vi gen tes (Arti -
go X). O in ter câm bio de idéi as e in for ma ções como
for ma de ”ga ran tia do res pe i to aos di re i tos hu ma nos e 
às li ber da des in di vi du a is fun da men ta is“ (Arti go XI),
in se re no tra ta do im por tan te cláu su la de apro xi ma -
ção, com aten ção es pe ci al para ma té ria tão de li ca da
e, por isso mes mo, sem pre pre sen te nos fo ros in ter -

na ci o na is. Tal ar ti go fi na li za a es fe ra subs tan ti va do
Tra ta do em ca u sa, ao fo men tar a co o pe ra ção di re ta
en tre ins ti tu i ções e pes so as da es fe ra cul tu ral de to -
dos os me i os (tu ris mo, es por te, par ti dos po lí ti cos, as -
so ci a ções pro fis si o na is e ar tís ti cas, fun da ções, es co -
las e or ga ni za ções de vá ri os ma ti zes vol ta das para a
de fe sa dos di re i tos hu ma nos e ou tras).

4. Fin da, com o art. XI, a par te subs tan ti va do
ato in ter na ci o nal em evi dên cia, te mos que o art. XII
tra ta de sua par te ad je ti va, a sa ber:

con clu são de acor dos e en ten di men tos, se ne -
ces sá ri os, para a im ple men ta ção das cláu su las do
Tra ta do, va li da de de com pro mis sos mú tu os as su mi -
dos ”em re la ção a ter ce i ros pa í ses“, en tra da em vi gor
e pra zo de per ma nên cia e fe i tu ra.

5. Em face ao ex pos to, quer-nos pa re cer ple na -
men te viá vel a con cre ti za ção dos ob je ti vos pro pos tos
no pre sen te ato in ter na ci o nal, com ca rá ter emi nen te -
men te po lí ti co, mas in se rin do no con tex to a co o pe ra ção
e o tra ba lho con jun to so bre te mas eco nô mi cos. Tal as -
ser ti va con tém os ca mi nhos di re ci o na dos para pa ta ma -
res ”su pe ri o res de de sen vol vi men to, con di zen tes com a 
re a li da de en tão dos dois pa í ses“, se gun do a ex po si ção
de mo ti vos mi nis te ri al (fls. 12 a 14).

III – Voto

Assim sen do, vo ta mos pela apro va ção do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2001 (PDC nº
861, de 2001, na ori gem).

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –  
Jef fer son Pé res, Pre si den te –  Gil ber to Mes tri nho,
Re la tor –  José Agri pi no –  Fer nan do Ma tu sa lém –  
Ro ber to Sa tur ni no –  João Alber to Sou za –  Ro -
meu Tuma –  Re la tor “ad hoc” –  Íris Re zen de – Fer -
nan do Ri be i ro –  Fer nan do Ca bral –  Ge ral do Melo
–  Artur da Tá vo la –   Pe dro Si mon –  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 si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do § 6º
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, o pra zo fi nal
para apre ci a ção pelo Se na do das Me di das Pro vi só ri -
as nºs 4 e 5, de 2001, li das an te ri or men te, pu bli ca das
no Diá rio Ofi ci al da União de 18 de ou tu bro úl ti mo, é o
dia 28 do cor ren te, e o pra zo fi nal no Con gres so Na ci -
o nal é o dia 16 de de zem bro pró xi mo, após o que fi -
cam so bres ta das, até que se ul ti mem suas vo ta ções,



to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta
Casa.

Assim sen do, esta Pre si dên cia in clui as ma té ri -
as na Ordem do Dia da ses são da pró xi ma quin ta-fe i -
ra, dia 22.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se, quar ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo pre vis to no art. 91,
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 186, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff, que dis ci pli na os
con sór ci os pú bli cos en tre Esta dos e en tre Mu ni cí pi os
(tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se -
na do n.º 222, de 1999); e

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 163, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ney Su as su na, que de no mi na
Ge ral da Fre i re Me de i ros a pon te so bre o rio Espi nha -
ras que in ter li ga as BRs 230 e 361, na ci da de de Pa -
tos, Pa ra í ba.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de 
Edu ca ção, os Pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Pro je to de Lei do Se na do n.º 222, de 1999,
pre ju di ca do em vir tu de da apro va ção ter mi na ti va do
Pro je to de Lei do Se na do n.º 186, de 2000, com o
qual tra mi ta va em con jun to, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
n.º 25, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no
sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je to
de Lei do Se na do n.º 152, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Wal deck Orné las, que al te ra o art. 15 da Lei n.º
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar 
a iden ti fi ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos
ma jo ri tá ri os.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, ”c“, do Re gi men to
Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 25, DE 2001

Nos ter mos dos §§ 3º ao 5º do Re gi men to Inter -
no, in ter po mos re cur so para que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, que al te ra o art. 15 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar 
a iden ti fi ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos

ele ti vos, seja sub me ti dos à apre ci a ção do Ple ná rio
des ta Casa.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo pre vis to no art. 91,
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio,
do Pro je to de Lei do Se na do n.º 58, de 2001, de au to ria 
do Se na dor Osmar Dias, que acres cen ta pa rá gra fos
ao art. 829 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –
CLT, apro va da pelo De cre to-Lei n.º 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dis por so bre as pro vas tes te mu -
nha is na Jus ti ça do Tra ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va da, em apre ci a ção ter mi na ti -
va, pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, a ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma, dia 16, o pra zo para apre -
sen ta ção de emen das às se guin tes ma té ri as: 

– Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 8, de 1998 (n.º
4.166/98, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de de fa bri ca ção e co mer ci a li za ção no
País de lâm pa das in can des cen tes para uso em ten -
sões de va lor igual ou su pe ri or ao da ten são no mi nal
da rede de dis tri bu i ção, e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 78, de 2001 (n.º
2.373/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia da
Bí blia.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, 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. GLPMDB Nº 234/2001

Bra sí lia, 6 de no vem 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 o re ma ne ja men to do Se na dor João Alber -
to Sou za para a ti tu la ri da de, em vaga ocu pa da an te ri -
or men te pelo Se na dor Ney Su as su na, na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB

OF. Nº 514/01-BP

Bra si lia, 19 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª os De pu ta dos

Eu já cio Si mões (PL/BA), como ti tu lar, e Val de ci Pa i va
(PSL/RJ), como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Mis -
ta re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº 8, de 31 de ou tu -
bro de 2001, que “Alte ra e acres ce dis po si ti vos à 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.”

Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª 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/PSSL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Há ora do res ins cri tos. Con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, por ces são do Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha. S. Exª terá vin te 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, com o pe i to
che io de or gu lho, ocu po esta tri bu na para anun ci ar
que, no dia 23 pró xi mo, sex ta-fe i ra, será ina u gu ra da a
ex pan são do La bo ra tó rio Te u to Bra si le i ro no Dis tri to
Agro in dus tri al de Aná po lis, Go iás.

Tra ta-se de uma bri lhan te fa ça nha ci en tí fi co-tec -
no ló gi ca e in dus tri al que se ma te ri a li zou gra ças a
duas ca rac te rís ti cas de fi ni do ras da nos sa gen te go i a -
na: a so li da ri e da de hu ma na e o es pí ri to em pre en de -
dor.

Esse ar ro ja do pro je to, em que fo ram in ves ti dos
cer ca de US$80 mi lhões, es ten de-se por 105 mil me -
tros qua dra dos de área cons tru í da e gera 1.600 em -

pre gos di re tos, o que faz dele o ma i or com ple xo far -
ma cêu ti co da Amé ri ca La ti na.

Des se modo, o Te u to Bra si le i ro re a fir ma seu pi -
o ne i ris mo e sua li de ran ça na fa bri ca ção de me di ca -
men tos ge né ri cos – esse novo fa tor de sa ú de,
bem-es tar e eco no mia para mi lhões e mi lhões de bra -
si le i ros, so bre tu do os ido sos e ca ren tes, que não po -
dem su por tar os al tos pre ços dos cha ma dos re mé di -
os de mar ca. Já são cer ca de 300 pro du tos far ma cêu -
ti cos pro du zi dos em mais de 500 apre sen ta ções, in -
clu in do an ti bió ti cos, an ti in fla ma tó ri os, anti-hi per ten si -
vos, an ti tér mi cos, além de fi to te rá pi cos, en con tra dos
em 40 mil far má ci as do Bra sil.

O la bo ra tó rio tem uma bela his tó ria que me re ce
ser con ta da, até mes mo para for ta le cer a auto-es ti ma
na ci o nal, tão aba la da pe las di fi cul da des eco nô mi cas,
pe los al tos ín di ces de de sem pre go e pe las ame a ças
in ter na ci o na is que ora afli gem o nos so País.

Fun da do em São Pa u lo, no ano de 1947, pelo ci -
en tis ta e pro fes sor ale mão Adolph Kru me ir, so bre vi -
ven te da Se gun da Gu er ra Mun di al, o Insti tu to Far ma -
cêu ti co Te u to Bra si le i ro en cer ra va no nome a du pla
ho me na gem ao país de nas ci men to do seu cri a dor e
àque le que o re ce bia de bra ços aber tos.

Todo esse le ga do de tra ba lho, cri a ti vi da de e ri -
gor ci en tí fi co a ser vi ço da sa ú de e da vida está con fi a -
do às mãos la bo ri o sas e ho nes tas do em pre sá rio
ana po li no Wal ter ci de Melo, que, jun ta men te com seu
ir mão Lu ci mar e ou tros aci o nis tas, as su miu o con tro le 
do gru po em 1986. O Te u to Bra si le i ro fun ci o na ria du -
ran te sete anos no Mu ni cí pio de Con ta gem, Gran de
Belo Ho ri zon te, até ser trans fe ri do para a pro mis so ra
ci da de de Aná po lis, em Go iás, no ano de 1993. Ali, a
plan ta ini ci al de 12.000 me tros qua dra dos foi sen do
am pli a da até che gar a 30.000 me tros qua dra dos.

Dois fa to res fo ram fun da men ta is para o su ces so 
des sa ini ci a ti va, re co nhe cem os pró pri os fun da do res:
os be ne fí ci os fis cal e de in fra-es tru tu ra, con ce di dos
pelo Pro gra ma Fo men tar du ran te os Go ver nos de Iris
Re sen de, Ma cha do e Ma gui to Vi le la, e a to tal in te gra -
ção da em pre sa com o Mu ni cí pio de Aná po lis e sua
gen te.

Como nos ca sos de amor à pri me i ra vis ta, o
povo ana po li no, sem pre aco lhe dor, pas sou a ter or gu -
lho do nome Te u to Bra si le i ro, en quan to o Insti tu to Far -
ma cêu ti co, não me nos or gu lho so, deu no tí cia des sa
par ce ria aos qua tro can tos do País e do ex te ri or.

A nova ex pan são do Te u to Bra si le i ro ins pi ra-se
nos me lho res pro je tos far ma cêu ti cos do mun do. Para
isso, Wal ter ci de Melo re u niu uma equi pe de exe cu ti -
vos, ci en tis tas e téc ni cos e vi si tou a Ale ma nha, os

 



Esta dos Uni dos, a Itá lia, o Ja pão e a Su í ça, em bus ca
das me lho res tec no lo gi as, que se ri am adap ta das às
ne ces si da des e ca rac te rís ti cas da ex pe riên cia bra si -
le i ra.

A obra, com fi nan ci a men to par ci al do Fun do de
De sen vol vi men to do Cen tro-Oes te e do BNDES mo -
bi li zou 2.100 fun ci o ná ri os e 247 en ge nhe i ros. Toda a
cons tru ção sub me teu-se aos exi gen tes pa drões da
agên cia nor te-ame ri ca na de con tro le de me di ca men -
tos e ali men tos, o FDA, bem como às nor mas da nos -
sa Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, Anvi sa,
do Mi nis té rio da Sa ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com des -
cor ti no e co ra gem, Wal ter ci de Melo apos tou no su -
ces so dos ge né ri cos no mer ca do bra si le i ro e to mou a
pe i to a mis são de fa bri cá-los com al tís si mo pa drão de 
qua li da de, para má xi mo de sem pe nho te ra pêu ti co,
sem pre a pre ços jus tos e aces sí ve is.

Ato con tí nuo, o Te u to lan çou um di ci o ná rio de
de no mi na ções ge né ri cas, no bojo de uma cam pa nha
iné di ta para dis cu tir com mé di cos, far ma cêu ti cos, au -
to ri da des sa ni tá ri as e con su mi do res de todo País as
van ta gens te ra pêu ti cas, fi nan ce i ras e so ci a is des ses
re mé di os, mo bi li zan do e uni fi can do aque les seg men -
tos na luta por uma nova po lí ti ca de sa ú de.

Cla ro que essa cru za da pela trans pa rên cia e
pelo in te res se pú bli co en fren tou ca lú ni as e bo i co tes
por par te de po de ro sas mul ti na ci o na is, en tão de ten -
to ras de 80% do mer ca do bra si le i ro de fár ma cos. Fe -
liz men te, o de ba te de mo crá ti co ga nhou as ruas, os la -
res e a cons ciên cia das pes so as, e aque le car tel de
em pre sas não tar da ria a ser des mas ca ra do por in ves -
ti ga ções do Con se lho Admi nis tra ti vo da De fe sa Eco -
nô mi ca, Cade, e da Po lí cia Fe de ral, que de sa gua ram
numa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

No meio tem po, o Te u to Bra si le i ro, já ago ra se -
gui do em seu exem plo por um nú me ro cres cen te de
la bo ra tó ri os na ci o na is, con ti nu ou a avan çar. E o re sul -
ta do aí está: até o fi nal do pró xi mo ano, o Com ple xo
de Aná po lis tri pli ca rá a sua pro du ção, sal tan do de 10
mi lhões para 30 mi lhões de uni da des/mês. Tal pro -
gres so im pul si o na rá a com pa nhia a con quis tar o mer -
ca do ex ter no. Já nes te ano, o Te u to for ma li zou os pri -
me i ros con tra tos de ex por ta ção para pa í ses da Amé -
ri ca La ti na e da Áfri ca. A cur to pra zo, isso sig ni fi ca rá
uma mo des ta con tri bu i ção à me lho ria do nos so ba -
lan ço de pa ga men tos; a lon go pra zo, in ver te rá nos so
atu al per fil de País im por ta dor para ex por ta dor de me -
di ca men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
con clu ir mi nha fala, que ro fa zer dois bre ves re gis tros
no in tu i to de re al çar a ex ce lên cia des sa ini ci a ti va.

Ela ins ta u ra um novo mar co de ci da da nia em -
pre sa ri al, em face da co mu ni da de e da na tu re za. Sim, 
por que no La bo ra tó rio Te u to Bra si le i ro, a va lo ri za ção
do ser hu ma no não se re su me ao re la ci o na men to
com o con su mi dor. Co me ça an tes, den tro da fá bri ca,
que man tém uma cre che mo de lo para 180 cri an ças,
fi lhos de fun ci o ná ri os e de mo ra do res po bres do dis -
tri to in dus tri al. E se pro lon ga na as sis tên cia mé di ca e
na edu ca ção sa ni tá ria aos fa mi li a res. 

Esse ex ce len te am bi en te de tra ba lho é en ri que -
ci do por uma re ser va flo res tal, in te gra da ao com ple -
xo, com um mi lhão de me tros qua dra dos e três gran -
des la go as ar ti fi ci a is. Ali, cri an ças, adul tos e ido sos
das vi zi nhan ças con vi vem em res pe i to sa har mo nia
com exem pla res da fa u na e da flo ra do cer ra do. Ta ma -
nho cu i da do com a qua li da de de vida, em bre ve, ga -
ran ti rá ao Te u to Bra si le i ro a am bi ci o na da cer ti fi ca ção
ISO14000, con for me nor mas in ter na ci o na is de meio
am bi en te.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, cabe-me sa -
li en tar que o Te u to é res pon sá vel pelo ma i or pro je to
in dus tri al em exe cu ção no Esta do de Go iás, não ape -
nas pela pró pria gran di o si da de, mas, igual men te,
pelo im pac to do seu efe i to de mons tra ção, que está
ins pi ran do uma de ze na de em pre sá ri os lo ca is e de
ou tros Esta dos a ins ta la rem suas fá bri cas no Dis tri to
Indus tri al de Aná po lis. 

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
pra zer, Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Nes ta opor -
tu ni da de, que ro lou var a ati tu de de V. Exª, Se na dor
Ma u ro Mi ran da, quan do vem à tri bu na do Se na do Fe -
de ral dar ao Bra sil in te i ro a no tí cia al vis sa re i ra da ina -
u gu ra ção das no vas ins ta la ções do La bo ra tó rio Te u -
to, hoje um dos ma i o res do País. E V. Exª faz mu i to
bem sob di ver sos as pec tos. O mun do po lí ti co não
pode ater-se ape nas a crí ti cas. Ele pre ci sa tam bém
re co nhe cer os mé ri tos das pes so as e das em pre sas
que ul tra pas sam a li nha da nor ma li da de com ações
que re dun dam em be ne fí cio para a po pu la ção e, con -
se qüen te men te, para o País. No caso, V. Exª re co nhe -
ce os mé ri tos de uma em pre sa, hoje go i a na, que du -
ran te anos en fren tou a sa nha das mul ti na ci o na is do
se tor, por que, há bem pou co tem po, a área de fa bri ca -
ção de me di ca men tos no Bra sil es ta va en tre gue qua -
se que ex clu si va men te às mul ti na ci o na is. Hoje, en -



fren tan do toda a sor te de di fi cul da des, uma em pre sa
na ci o nal, o Te u to, para o bem do Bra sil e para a tran -
qüi li da de do nos so povo, dá um sal to es pe ta cu lar no
do mí nio da tec no lo gia de pon ta e se tor na uma das
ma i o res em pre sas pro du to ras de me di ca men tos do
nos so País. Para or gu lho nos so, de V. Exª e de to dos
os go i a nos, é uma em pre sa que ali se so bres sai. Aci -
ma de tudo, é uma em pre sa que mos tra ao Bra sil que
a so lu ção hoje não está ape nas afe i ta à ação dos em -
pre sá ri os dos gran de cen tros. Aqui, no in te ri or bra si -
le i ro, tam bém é pos sí vel cres cer, do mi nar a tec no lo -
gia e pro du zir o su fi ci en te para dar ao povo pro du tos
in dis pen sá ve is e por pre ços mais ba ra tos. Qu e ro me
as so ci ar, nes ta opor tu ni da de, ao re co nhe ci men to, às
ho me na gens de V. Exª, como Se na dor pelo nos so
Esta do, àque la em pre sa e, ao mes mo tem po, co lo -
can do-nos ao lado de V. Exª, sem pre em de fe sa das
em pre sas bra si le i ras, so bre tu do das em pre sas que
acre di tam no in te ri or, na for ça da po pu la ção in te ri o ra -
na bra si le i ra, para pro du zir. O Cen tro-Oes te bra si le i ro
está de mons tran do ao Bra sil que se pode tor nar uma
re gião mo de lo. Antes, pra ti ca men te na pro du ção de
ali men tos; hoje, vai aos pou cos se in dus tri a li zan do.
Fe liz o dia em que jun tos, in te gran do o Go ver no de
Go iás, de ci di mos pela cri a ção – como V. Exª bem afir -
mou – de um pro gra ma de in cen ti vo à in dus tri a li za ção 
de Go iás, o Fo men tar. Foi este pro gra ma que con se -
guiu atra ir in ves ti men tos para o Esta do do Go iás.
Hoje, na área de me di ca men tos, por exem plo, é um
dos ma i o res cen tros do País. Na agro in dús tria, ex -
pan de-se a cada dia. Com isso, vai in te ri o ri zan do o
de sen vol vi men to, evi tan do o con ges ti o na men to, cada 
vez mais acen tu a do, dos gran des cen tros e cri an do
no vas pers pec ti vas para o Bra sil. De se jo es tar ao lado 
de V. Exª nes ta hora, quan do re co nhe ce os mé ri tos do 
in dus tri al Wal ter ci de Melo e de toda a sua equi pe,
que mos tra rá ao Bra sil, ain da no de cor rer des ta se -
ma na, uma das ma i o res e mais bem mon ta das es tru -
tu ras na fa bri ca ção de me di ca men tos. Qu an do o Mi -
nis tro da Sa ú de, em de ter mi na do mo men to, con si de -
ra va-se so li tá rio na luta pela im plan ta ção e pro du ção
de me di ca men tos ge né ri cos, Wal ter ci de Melo es te ve
com S. Exª e co lo cou toda a sua es tru tu ra à dis po si -
ção. Hoje, como V. Exª bem re la tou, o La bo ra tó rio Te -
u to Bra si le i ro pro duz uma va ri e da de ex tra or di ná ria
des ses me di ca men tos. Cum pri men tos ao Te u to e
tam bém a V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da, por ser mi -
nu ci o so, ob ser va dor e jus to nas suas ava li a ções. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço o apar te de V. Exª, par -
ce i ro nes sa vi tó ria imen sa do La bo ra tó rio Te u to Bra si -
le i ro. Qu an do Go ver na dor, V. Exª teve a sen si bi li da de

de es ti mu lar em pre sá ri os como Wal ter ci de Melo em
em pre en di men to na área far ma cêu ti ca.

V. Exª deu um exem plo mu i to for te ao Bra sil
quan do es ti mu lou a fun da ção e o cres ci men to da em -
pre sa Aris co, uma das ma i o res fir mas bra si le i ras na
área de ali men ta ção. Ela nas ceu tam bém do nos so
pro je to – como V. Exª dis se – e con tou com a li de ran -
ça de V. Exª como Go ver na dor, ao fo men tar esse pro -
gra ma, bus can do inú me ras in dús tri as para flo res cer
no nos so Esta do.

Cum pri men to V. Exª por essa gran de con quis ta
do povo de Aná po lis, de ina u gu rar a fá bri ca mais im -
por tan te da Amé ri ca La ti na na área de me di ca men -
tos. Te nho cer te za de que o Se na dor Ma gui to Vi le la –
que não está pre sen te –, as sim como V. Exª, en dos -
sa rá ple na men te o meu pro nun ci a men to, sen do tam -
bém me re ce dor de des ta que como pes soa que aju -
dou a flo res cer uma in dús tria es sen ci al em nos so
Esta do, imen sa men te útil para to dos os bra si le i ros,
es pe ci al men te os mais ca ren tes, os ido sos e os que
mais pre ci sam dos me di ca men tos.

Por tudo isso, já con fir mei pre sen ça na ce ri mô -
nia do dia 23 de no vem bro, dia da ina u gu ra ção do Te -
u to Bra si le i ro. Ilu mi na da pela ale gria ge ne ro sa e con -
ta gi an te tí pi ca dos go i a nos, essa data en tra rá para a
his tó ria da luta do povo bra si le i ro por sua au to no mia
eco nô mi ca e re den ção so ci al.

Wal ter ci de Melo é um ho mem que fez Ana pó lis,
e o povo ana po li no está de pa ra béns por mais essa
fá bri ca.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)
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 ao no bre Se na dor Ri car do

San tos. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Gil vam

Bor ges. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar

Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re -

zen de, por 20 mi nu tos.
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, já é tem po de re co nhe -
cer que a fome e a po bre za acir ram os âni mos e po -
dem ter mi nar em con fli tos in de se já ve is. O re cru des ci -
men to do ter ror deve tam bém ser in ter pre ta do como
uma res pos ta ir ra ci o nal a um ce ná rio de in jus ti ças
que per ma ne ce vivo num mun do di vi di do en tre pa í -



ses mu i to ri cos e na ções que amar gam o ce ná rio da
ex tre ma mi sé ria.

A fome, seja ela vi sí vel ou in vi sí vel, agu da ou
crô ni ca, é um dos mais gra ves pro ble mas so ci a is do
mun do nes ta vi ra da de sé cu lo e está fun da men tal -
men te en ra i za da na po bre za e nas es tru tu ras so ci o e -
co nô mi cas pre da tó ri as exis ten tes em um gran de nú -
me ro de pa í ses.

Há mais de dois sé cu los, po pu la ções de pa í ses
afri ca nos, asiá ti cos e sul-ame ri ca nos vi vem na li nha
de po bre za de um dó lar por dia.

O nú me ro de mi se rá ve is da Eu ro pa e da Ásia
Cen tral já atin ge 24 mi lhões de pes so as. Na Amé ri ca
La ti na e no Ca ri be, che ga a 15,6% da po pu la ção. Na
Ásia Me ri di o nal, 40%. Em ter mos per cen tu a is, a po -
bre za mun di al atin ge a ci fra de 24% de toda a po pu la -
ção.

Qu an do se tra ta de po bre za re la ti va, os da dos
tor nam-se ain da mais dra má ti cos e re ve lam um ce ná -
rio de ex tre ma de si gual da de so ci al.

Na Amé ri ca La ti na, mais de 50% es tão aba i xo
da li nha de po bre za re la ti va.

No iní cio do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, em mar ço de 1993, o Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da, Ipea, pu bli cou o cha -
ma do Mapa da Fome. O do cu men to re ve lou que 32
mi lhões de bra si le i ros de fron ta vam-se, di a ri a men te,
com a es cas sez de ali men tos. De po is de sete anos,
essa re a li da de não se al te rou.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, com o ad ven to da
glo ba li za ção, am pli a ram-se as de si gual da des so ci a -
is, e o Bra sil in se re-se nes se con tex to de gra ves in jus -
ti ças.

A mi sé ria e a fome não são pri vi lé gio de ne nhu -
ma re gião ou área do país. Ambas se alas tram por
todo o ter ri tó rio na ci o nal, pre ju di can do um enor me
con tin gen te da nos sa po pu la ção, tan to nas áre as ru -
ra is quan to nas ur ba nas.

Nos úl ti mos anos, é for ço so re co nhe cer que o
Bra sil não con se guiu avan çar sig ni fi ca ti va men te e su -
fi ci en te men te sob o pon to de vis ta so ci al. Não obs tan -
te as ações em pre en di das pe las au to ri da des go ver -
na men ta is e pela so ci e da de ci vil or ga ni za da, o País,
la men ta vel men te, con ti nua a apre sen tar um sé rio
qua dro de frag men ta ção so ci al às por tas do sé cu lo
XXI.

Sa be mos que no ran king ela bo ra do pelo Pro -
gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi men to o
Bra sil apa re ce em se xa gé si mo se gun do lu gar, po si -
ção mu i to aba i xo de sua es tru tu ra eco nô mi ca, sen do
con si de ra do um país de ca pi ta lis mo per ver so e so ci -

al men te in jus to, onde o cres ci men to eco nô mi co con -
vi ve com uma po bre za lan ci nan te e per sis ten te.

O Bra sil é um dos mais in jus tos do mun do. Se ti -
ves se um ní vel de de si gual da de pró xi mo ao da mé dia
mun di al, nos so País, com a ren da per ca pi ta que
pos sui, de ve ria ter ape nas 10% de po bres em sua po -
pu la ção. Entre tan to, pos sui cer ca de 30%.

Não fal tam da dos re cen tes para evi den ci ar nos -
sa ele va dís si ma con cen tra ção de ren da. No Bra sil, os
20% mais ri cos têm ren da 26 ve zes ma i or do que os
20% mais po bres. No Ja pão, essa di fe ren ça é de ape -
nas 4,3%; na Fran ça, é de 6,5% e, nos Esta dos Uni -
dos, é de 8,9%.

Ape sar de as au to ri da des bra si le i ras, nos úl ti -
mos anos, con si de ra rem o com ba te à fome como pri -
o ri da de na ci o nal, é pre ci so des ta car que, até o pre -
sen te mo men to, as in ter ven ções re a li za das para en -
fren tar o gra ve pro ble ma ali men tar no País não con -
se gui ram re sol vê-lo a con ten to.

É pre ci so fa zer algo mais do que sim ples men te
me lho rar a efi cá cia dos pro gra mas so ci a is já exis ten -
tes ou ace le rar o rit mo do cres ci men to eco nô mi co do
País.

Não po de mos fi car pos ter gan do de ci sões. Mi -
lhões de ci da dãos bra si le i ros es tão pas san do fome.
Quem não tem ali men to su fi ci en te para uma vida ati -
va e sa u dá vel não pode fi car sem co mer, es pe ran do
que os pro ble mas eco nô mi cos do País se jam re sol vi -
dos, que a dis tri bu i ção da ren da se tor ne me nos de si -
gual.

O fu tu ro de nos so País es ta rá se ri a men te com -
pro me ti do se o pro ble ma da fome não for ata ca do de
fren te, como pri o ri da de, por to das as es fe ras de Go -
ver no. As ca rên ci as ali men ta res ca u sam da nos a to -
das as fa i xas etá ri as da nos sa po pu la ção, mas são
mu i to mais gra ves quan do pre ju di cam as nos sas cri -
an ças.

Só o com ba te à po bre za e o es ta be le ci men to
de fi ni ti vo de jus ti ça so ci al para as po pu la ções ca ren -
tes po de rão le var-nos à pers pec ti va de um mun do
me lhor, no mo men to em que es ta mos a um pas so da
re ces são mun di al. Pre ci sa mos de es ta dis tas com vi -
são do fu tu ro, ca pa zes de com ba ter a po bre za e tra -
ba lhar pela in clu são so ci al, se não qui ser mos vi ver
em um mun do de con fli tos cons tan tes. A his tó ria mos -
tra que um dos prin ci pa is fa to res res pon sá ve is pe las
guer ras ci vis tem sido a mi sé ria.

Ações in ter na ci o na is que vi sem à di mi nu i ção da 
po bre za, à jus ti ça so ci al, à re du ção das de si gual da -
des de ren da de vem ser em pre en di das. Um mu ti rão
dos pa í ses de sen vol vi dos po de rá mi ni mi zar os do lo -



ro sos pro ble mas dos ca ren tes, dos sem-teto, dos ex -
clu í dos. É pre ci so lem brar que o cres ci men to da po -
pu la ção mun di al se dá prin ci pal men te nos pa í ses po -
bres, cu jos ha bi tan tes não têm aces so a uma vida de -
cen te.

Por ou tro lado, a mun di a li za ção é res pon sá vel
por um co mér cio de sas tro so. A Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio cu i da aten ta men te do in te res se das na -
ções ri cas, sem se pre o cu par com ações que re du -
zam a po bre za. São inú me ros os fa to res que con tri bu -
em para o cli ma de po bre za mun di al, como o nar co -
trá fi co, a la va gem de di nhe i ro, as do en ças, isso sem
fa lar no des ca so dos pa í ses de sen vol vi dos pe las na -
ções mais po bres.

Só uma co a li zão mun di al co e ren te e ge ne ro sa
po de rá dar fim à po bre za e, com isso, di mi nu ir o ter ro -
ris mo, que co lo ca em ris co tan tas vi das ino cen tes. A
so li da ri e da de e a ge ne ro si da de in ter na ci o na is nun ca
fo ram tão de se ja das como no mo men to atu al. Com
elas, se re mos ca pa zes de es ta be le cer a paz mun di al
de fi ni ti va, al can çan do um mun do me lhor. Espe ra mos
an si o sos o dia em que, ao li gar nos sas te le vi sões, em
vez de ver os olha res úmi dos e de ses pe ran ça dos de
cri an ças afe gãs, pos sa mos com par ti lhar com es sas
mes mas cri an ças sor ri sos de ale gria e fé!

A paz não será al can ça da en quan to não for pro -
cla ma da a jus ti ça so ci al. O ca mi nho para a con vi vên -
cia har mo ni o sa en tre as na ções pas sa pelo es ta be le -
ci men to de um novo pac to mun di al ba se a do em ges -
tos con cre tos de so li da ri e da de e par ti lha. É dis so que
o mun do pre ci sa.

É cla ro que quan do pro cu ra mos des ta tri bu na
cha mar a aten ção prin ci pal men te dos pa í ses mais
de sen vol vi dos, com os qua is o Bra sil man tém re la -
ções di plo má ti cas e co mer ci a is, ela tam bém está vol -
ta da para a si tu a ção in ter na. Eu bem dis se que são
mais de 32 mi lhões de bra si le i ros que se en con tram
aba i xo da li nha de po bre za. E o in te res san te é que
tam bém pre ci sa mos re a gir. O Bra sil, que é mu i to rico
e tem po ten ci a li da des ex tra or di ná ri as – ter ras fér te is,
sub so lo abun dan te, cli ma es pe ci al e um vas to ter ri tó -
rio –, tem tudo para ser mo de lo, mas é pre ci so que o
Go ver no vol te as suas aten ções, de fato, para as re -
giões me nos de sen vol vi das.

Obser va mos que as aten ções do Go ver no, so -
bre tu do da área eco nô mi ca, es tão vol ta das para os
gran des em pre sá ri os, que se lo ca li zam no eixo
Rio–São Pa u lo–Mi nas Ge ra is, já com uma in ci dên cia
ex tra or di ná ria no sul do País. Entre tan to, a si tu a ção
do Cen tro-Oes te, do Nor te e do Nor des te de i xa mu i to
a de se jar re la ti va men te às ações do Go ver no.

Sr. Pre si den te, co nhe ce mos bem a luta dos pro -
du to res ru ra is, por exem plo. Tudo aqui lo que be ne fi cia 
a clas se dos pro du to res ru ra is, como o alon ga men to
das dí vi das, ocor ri do há pou cos dias, é como se o Go -
ver nos lhes ti ves se fa zen do um fa vor ex tra or di ná rio.
Ora, os pro du to res ru ra is eram, e po de ri am ser até
hoje, o seg men to eco nô mi co que mais dava em pre go, 
mas as po lí ti cas agrí co las e so ci a is de sas tro sas de -
sen vol vi das nos úl ti mos anos fi ze ram com que o ho -
mem se dis tan ci as se da roça e fos se mo rar nos gran -
des cen tros ur ba nos em bus ca de edu ca ção, de sa ú -
de e de em pre go. Hoje é esse o qua dro que se ob ser -
va. Ao cha mar a aten ção do mun do, es pe ci al men te a
do Go ver no bra si le i ro, para a ques tão da fome, gos ta -
ria de dar como exem plo o que fez o Se na dor Ma gui to 
Vi le la, quan do Go ver na dor de Go iás. Lem bro-me de
ter pon de ra do, quan do se dis cu tia aque le pro je to ex -
tra or di ná rio, que o com ba te à fome se fa zia bus can do
mais in dús tri as, alar gan do o es pa ço de tra ba lho na
zona ru ral, pro por ci o nan do mais em pre go para o nos -
so povo. O Go ver na dor Ma gui to Vi le la nos deu a se -
guin te res pos ta: ”Va mos con ti nu ar fa zen do tudo isso,
mas não po de mos per mi tir que um Esta do que se
con si de ra um dos ce le i ros do País con vi va com a
fome de mi lha res de go i a nos“. S. Exª fa la va de ve lhos, 
vi ú vas e de sem pre ga dos. Lá, ins ta lou-se um dos
mais am bi ci o sos pro je tos de com ba te à fome de que
este País tem no ti cia, o Pro je to da Ces ta Bá si ca, para
os ido sos que re ce bem me nos de um sa lá rio mí ni mo,
vi ú vas sem ren da e de sem pre ga dos; para as fa mí li as
com fi lhos em ida de es co lar a exi gên cia é que es te -
jam ma tri cu la dos na es co la.

Pa ra le la men te à dis tri bu i ção de 140 mil ces tas
bá si cas – o Se na dor Ma gui to Vi le la está pre sen te e
po de rá con fir mar esse nú me ro –, eram dis tri bu í dos
90 mil li tros de le i te e 90 mil pães vi ta mi na dos di a ri a -
men te. Du ran te o Go ver no de S. Exª, pro cla má va mos
que Go iás era o Esta do onde nin guém pas sa va fome.

Isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
trou xe pro ble mas de or dem fi nan ce i ra ao Go ver no de
Go iás, que gas ta va ape nas 3% de sua ren da para so -
cor rer essa área. É pos sí vel fa zer isso em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal, sem pro vo car qua is quer de sas tres
para a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. É pre ci so de -
ter mi na ção, von ta de. Para ba nir a fome do Bra sil du -
ran te um ano, gas ta ría mos o que se gas ta va em um
mi nu to para acu dir um ou dois ban cos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Se na -
dor Iris Re zen de, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta hon ra con ce do o apar te ao que ri do Se na dor La u ro



Cam pos, re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral, e pro fes -
sor que res pe i ta mos e ad mi ra mos. 

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Se na -
dor Iris Re zen de, o dis cur so de V. Exª, nes ta tar de, re -
ve la o lado da sua per so na li da de que to dos os go i a -
nos co nhe cem e as pre o cu pa ções que sem pre nor te -
a ram seu es pí ri to pú bli co. No bre Se na dor, se ria mu i to 
bom se os nú me ros ti ves sem alma e cho ras sem, mas
isso não acon te ce. Então, mu i tas pes so as ta pam os
ou vi dos e cri am um es cu do – não um es cu do an ti mís -
sil, como essa lou cu ra está ten tan do cri ar no mun do – 
con tra a ver da de que está aí, tão cas ti ga da e ape na -
da, ma ni fes ta da nes ses nú me ros que não cho ram.
Apre ci ei de ma is o pro nun ci a men to de V. Exª. Todo ele 
é prin ci pal; não há como se pa rar algo de mais im por -
tan te do me nos im por tan te. Ape nas gos ta ria de en fa -
ti zar quan do V. Exª re la ci o na a mi sé ria, a po bre za e a
mar gi na li za ção, que tam bém são im pul si o na dos –
como V. Exª dis se – pela glo ba li za ção, aos pro ble mas
da agres si vi da de e do de ses pe ro que se ma ni fes tam
sob di ver sas for mas, in clu si ve sob a for ma de ter ro ris -
mo. A fome tam bém é um ter ror, e per ma nen te, que
nos tem sido im pos to por di ver sas for mas de es cra vi -
dão, des de as an ti gas até as mo der nas. Eu es ta va
ten tan do fa zer um pro nun ci a men to hoje, para en fa ti -
zar os as pec tos a que V. Exª se re fe riu e apon tar mi -
nha crí ti ca e su ges tões no mes mo sen ti do dos de V.
Exª nes ta tar de. Pa ra béns. Não me sur pre en di, por -
que co nhe ço V. Exª, fe liz men te, há mu i tas dé ca das.
Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor La u ro Cam pos. Seu apar te é mo ti -
vo de hon ra para qual quer Se na dor, so bre tu do para
mim. Con si de ro meu pro nun ci a men to su pe ren ri que -
ci do com a in ter ven ção de V. Exª. So li ci to que ve nha à
tri bu na, como era seu de se jo, e en fa ti ze ain da mais
essa ques tão. Não po de mos nos can sar de fa lar.
Água mole em pe dra dura, tan to bate até que fura!
Quem sabe se, fa lan do, fa lan do, fa lan do, de va gar
sen si bi li za re mos aque les que têm nos om bros a res -
pon sa bi li da de pela con du ção das ques tões eco nô mi -
cas e, con se qüen te men te, so ci a is em nos so País.

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

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta hon ra e mu i ta ale gria, con ce do um apar te à Se na -
do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Iris Re zen de, como o Se na dor La u ro Cam pos,
que ro sa u dar V. Exª pelo pro nun ci a men to. O tema que 
V. Exª abor da, em al guns mo men tos, ocu pa as pá gi -

nas dos jor na is, os me i os de co mu ni ca ção e, com o
mes mo as som bro que às ve zes toma con ta do ima gi -
ná rio po pu lar, tam bém, com a mes ma ra pi dez, some
do de ba te na ci o nal. Embo ra apa re ça ou suma do de -
ba te ele i to ral, es pe ci al men te con for me as con ve niên -
ci as po lí ti cas, esse tema é uma re a li da de do co ti di a no 
de mi lhões de pes so as nes te País – se gun do da dos
ofi ci a is, 55 mi lhões de pes so as. Como bem dis se o
Se na dor La u ro Cam pos, por trás das fri as es ta tís ti cas 
ofi ci a is, exis tem his tó ri as de vi das sen do des tru í das.
É jus ta men te pela au sên cia de al ter na ti vas con cre -
tas, áge is e efi ca zes, tra zi das in clu si ve pelo dis cur so
de V. Exª, que exis tem mi lhões de pes so as que vão à
mar gi na li da de como úl ti mo re cur so. Infe liz men te, nós
do Con gres so Na ci o nal, fa ze mos mu i ta pose, mas vi -
a bi li za mos pou co, es pe ci al men te num de ba te como
este da ques tão or ça men tá ria. Com cer te za, vá ri as
pes so as que nos es cu tam, quan do nos vêem ocu -
pan do a tri bu na, pro mo ven do de ba tes, bus can do al -
ter na ti vas, sem pre fi cam a pen sar por que não se es -
ta be le cem ago ra, no de ba te do Orça men to, as al ter -
na ti vas viá ve is, o mon tan te fi nan ce i ro a ser dis po ni bi -
li za do para isso ser fe i to. Infe liz men te, não com pre en -
dem es sas pes so as que ao Con gres so Na ci o nal – e o
Se na dor La u ro Cam pos men ci o na mu i to o art. 166 da
Cons ti tu i ção – é ve da do algo que cer ta men te não
exis te em qual quer ou tra le gis la ção pelo fun do afo ra:
o im pe di men to cons ti tu ci o nal para re ti rar re cur sos do
pa ga men to dos ju ros do ser vi ço da dí vi da para in ves -
tir na área so ci al. Ve jam que ver go nha! Te mos um
País de di men sões con ti nen ta is, que pode, sem dú vi -
da ne nhu ma, dar os pas sos fun da men ta is para uma
nova or dem in ter na ci o nal; que pode es ta be le cer uma
nova cor re la ção de for ças na Amé ri ca La ti na; um País 
com o ma i or po ten ci al de áre as agri cul tá ve is e re cur -
sos hí dri cos, onde ape nas 20% des sas áre as agri cul -
tá ve is são uti li za das. O Go ver no Fe de ral, que não
res pe i ta os sem-ter ra por que não tem a co ra gem de
cum prir a cons ti tu i ção e fa zer a re for ma agrá ria, tam -
bém não res pe i ta os que têm ter ra, por que a mé dia de 
as sen ta men to é de 400 mil ao ano. Dos que têm ter -
ras, 513 mil já as per de ram. Por tan to, há um dé fi cit de
mais de 100 mil fa mí li as. Na ver da de, são as sen ta das
400 mil fa mí li as, mas não se faz a re for ma agrá ria. O
Go ver no está im ple men tan do um mo de lo de fa ve li za -
ção ru ral, e 513 mil fa mí li as de ten to ras de ter ras es tão 
per den do as suas pro pri e da des. O Go ver no não faz
nada pela edu ca ção, pela sa ú de, pela as sis tên cia so -
ci al. Se na dor Iris Re zen de, V. Exª é um ho mem ex pe -
ri en te e sabe dis so: qual é a jus ti fi ca ti va de 77% no
Orça men to? É sim ples men te para vi a bi li zar a ro la -
gem, os ju ros e os ser vi ços da dí vi da e a agi o ta gem



in ter na ci o nal. Como um país pode so bre vi ver des se
je i to? Se ten ta e sete por cen to! Nós, quan do que re -
mos cri ar al gum re cur so para in ves ti men to na agri cul -
tu ra, na as sis tên cia so ci al, na sa ú de, na ciên cia e tec -
no lo gia, fa ze mos ga rim pa gem po lí ti ca e or ça men tá -
ria. Mu i tas ve zes, tira-se re cur so das For ças Arma das 
e co lo ca-se na Agri cul tu ra, tira-se de um se tor e co lo -
ca-se em ou tro, ou seja, faz-se ga rim pa gem or ça -
men tá ria e se diz que está me xen do no Orça men to.
Cre io que este é o mo men to de esta Casa pos si bi li tar
a al te ra ção, com uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci -
o nal – o Se na dor La u ro Cam pos, por vá ri as ve zes,
ten tou e não con se guiu as as si na tu ras ne ces sá ri as –, 
para que pos sa mos ti rar essa ar ma di lha gi gan tes ca
que im pe de que o Con gres so Na ci o nal es ta be le ça a
mo bi li da de de re cur sos que não seja sim ples men te
aque la im pos ta pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Se na dor Iris Re zen de, mais uma vez, cum pri men to V.
Exª por tra zer um tema atu al, fre qüen te e que faz par -
te da vida e do co ti di a no de mi lhões de pes so as des te 
País, que, in fe liz men te, os ci la no de ba te ou nas con -
ve niên ci as dos pa lan ques ele i to ra is.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ilus tre
Se na do ra He lo í sa He le na, es tou ex tre ma men te sen -
si bi li za do com o hon ro so apar te de V. Exª, sem o qual
o meu pro nun ci a men to de li ne a do fi ca ria mu i to es tre i -
to, mu i to pe que no para a di men são dos pro ble mas
que abor da mos. É um mo men to de re fle xão para to -
dos nós. A be le za do Par la men to é jus ta men te isso,
per mi tir a dis cus são de ques tões im por tan tes. V. Exª
de nun cia à Na ção o que se pas sa no mi o lo da Admi -
nis tra ção Fe de ral. Se ten ta por cen to dos re cur sos são 
des ti na dos ao ser vi ço da dí vi da, e o mais gra ve é que, 
em bo ra se gas te tan to, a dí vi da – in ter na e ex ter na –
não se re duz; pelo con trá rio, está au men tan do cada
vez mais. Às ve zes, fico a ima gi nar: será que o País
con se gui rá sal dar a dí vi da, so bre tu do a in ter na?
Como con se gui rá fazê-lo? É pre ci so en fren tar e dis -
cu tir es sas ques tões com res pon sa bi li da de e sin ce ri -
da de, para que elas não fi quem a ator men tar as fu tu -
ras ge ra ções de nos so País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Iris Re zen -
de? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, Se na dor Ma gui to Vi le la, que ri do com -
pa nhe i ro de Go iás.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Iris Re zen de. Eu gos ta ria de par ti ci par
des se be lís si mo, ex tre ma men te cor re to e sen si bi li -
zan te pro nun ci a men to de V. Exª, que, aliás, já vi nha
ou vin do pela Rá dio Se na do. Digo a V. Exª, ao Bra sil e

ao mun do que tudo é pos sí vel quan do se tem von ta de 
e de ci são po lí ti ca para re sol ver as ques tões. V. Exª
lem brou Go iás. Espe lhei-me nos seus exem plos.
Lem bro que, quan do era seu Lí der, no Go ver no, em
tor no das seis ho ras da ma nhã, che gá va mos ao Pa lá -
cio e ha via cer ca de 500 cri an ci nhas po bres, to man do 
le i te e co men do san du í che para de po is irem ven der
jor nal ou re tor na rem às suas ca sas. V. Exª cons tru iu
mi lha res e mi lha res de ca sas para os po bres. Assu -
min do o Go ver no de Go iás, se gui o seu exem plo. Na
re a li da de, du ran te os qua tro anos, eu de sa fi a va quem 
me apon tas se uma fa mí lia se quer em Go iás que pas -
sas se fome. Eu, pes so al men te, fiz este de sa fio mu i -
tas ve zes na te le vi são: ”Apon te uma fa mí lia pas san do 
fome em Go iás“. Eram 143 mil ces tas de ali men tos de 
28 qui los, 92 mil li tros de le i te pas te u ri za do to dos os
dias, quan do o sol ra i a va no ho ri zon te. Não era só
para as cri an ci nhas po bres, não; era para a Vila São
Co to len go, em Trin da de, para a Co lô nia San ta Mar ta,
em Go iâ nia, e para to das as cre ches de Go iás. To das
as cre ches re ce bi am o le i te pas te u ri za do e o pão vi ta -
mi na do. Ain da mais: os po bre zi nhos não pa ga vam
nem ener gia elé tri ca nem água; era o Go ver no que
pa ga va. Se a pes soa não tem di nhe i ro nem para co -
mer, nem para pa gar alu guel, nem para com prar re -
mé dio, ela ain da vai pa gar ener gia elé tri ca e água,
com os pre ços que es ses ser vi ços têm no nos so
País? Era o Te sou ro que pa ga va ener gia elé tri ca e
água para os mais po bres, dos po bre zi nhos de sem -
pre ga dos, em Go iás. Qu an do se quer, quan do se tem
von ta de po lí ti ca, faz-se. Gas tá va mos ape nas 6% do
Orça men to do Esta do para ma tar a fome. Esses 6%
eram in to cá ve is. Aqui, ten tei in clu ir, no Orça men to da
União, um per cen tu al para ma tar a fome do povo bra -
si le i ro. Não há um per cen tu al para a edu ca ção? Sim.
Então, tem de se ter um per cen tu al para ma tar a
fome, por que ma tar a fome é mais im por tan te, pois
quem está com fome não vai à es co la, quem está com 
fome não tem âni mo para vi ver. A fome come a vida
das pes so as, ma tan do de for ma do lo ro sa. Para mim,
é a mor te mais hu mi lhan te. Por isso, Se na dor, há
como se aca bar com a fome em pou quís si mos me -
ses. É só o Go ver no que rer. Entre tan to, en quan to ti -
ver mos Pre si den te da Re pú bli ca e Mi nis tros de Esta -
do que ape nas co nhe cem os ae ro por tos de Bra sí lia,
de Was hing ton, de Nova Ior que e de Pa ris, não se re -
sol ve rá o pro ble ma da fome. Qu an do ti ver mos Pre si -
den te da Re pú bli ca e Mi nis tros de Esta do, Go ver na -
do res de Esta do que vi si tem as fa ve las, os bol sões de 
mi sé ria, quan do eles en xer ga rem gen te mor ren do de
fome, gen te cou ro e osso, tal vez co me cem a pen sar
nos po bres. To mei uma de ci são po lí ti ca, na mi nha
vida, e V. Exª sabe dis so. Em qual quer ci da de que
vou, em qual quer lu gar que vou, vi si to pri me i ro o po -
bre. Qu e ro ver como está vi ven do o mais po bre. Co -
nhe ço os mais po bres da Ci da de Estru tu ral, co nhe ço



os mais po bres do Entor no de Bra sí lia, co nhe ço os
mais po bres de São José da Ta pe ra, em Ala go as, da
nos sa que ri da Se na do ra He lo í sa He le na, onde tem
um os ma i o res ín di ces de mor ta li da de in fan til. Fui vi si -
tar o tra ba lho da Ma dre Te re sa de Cal cu tá; fui onde
ela pres ta va as sis tên cia aos mais po bres, na Índia; fui 
a Ban gla desh; vi si tei os pa í ses mais po bres do mun -
do e as ci da des mais po bres do mun do. Em qual quer
lu gar que vi si to não que ro co nhe cer ape nas o pre fe i -
to, o se cre tá rio. Qu e ro ver quem re al men te pre ci sa do
Esta do, da Pre fe i tu ra, da União, quem re al men te pre -
ci sa de Go ver no, que é o po bre, o hu mil de, o mi se rá -
vel, o fa min to, o de sem pre ga do. O nos so País, como a 
ma i o ria dos pa í ses, só go ver na para os ri cos. Di nhe i -
ro para o Mar ka, para o Fon te Cin dam tem; di nhe i ro
para o Pro er so cor rer os ban cos tem. Ago ra, di nhe i ro
para ma tar a fome, cons tru ir ca sas para os po bres,
con ser tar as es tra das bra si le i ras não tem. Fal ta von -
ta de po lí ti ca nes te País. A par tir do mo men to em que
ti ver mos um Pre si den te da Re pú bli ca ou Go ver na do -
res re al men te de ci di dos a aca bar com a fome e com a 
mi sé ria, ire mos ba nir es sas que, para mim, são as
ma i o res nó do as de qual quer País: a fome e a mi sé ria.
Pa ra be ni zo a V. Exª por ser um po lí ti co que, na prá ti -
ca, aju dou a ma tar a fome, aju dou aos po bres. O im -
por tan te não é o que o po lí ti co fala, mas o que faz, ou
seja, na prá ti ca, que pro cu ra re sol ver os pro ble mas. E 
V. Exª fez isso mi lha res de ve zes em sua vida pú bli ca.
Pa ra béns.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, agra de ço a V. Exª a ge ne ro si da de das
afir ma ções di ri gi das à mi nha atu a ção. Devo di zer que, 
re al men te, na vida pú bli ca, V. Exª vol tou as aten ções,
abriu o co ra ção para as clas ses me nos fa vo re ci das.
Isso é im por tan te. Con ti nu an do as sim, V. Exª será
sem pre uma pes soa aben ço a da pelo Cri a dor. Quem
fo lhe ia a Bí blia per ma nen te men te se de pa ra com re -
co men da ções para que se vol te a aten ção para as vi -
ú vas, os ór fãos, os po bres e os des va li dos. V. Exª tem
sido fe liz. Con ti nue agin do as sim, para que pro por ci o -
ne mos uma si tu a ção dig na de vida para o povo de
Go iás e para todo o povo do Bra sil.

Re co nhe ço que, du ran te mi nha vida po lí ti ca,
con tei com o res pal do da po pu la ção do meu Esta do
em to dos os mo men tos. Isso por que sem pre pro cu rei
pra ti car a po lí ti ca com se ri e da de, amor e so bre tu do
aten ção aos me nos fa vo re ci dos.

Assim como V. Exª, pre o cu pei-me com o de sen -
vol vi men to eco nô mi co, com a im plan ta ção de uma in -
fra-es tru tu ra que pu des se pro por ci o nar a Go iás pro -
gres so nas áre as de ener gia, trans por te, edu ca ção e
sa ú de. Con se gui mos con ter em Go iás o êxo do ru ral,
le van do ener gia ru ral a 95% das pro pri e da des do
Esta do. Man ti ve mos a po pu la ção no in te ri or, ins ti tu in -
do cur sos su pe ri o res em ci da des es tra te gi ca men te

si tu a das; gi ná si os de es por te em to das as ci da des
pra ti ca men te, para que a ju ven tu de pu des se cres cer
par ti ci pan do de di ver sões sa di as; água tra ta da em to -
das as ci da des e dis tri tos e pra ti ca men te em to dos os
po vo a dos. Pa ra le la men te, cons truí mi lha res de ca sas
para os po bres. V. Exª veio e com ple tou o tra ba lho
com gló ria, ba nin do a fome. 

Estou cer to de que o Bra sil che ga rá lá, des de
que, como bem V. Exª afir mou, haja de ter mi na ção e
von ta de, até por que não ha ven do von ta de, com esse
sis te ma de or ça men to au to ri za ti vo, não adi an ta o
Con gres so Na ci o nal bri gar por ver bas, por per cen tu a -
is de re cur sos, para essa ou aque la fi na li da de so ci al.
Não que ren do, o Po der Exe cu ti vo não faz. 

Estou à von ta de para di zer isso, por que, há mais 
de um ano, co lhi as si na tu ras de Co le gas Se na do res
para uma Emen da Cons ti tu ci o nal, es ta be le cen do o
or ça men to de ter mi na ti vo. Se apro va do pelo Con gres -
so, o Po der Exe cu ti vo só terá um rumo: cum prir.  

La men ta vel men te, não será fá cil con se guir um
or ça men to de ter mi na ti vo em pou co tem po. É pre ci so
pri me i ra men te lu tar por isso, para que de po is fa ça -
mos pre va le cer no Con gres so – Se na do e Câ ma ra –
a von ta de dos mais de se is cen tos Par la men ta res –
De pu ta dos e Se na do res.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, era o que 
gos ta ría mos de fa zer nes ta tar de: fa lar, fa lar e fa lar,
até que os res pon sá ve is pe las ques tões so ci a is se -
jam re al men te sen si bi li za dos. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
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. Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos. S. Ex.ª dis põe de
vin te mi nu tos.

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, a esta al tu ra
dos acon te ci men tos, já não te nho mais medo de me
tor nar re pe ti ti vo. A re pe ti ção, a re i te ra ção qua se que
se im põe com o in gres so na ter ce i ra ida de. Com o
alon ga men to do tem po, pas sa mos a re pe tir al gu mas
co i sas.

Tem pos atrás, não mu i to, com a apro xi ma ção
das ele i ções, fiz al gu mas elu cu bra ções – des cul pem
o ter mo. Andei pen san do como se ria o dis cur so po lí ti -
co numa so ci e da de como a bra si le i ra, uma das mais
re a ci o ná ri as do mun do, cuja eli te está com ple ta men -
te dis tan ci a da dos pro ble mas re a is, como o Se na dor
Iris Re zen de, por exem plo, aca bou de en fa ti zar, com
toda ra zão.



Por tan to, pa re ce-me que uma cam pa nha ele i to -
ral deve tra zer a agi ta ção da cons ciên cia, a de nún cia
e o apon tar de no vos ru mos. Vale mais do que um
man da to. Não me im por ta per der uma ele i ção, des de
que eu te nha ven ci do uma cam pa nha. Eu me sin to
útil. Saí de uma sala de aula, onde fa la va para 30 ou
40 alu nos – e cer ta vez fui ad mo es ta do, re pre en di do
por uma ex-alu na, alta fun ci o ná ria des ta Casa, que se 
sen tiu in jus ti ça da com a mi nha co lo ca ção – e fui para
a Ce i lân dia ou Can dan go lân dia, fa lar em igre jas, em
as so ci a ções de ba ir ro, as so ci a ções de vi zi nhan ça,
com a so ci e da de ci vil, que ten ta va se or ga ni zar para
par ti ci par do po der. Tam bém o po der é al ta men te con -
cen tra do nes ta nos sa so ci e da de con cen tra do ra de ri -
que za, de po der, de sa ber, de la zer e de tudo mais
que é bom. Eu me sen tia re al men te útil ao dis cor rer
so bre es ses as sun tos, que são os mes mos que es tão
pre sen tes hoje. De modo que eu te nho que ser re pe ti -
ti vo. Mas, fe liz men te, move-me uma cu ri o si da de a
vida in te i ra, essa cu ri o si da de que me man tém de pé.
Fico às ve zes acor da do até al tas ma dru ga das, len do,
es tu dan do, ten tan do en ten der me lhor. Enten der me -
lhor para ex pli car me lhor, le ci o nar me lhor e es cla re -
cer me lhor àque les cor re li gi o ná ri os que não ti ve ram o 
pri vi lé gio que eu tive de po der es tu dar sem pre. O meu 
pai nun ca me de i xou tra ba lhar; nun ca de i xou meus ir -
mãos tra ba lha rem. Era só es tu dar. Um pri vi lé gio
como este nes te País tem que ser pago por sa cri fí cio,
por se ri e da de, por abs ten ção.

Ou tro dia, fa lan do para uma co mu ni da de ne gra
na ter ra dos meus pa ren tes, eu di zia que há de ser ra -
di cal men te sim ples. Na que la hora, não sei por que,
lem brei-me da Se na do ra He lo í sa He le na: ra di cal -
men te sim ples. Isso é uma obri ga ção que te mos.
Pode até pa re cer ci nis mo eu, que te nho uma casa
gran de, fa lar isso. Mas sin to isso e ten to pra ti cá-lo ao
má xi mo, ser co e ren te com esse prin cí pio da ra di ca li -
da de da sim pli ci da de. É uma ra di ca li da de lin da.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, por
exem plo, vou re pe tin do-me à exa us tão, aler tan do,
pro cu ran do mos trar como, de ze nas de ve zes, o au -
men to da dí vi da ex ter na tem le va do os pa í ses a ver -
da de i ros de sas tres. Não, por exem plo, o Ja pão, cujo
im pe ra dor Me i ji, que es te ve à fren te da res ta u ra ção
de 1863 e que mor reu em 1912, dis se sua vida in te i ra: 
”Lem bre mo-nos sem pre do con se lho do Ge ne ral
Grant: ja ma is de ve re mos re cor rer à dí vi da ex ter na, e,
se o fi zer mos, de ve mos pagá-la na vés pe ra dos seus
ven ci men tos“. Fa la va ele de Ulysses Grant, que foi
Pre si den te dos Esta dos Uni dos e vi si tou o Ja pão.

O exem plo do Egi to e da Espa nha, que per de -
ram tudo, in clu si ve sua so be ra nia, deve es tar sem pre

pre sen te em nos sa me mó ria. E as sim, sem pre que
pos so, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re fi -
ro-me a um ou a ou tro des ses exem plos his tó ri cos
que pon ti lham a his tó ria do ca pi ta lis mo mun di al e do
pro ces so de glo ba li za ção que sem pre exis tiu e que
sem pre foi mu i to pe no so para os pa í ses pe ri fé ri cos.

Não te nho dú vi da al gu ma de que – e ago ra já é
tar de – não va mos con se guir pôr co bro a esse pro -
ces so de do mi na ção que nos em po bre ce, avil ta-nos,
co lo ca-nos de jo e lhos, por um en di vi da men to cada
vez mais su fo can te.

”FMI pres si o na rá por avan ço da Alca“, a Ali an ça
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. É aque le pro je to do
pri me i ro Bush, que pre ten dia um mer ca do co mum do
Alas ca à Pa ta gô nia. Um mer ca do co mum, ob vi a men -
te, do mi na do pe los Esta dos Uni dos e por suas ne ces -
si da des.

Foi uma ten ta ti va de se cri ar um mer ca do co -
mum eu ro peu, ini ci a da nos anos 50, e a que Le nin se
re fe riu, ain da an tes dos anos 20, logo após a Re vo lu -
ção de 1917, di zen do que era pre ci so, ur gen te men te,
cri ar os ”Esta dos Uni dos da Eu ro pa“, um mer ca do co -
mum so ci a lis ta eu ro peu. Essa era a pro pos ta de Le -
nin, que ain da acres cen ta va que não po de ri am re sis -
tir com a re vo lu ção, com suas pe que nas for ças, por
mu i to tem po. Era pre ci so cri ar esse mer ca do so ci a lis -
ta co mum da Eu ro pa.

Nos anos 50, mo rei na Itá lia e as sis ti à ten ta ti va
de cri a ção des se mer ca do co mum eu ro peu. Nun ca
me en ga nei em uma co i sa: o mer ca do co mum eu ro -
peu é uma or ga ni za ção que pre ten de pro te ger os pa í -
ses das cri ses que pe ri o di ca men te aba lam o ca pi ta -
lis mo. A gran de cri se de 1929 foi a ex pe riên cia que fez 
com que os pa í ses fe chas sem o seu mer ca do. E o
que os pa í ses, di an te da cri se, nor mal men te fa zem?
Fe cham o seu mer ca do, pro te gem-no, pelo me nos o
mer ca do na ci o nal, que ser vi rá de col chão para a cri se 
que ani qui la rá a pro du ção e o con su mo em es ca la
mun di al. Então, tra ta-se de uma pro te ção.

E se se cri as se um mer ca do, um col chão, por -
tan to, para pro te ger a que da das ven das, o em po bre -
ci men to ca u sa do pelo de sem pre go e a que da das ati -
vi da des que ocor rem numa cri se, ela não se apro fun -
da ria tan to quan to num país aber to, num país en lou -
que ci do, que che ga a fa zer o con trá rio do que de ve ria. 
E o que, ne ces sa ri a men te, de ve ria ser fe i to? A des va -
lo ri za ção da mo e da na ci o nal, por exem plo. Já me re -
fe ri a isso vá ri as ve zes. Des va lo ri zan do a mo e da, fi ca -
ria mais di fí cil im por tar mer ca do ri as es tran ge i ras,
com prar bu gi gan gas, fa zer tu ris mo. Com a mo e da
des va lo ri za da, a eco no mia na ci o nal se pro te ge e o
na ci o na lis mo sur ge como uma ne ces si da de ori un da



da cri se. O na ci o na lis mo que pro te ge a so ci e da de
não é ide o ló gi co, não é o na ci o na lis mo de Ca rey e de
List, que os Esta dos Uni dos e a Ale ma nha ado ta ram
há mais de um sé cu lo. Sa be mos que o Bra sil agiu
con tra ri a men te ao que de ve ria e à ma ne i ra que to dos
os ou tros pa í ses do mun do o fi ze ram.

Estou len do, por exem plo, um li vro que re co -
men do a to dos. Cha ma-se Se ten ta e Seis Anos de
Mi nha Vida. O au tor é Hjal mar Schacht, o mago das
fi nan ças de Hi tler. Tra ta-se de uma vida ri quís si ma, in -
te res san tís si ma, de uma pes soa que, en tre ou tras co -
i sas, so mou as fun ções de Mi nis tro da Eco no mia, de
Pre si den te do Ban co Cen tral da Ale ma nha e de Mi -
nis tro Espe ci al, re con vo ca do para pres tar os seus
ser vi ços à Ale ma nha, após ha ver li qui da do a in fla ção
ale mã em 1923. É uma fi gu ra que me re ce ser lida e
es tu da da. Em um tre cho de seu li vro, ele diz que ”os
Esta dos Uni dos des va lo ri za ram o dó lar em 40%,
como a Ingla ter ra ha via des va lo ri za do a li bra es ter li na 
em se tem bro de 1931“.

A cri se de 1929, que per du rou 14 anos, pro vo -
cou uma des va lo ri za ção das mo e das na ci o na is. Eu já
ha via dito que, se não me en ga no, 79 pa í ses, 4 anos
de po is de a cri se de 1929 ter ina u gu ra do fu nes ta men -
te a sua mar cha, des va lo ri za ram a sua mo e da para
pro te ger o seu mer ca do di an te do ata que, dos sub sí -
di os e dos dum pings que se exa cer bam nas cri ses e
que vi sam, ob vi a men te, con quis tar um mer ca do, cri ar 
para si um col chão ma i or, a fim de evi tar a cri se em
casa.

A Argen ti na está li qui da da nes se sen ti do, pois
não pode des va lo ri zar sua mo e da, que foi do la ri za da,
e ain da in se riu a taxa de câm bio na Cons ti tu i ção. É
um país que não pode fa zer isso que to dos os pa í ses
fi ze ram, me nos o Bra sil, ob vi a men te, ao tem po do Sr.
Gus ta vo Fran co e do pri me i ro re i na do do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

Ago ra, es ta mos aí. De iní cio, é uma ma ra vi lha.
”Va mos to mar di nhe i ro em pres ta do. Com ele, fa ze -
mos as fal to, en ca na mos água, cons tru í mos es go to,
so cor re mos a po bre za e, prin ci pal men te, pa ga mos os 
ju ros da dí vi da atra sa da“. É uma ma ra vi lha. Nin guém
pre ci sa tra ba lhar. É só to mar di nhe i ro em pres ta do, e o 
Go ver no, en tão, faz a pro pa gan da de suas obras e
ga nha a re e le i ção e a ”re re e le i ção“. É uma ma ra vi lha
o mun do do en di vi da men to.

Mas, ao au men tar a dí vi da ex ter na, che ga um
mo men to em que os ban que i ros em pres ta do res co -
me çam a pen sar: ”Será que eles vão nos pa gar? Será 
que vão ter con di ções de pro du zir dó la res su fi ci en tes
para pa gar os ju ros e o prin ci pal da dí vi da? Será que
não ha ve rá um de fa ult, uma mo ra tó ria?“ Então, co -
me çam a res trin gir o cré di to.

É o que ocor re com o in fe liz Bra sil, que re sol veu
en tre gar às for ças de sor de na das do mer ca do o seu
Go ver no e o seu des ti no – o ne o li be ra lis mo mais ab -
sur do do mun do. Impor ta mos de tudo – cho co la tes,
au to mó ve is, per fu ma ri as, rou pas, etc – a pre ços sub -
si di a dos pelo câm bio, pelo pró prio Go ver no bra si le i ro. 
Fi ze mos um an ti dum ping, sub si di a mos as im por ta -
ções para ar ra sar com os nos sos em pre gos e com a
nos sa in dús tria. Co me ram cho co la te, usa ram gra va ta
Her més, im por ta ram car ros e bu gi gan gas, e a nos sa
dí vi da ex ter na cres ceu. O li mi te não foi im pos to por
nós, mas fo mos obri ga dos a me xer no câm bio por que
a dí vi da ex ter na não po dia cres cer mais, não ha via
em pres ta do res para con ti nu ar a aci o nar esse me ca -
nis mo tão con for tá vel, tão gos to so quan to per ver so.

”FMI pres si o na rá por avan ço da Alca“. A Alca,
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, é ob vi a men te
uma cri a ção dos Esta dos Uni dos para se pro te ge rem
di an te da cri se. O mer ca do, ao se fe char, ao se re du -
zir, ao se con tra ir com a que da da ren da dis po ní vel
numa cri se qual quer – ou em to das elas –, leva os pa í -
ses – como ocor reu com a União Eu ro péia – a ten tar
cri ar um col chão ma i or. Cri a ram-se, en tão, a Naf ta,
Re gião Nor te Ame ri ca na de Co mér cio Li vre, com os
Esta dos Uni dos, o nos so Mer co sul, Mer ca do Co mum
do Cone Sul, e – de nor te a sul, da Pa ta gô nia ao Alas -
ca – a Alca, Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
para que os Esta dos Uni dos te nham um mer ca do em
es ca la con ti nen tal para a sua pro du ção. 

Ago ra, por exem plo, há cer ca de dois me ses, fe -
cha ram-se duas mon ta do ras nos Esta dos Uni dos,
uma da Ford e ou tra da Ge ne ral Mo tors, e dis pen sa -
ram-se mi lha res de tra ba lha do res. Se a Alca es ti ves -
se fun ci o nan do, ob vi a men te os Esta dos Uni dos não
fe cha ri am es sas uni da des de pro du ção de car ros nos
Esta dos Uni dos, mas, sim, na Argen ti na, no Bra sil e
em qual quer ou tro lu gar e ocu pa ri am o mer ca do an te -
ri or men te ocu pa do por em pre sas na ci o na is ou na ci o -
na li za das.

É ób vio que en tra mos tar de no pro ces so de glo -
ba li za ção. A Naf ta e prin ci pal men te o Mer co sul co me -
ça ram a ser im ple men ta dos tar di a men te. Na Eu ro pa,
co me ça ram a for mar, nos anos 50, a União Eu ro péia
e a mo e da úni ca, o euro. 

Fal ta aqui pelo me nos um Schaft, al guém que
re al men te te nha co ra gem, como esse de sa fo ra do
ale mão ge ni al que de fen deu a Ale ma nha e o mar co
ale mão. Ele foi Pre si den te do Ban co Cen tral ale mão e 
li qui dou a ma i or in fla ção que o mun do já co nhe ceu na
Ale ma nha, em 1923. Cer ta vez, Schaft foi à Fran ça
con ver sar com o Po in ca ré e dis se que iria re ti rar-se
da sala – es ta vam ape nas os dois em diá lo go, o Pre si -
den te e ele – por que já ha via per ce bi do que a Fran ça



não ti nha in te res se no res ta be le ci men to da eco no mia 
e da so ci e da de ale mãs.

Schaft ti nha ple no co nhe ci men to de que o en di -
vi da men to ex ter no ha via li qui da do com ple ta men te e
es te ri li za do a Ale ma nha, ca u san do uma si tu a ção de
cri se que, se não fos se re ver ti da com mu i ta cons ciên -
cia, in te li gên cia e co ra gem, a Ale ma nha es ta ria se -
pul ta da para sem pre.

Hou ve, en tão, as re pa ra ções de guer ra. Nós no
Bra sil não fi ze mos guer ra con tra nin guém e te mos de
pa gar uma es pé cie de re pa ra ção de guer ra. Ago ra,
de po is das im por ta ções sub si di a das a que me re fe ri,
te mos de ex por tar, ex por tar e ex por tar para pa gar -
mos a dí vi da ex ter na que cres ceu como uma ser pen -
te numa es pi ral fan tás ti ca e ater ra do ra.

Sr. Pre si den te, Schaft ti nha ple na cons ciên cia
de que os 20 bi lhões de mar cos que a Ale ma nha era
obri ga da a pa gar de in de ni za ção de guer ra aos ven -
ce do res da Pri me i ra Gu er ra Mun di al tor na vam-na re -
fém da dí vi da ex ter na que es ta va pa ra li san do, imo bi li -
zan do e su gan do to dos os re cur sos que a so ci e da de
ale mã ten ta va pro du zir.

Pois bem, en con tra mo-nos numa si tu a ção mu i to 
pa re ci da.

Qu an to ao en di vi da men to ex ter no, exa us ti va -
men te, re i te ra da men te, te nho ten ta do aler tar os
mem bros da CAE acer ca do pe ri go que en vol ve esse
en di vi da men to ir res pon sá vel que ca rim ba mos to dos
os dias na que la Co mis são – em prés ti mos e mais em -
prés ti mos. Eles, um dia, per mi ti ram essa ir res pon sa -
bi li da de e nos vi ci a ram no ópio da dí vi da ex ter na.
Cons tru í ram-se obras e mais obras, vi tó ri as po lí ti cas
ocor re ram gra ças a esse ópio da dí vi da ex ter na. Mas,
num dia, ela iria en con trar o seu li mi te. A par tir daí,
tan to o Bra sil quan to o co mér cio mun di al pa ra ri am de
ob ter o seu di na mis mo. Esse dia já che gou. O mer ca -
do mun di al está tam bém em cri se.

Essa cri se, mais ime di a ta men te, foi pro vo ca da
pela res tri ção, ob vi a men te, dos em prés ti mos ex ter -
nos, que pa ra ram de aflu ir para a Argen ti na e Bra sil. 

O que dá para rir dá para cho rar. Se rir mos na
hora do en di vi da men to fá cil do ópio da dí vi da ex ter na, 
va mos cho rar, sim, quan do che gar o mo men to de re -
pe tir mos o que a Argen ti na está fa zen do ago ra. É um
de fa ult, uma mo ra tó ria que não que re mos, mas que
virá. Já que não te mos como pagá-la, ela virá. Como
di zia o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so na
épo ca em que era Se na dor: ”Não va mos di zer que
não pa ga re mos a dí vi da ex ter na. Va mos di zer que,
não ten do re cur sos, não pa ga re mos a dí vi da ex ter -
na“. Não pagá-la, sa bia Sua Exce lên cia que es ta va na 

agen da do fu tu ro bra si le i ro, mas não sa bia que se ria
ele o Pre si den te que ad mi nis tra ria tão mal as nos sas
re la ções ex te ri o res e o nos so en di vi da men to ex ter no. 

Tal en di vi da men to le vou, en tre ou tras co i sas, no 
Mé xi co, ao fu zi la men to do Prín ci pe Ma xi mi li a no, ir -
mão do Impe ra dor da Áus tria; no Egi to, ao au men to
da car ga tri bu tá ria. É isso que o Go ver no vive que ren -
do e está sem pre con se guin do, ten do em vis ta ob ter
mais di nhe i ro para, en tre ou tras co i sas, pa gar a dí vi -
da ex ter na, cri me cons ti tu ci o nal ga ran ti do pelo art.
166, § 3º, in ci so III, le tra ”b“, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
a que se re fe riu a Se na do ra He lo í sa He le na. 

Isso não ter mi na nun ca. O Go ver no Fe de ral de -
se ja sair da cri se; en tão, trans fe re a cri se não ape nas
para o pro le ta ri a do, mas tam bém para os as sa la ri a -
dos e para os fun ci o ná ri os pú bli cos, que não po dem
re ce ber, de acor do com este Go ver no, por que pa gar
a fun ci o ná rio pú bli co é jo gar di nhe i ro fora. O bom e
sa u dá vel in ves ti men to, para este Go ver no que aí
está, é pa gar a ban que i ros e ao FMI. Essa é a nos sa
pri o ri da de. Não so mos nós que es co lhe mos a nos sa
pri o ri da de. Assim, fi na li za rei mais um tema tra ta do
aqui, nes ta tar de.

Du ran te mu i tos anos, eu acre di tei, re al men te,
que a dis tri bu i ção de ren da se ria ques tão de von ta de
po lí ti ca. Se ria a ques tão de se der ru ba rem al gu mas
pou cas re sis tên ci as his tó ri cas, nes ta es tru tu ra re a ci -
o ná ria her da da, para po der mos fa zer essa dis tri bu i -
ção de ren da. Fe liz men te, há dé ca das, não acre di to
mais nis to. De i xei de acre di tar. A dis tri bu i ção de ren da 
dos 20% ou dos 10% do ápi ce da pi râ mi de, lá do alto,
dos mais ri cos para os mais po bres, no Bra sil, é o
mes mo que, para eles e para a ló gi ca do ca pi tal, jo gar
di nhe i ro fora. A ló gi ca do ca pi tal não é a ló gi ca do meu 
co ra ção. Pelo meu co ra ção e pelo co ra ção de to das
as pes so as cons ci en tes, gos ta ría mos mu i to de dis tri -
bu ir a ren da. Entre tan to, se fi zer mos isso, a ló gi ca do
ca pi tal es ta rá rom pi da, por que essa ló gi ca cu i da da
re pro du ção des se sis te ma. Um sis te ma que se vol ta
para a pro du ção de ar ti gos de luxo, de car ros, de
com pu ta do res e ou tros, ob vi a men te pre ci sa con ser -
var ou am pli ar o seu mer ca do de con su mi do res. Para
quem está na base, não adi an ta ter R$100 ou R$200
a mais por mês, por que, mes mo as sim, não te ria
aces so ao mun do do ca pi tal, à cú pu la de gran des
con su mi do res.

Então, é por isso que o sis te ma não per mi te, e
não exis te me ca nis mo ne nhum de dis tri bu i ção real da 
ren da, por que ela é in com pa tí vel, como di zia Her bert
Mar cu se, com a in te li gên cia do sis te ma. O sis te ma
exi ge e ne ces si ta de con cen tra ção para a for ma ção
de ca pi tal, e, por tan to, de in ves ti men to, e tam bém



para o mer ca do con su mi dor de eli te, o mer ca do de
luxo. 

Assim, fi ca mos pri si o ne i ros de algo mais do que 
a boa ou a má von ta de de pre si den tes de plan tão. So -
mos re féns des sa es tru tu ra per ver sa.

Fico por aqui, por que meu tem po já aca bou.
Peço des cul pas por ter me alon ga do de ma is. Não
saio sa tis fe i to, por que não fa lei nem a me ta de do que
eu gos ta ria.

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. Amir 
Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – Se na dor
La u ro Cam pos, ha ve rá ou tras opor tu ni da des.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer um re gis tro,
pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi -
nu tos, na for ma do art. 14, II, ”a“, do Re gi men to Inter -
no. Em se gui da, pas sa rei a pa la vra para o Se na dor
Ma gui to Vi le la.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa zer dois re gis tros ex -
tre ma men te im por tan tes. O pri me i ro diz res pe i to ao
meu Esta do de Ro ra i ma. 

A par tir de ama nhã, do dia 20 a 25 de no vem bro, 
as uni ver si da des de toda a Ama zô nia, o Se brae, a
Embra pa, o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e di -
ver sas en ti da des de pes qui sa, prin ci pal men te da
Ama zô nia, es ta rão re a li zan do, em Boa Vis ta, Ro ra i -
ma, o pri me i ro ”Ama zon tech – No vos Ru mos para a
Ciên cia, Tec no lo gia e Ne gó ci os Sus ten tá ve is da
Ama zô nia“. 

Esse é um es for ço que a re gião faz no sen ti do
de bus car o de sen vol vi men to auto-su ten tá vel, o res -
pe i to ao meio am bi en te e, ao mes mo tem po, al ter na ti -
vas eco nô mi cas que pos si bi li tem a me lho ria do qua -
dro so ci al da re gião.

No Ama zon tech, es tão pro gra ma dos:
Fe i ra e Expo si ção de Tec no lo gi as;
Ro da da de Ne gó ci os Inter na ci o nal e

Na ci o nal;
Ro da da de Pro je tos pro mo ven do a

apre sen ta ção de pro pos tas de uni ver si da -
des, ONGs, ins ti tu i ção de pes qui sas, pre fe i -
tu ras e Go ver nos de Esta do;

Cur sos, Pa les tras e Se mi ná ri os:

Vi tri ne Tec no ló gi ca de Pro du tos Vi vos;
Co zi nha Expe ri men tal;
Con cur so ”Ama zô nia Sus ten tá vel“; e
Shows Artís ti cos e Cul tu ra is, apre sen -

tan do as ri cas ma ni fes ta ções da cul tu ra re -
gi o nal.

Faço esse re gis tro e peço a trans cri ção do ofí -
cio que re ce bi do Su pe rin ten den te do Se brae, em
que cons ta toda a pro gra ma ção. Apro ve i to para con -
vi dar os bra si le i ros, es pe ci al men te os da Ama zô nia,
que te nham in te res se em dis cu tir o de sen vol vi men to 
auto-sus ten tá vel, a es ta rem pre sen tes em Boa Vis -
ta, para par ti ci par des te im por tan te en con tro que se
ini cia em Boa Vis ta, mas que, a cada ano, será re a li -
za do numa ca pi tal di fe ren te do Nor te do Bra sil, na
bus ca de ca mi nhos para o de sen vol vi men to de toda
a re gião.

Tam bém que ro re gis trar que o Mi nis té rio da Jus -
ti ça de ter mi nou, por meio de por ta ria, que to dos os jo -
gos ele trô ni cos ven di dos no Bra sil se jam sub me ti dos
à clas si fi ca ção etá ria. Tra mi ta no Con gres so Na ci o nal 
pro je to de mi nha au to ria de fi nin do a clas si fi ca ção dos 
jo gos ele trô ni cos. Fico sa tis fe i to ao ver que o Mi nis té -
rio da Jus ti ça ca mi nha na mes ma di re ção, cri an do
essa de ter mi na ção exa ta men te para evi tar a dis se mi -
na ção da vi o lên cia, prin ci pal men te en tre os mais jo -
vens. 

Pa ra be ni zo o Mi nis té rio da Jus ti ça e o novo Mi -
nis tro, Aloy sio Nu nes Fer re i ra, pela me di da, que visa
a bus car e am pli ar os ca mi nhos para o com ba te à vi o -
lên cia no País.

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

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

CARTA DISUP NE 612
Boa Vis ta/RR, 14 de no vem bro de 2001 

Se na do Fe de ral
Exce len tís si mo Se nhor Ro me ro Jucá Fi lho
Se na dor

Se nhor Se na dor,
No mês de no vem bro, no pe río do de 20 à 25, o Se brae, a

Embra pa e a Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma UFRR, num es for -
ço con jun to, es ta rão re a li zan do a ma i or even to de in te gra ção re -
gi o nal da Ama zô nia: a Ama zon tech 2001 – No vos Ru mos para a
Ciên cia,Tec no lo gia e Ne gó ci os Sus ten tá ve is.

Essas três ins ti tu i ções ide a li za ram esse mega pro je to que
ob je ti va in te grar to dos os es ta dos da Ama zô nia Le gal Bra si le i ra e 
os pa í ses in te gran tes do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca, fun -



da men tan do-o  no ide al do de sen vol vi men to sus ten tá vel abrin do
no vos mer ca dos e pers pec ti vas tec no ló gi cas para o agro ne gó cio,
es ti mu lan do, tam bém o in ter câm bio de tec no lo gi as lim pas en tre
ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das e, por via de con se qüên cia, trans -
for man do-o em fó rum de dis cus são de alto ní vel.

Na AMAZONTECH, es tão pro gra ma dos:

- Fe i ra e Expo si ção de Tec no lo gi as para o Agro ne -
gó cio, Trans por te, Ener gia, Co mu ni ca ção, Edu ca -
ção e Infor má ti ca;

- Ro da da de Ne gó ci os Inter na ci o nal com a pre sen ça
de ca ra va nas em pre sa ri a is da Ama zô nia Le gal,
gran des em pre sas do Cen tro-Sul, Ve ne zu e la, Trin -
dad e To ba go e Gu i a na;

- Ro da da de Pro je tos pro mo ven do a apre sen ta ção de 
pro pos tas de uni ver si da des, ong’s, ins ti tu i ção de
pes qui sa, pre fe i tu ras, etc., para agên ci as de de sen -
vol vi men to e co o pe ra ção, ban cos e fun dos de in -
ves ti men tos, or ga nis mos pú bli cos e pri va dos de
apo io;

- Cur sos, Pa les tras e Se mi ná ri os no âm bi to da Tec -
no lo gia, Ges tão e Po lí ti cas Pú bli cas;

- Vi tri ne Tec no ló gia de Pro du tos Vi vos, com pre en -
den do cam po  ex pe ri men tal de cul tu ras ge ne ti ca -
men te me lho ra das;

- Co zi nha Expe ri men tal, cor res pon den do a cur sos
teó ri cos-prá ti cos para ge ra ção de opor tu ni da des de
ren da;

- Con cur so “Ama zô nia Sus ten tá vel”, pre mi an do con -
tri bu i ções no tá ve is à ca u sa do eco de sen vol vi men to;

- Shows Artís ti cos e Cul tu ra is, apre sen tan do as ri cas
ma ni fes ta ções da cul tu ra re gi o nal.

Com ple me tar men te, as se gu ran do a par ti ci pa ção de pú bli -
cos es pe cí fi cos e con fe rin do à Ama zon tech um ca rá ter ho lís ti co,
ocor re rão os se guin tes even tos:

- Fó rum da Asso ci a ção das Uni ver si da des Ama zô ni -
cas – UNAMAZ – Re a li za ção da UFRR;

- Fó rum Ama zô nia, ONG’s e De sen vol vi men to 2001 – 
Re a li za ção da Fun da ção do Meio Ambi en te e Tec -
no lo gia de Ro ra i ma – AMBTEC;

- Fó rum dos Go ver na do res da Re gião Nor te – Re a li -
za ção do Go ver no de Ro ra i ma;

- III SEDIEC – Se ma na de Estu dos e De ba tes em Ini -
ci a ção à Edu ca ção Ci en tí fi ca de 13 à 24-11-01 –
Re a li za ção do Go ver no de Ro ra i ma, UFRR e
ULBRA, COPAE/Amé ri ca La ti na e Bra sil;

Se nhor Se na dor as ins ti tu i ções re pre sen ta ti vas da so ci e -
da de ao ide a li za rem auto de sen vol vi men to ra ci o nal e har mô ni co
da Ama zô nia, num con tex to em que a Ciên cia e Tec no lo gia são
fun da men ta is e es ta rão dis po ní ve is aos mi cro, pe que nos e mé di -
os pro du to res atra vés das ino va ções que se rão apre sen ta das pe -
las uni da des es ta du a is da Embra pa, es pe ci al men te na Vi tri ne
Tec no ló gi ca de Pro du tos Vi vos que acon te ce rá du ran te todo o
even to.

Para a Ama zô nia e para Ro ra i ma em par ti cu lar, a Ama zon -
tech será um gran de con jun to de opor tu ni da des de ne gó ci os eco -
lo gi ca men te cor re tos, mo vi men tan do 60.000 vi si tan tes e apro xi -
ma da men te 2.000 em pre sá ri os, pro fes so res, es tu dan tes e am bi -
en ta lis tas.

Por tudo isso, con vi da mos Vos sa Exce lên cia para abri lhan -
tar com a sua pre sen ça o Ama zon tech 2001, no pe río do de 20 à
25 de no vem bro de 2001, em Boa Vis ta Esta do de Ro ra i ma, par -
ti ci pan do in ten sa men te de todo o con jun to de even tos.

Espe ran do con tar com a aten ção e o apo io de Vos sa
Exce lên cia, apre sen ta mos as nos sas ex pres sões de ele va da con -
si de ra ção e dis tin to apre ço.

Cor di al men te, – Arman do Fre i re La de i ra, Di re tor Su pe rin -
ten den te do Se brae/RR.

Jo gos ele trô ni cos te rão clas si fi ca ção etá ria
Da su cur sal de Bra sí lia

O Mi nis té rio da Jus ti ça de ter mi nou, por meio de uma por -
ta ria, que to dos os jo gos ele trô ni cos ven di dos no Bra sil te rão de
ser sub me ti dos à clas si fi ca ção etá ria.

A di vi são será fe i ta pela Co mis são de Class si fi ca ção Indi -
ca ti va do mi nis té rio e terá qua tro ca te go ri as: ve i cu la ção li vre, ina -
de qua do para me no res de 12, 14 e 18 anos.

Atu al men te, a co mis são já faz uma di vi são de fil mes e pro -
gra mas para a te le vi são por fa i xa etá ria. A clas si fi ca ção para os
jo gos de ve rá es tar es tam pa da na em ba la gem para in for mar, por
exem plo, que o con te ú do não é re co men da do a de ter mi na da fa i -
xa etá ria por con ter vi o lên cia, prá ti ca dos atos se xu a is e “des vir -
tu a men to de va lo res éti cos e mo ra is”.

A Co mis são de Clas si fi ca ção Indi ca ti va do Mi nis té rio da
Jus ti ça está im ple men tan do, por meio de re u niões com os fa bri -
can tes e dis tri bu i do res de jo gos, os cri té ri os para es ta be le cer a
clas si fi ca ção.

A por ta ria que de ter mi na a me di da foi pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União no úl ti mo dia 3, mas até on tem ne nhum jogo ha -
via sido clas si fi ca do. Se gun do Mo zart Ro dri gues, co or de na dor da 
Co mis são de Clas si fi ca ção Indi ca ti va, os jo gos ain da não fo ram
clas si fi cad dos por que os tra ba lhos es tão em fase de im ple men ta -
ção.

“Essa é uma si tu a ção nova para a co mis são. Nós es tá va -
mos acos tu ma dos ape nas com fil mes e ví de os. O Jogo ele trô ni co 
ain da é algo des co nhe ci do. Para po der mos clas si fi cá-los ade qua -
da men te, es ta mos nos re u nin do com mem bros do se tor ele trô ni -
co e es pe ci a lis tas em soft wa res. A par tir daí, da re mos iní cio a
clas si fi ca ção.”

Após a im ple men ta ção dos cri té ri os de Clas si fi ca ção, to -
dos os jo gos ele trô ni cos de ve rão ser re me ti dos à co mis são pe los
fa bri can tes, con ten do fi cha téc ni ca e des cri ção com ple ta de cada
fase.

Para o jogo que foi lan ça do no mer ca do após a pu bli ca ção
da por ta ria, o fa bri can te terá até 30 dias a par tir da clas si fi ca ção
para in clu ir na em ba la gem a fa i xa etá ria a qual o pro du to é ade -
qua do e mo ti vo da res tri ção. Para jo gos que já es ta vam no mer -
ca do, o pra zo será de 60 dias a par tir da clas si fi ca ção fe i ta pelo
mi nis té rio.

Se a par tir des sa data al gum jogo for pos to à ven da sem
clas si fi ca ção etá ria, o dis tri bu i dor, o re pre sen tan te, o for ne ce dor e 
o ven de dor po dem ser pro ces sa dos. A fis ca li za ção será fe i ta pelo 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

A pe na li da de, pre vis ta no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les -
cen te, é uma mul ta de 20 a cem sa lá ri os mí ni mos, du pli ca da em
caso re in ci dên cia. A Jus ti ça tam bém po de rá pro i bir a ven da do
jogo.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – Se na dor
Ro me ro Jucá, o pe di do de V. Exª será aten di do na for -
ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por até 20 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (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, na se ma na pas -



sa da, a Câ ma ra dos De pu ta dos deu uma gran de con -
tri bu i ção ao Bra sil ao apro var o fim da imu ni da de par -
la men tar para cri mes co muns. É, sem dú vi da, um
gran de pas so que o País dá para aca bar com um de
seus ma i o res ma les: a im pu ni da de.

A imu ni da de par la men tar é uma das ex cres cên -
ci as da po lí ti ca bra si le i ra, que ser ve ape nas para pro -
te ger pes so as que co me tem cri mes. É cla ro e sa bi do
que mu i tas pes so as com pro ble mas com a Jus ti ça
gas tam rios de di nhe i ro para con se guir um man da to
par la men tar ape nas para ob ter tam bém um es cu do
con tra a pró pria Jus ti ça.

O fim des sa ver go nha na ci o nal, por tan to, re pre -
sen ta não ape nas o fim da im pu ni da de no Par la men -
to, como, a mé dio pra zo, ser vi rá como um fil tro da vida 
pú bli ca bra si le i ra. As pes so as que bus cam a po lí ti ca
ape nas como ins tru men to de pro te ção para pro mo ver 
ma ra cu ta i as vão na tu ral men te pro cu rar ou tro ca mi -
nho, por que sa be rão que es ta rão gas tan do rios de di -
nhe i ro e seu tem po será em vão.

Os De pu ta dos cum pri ram seu pa pel. Fo ram 412
vo tos fa vo rá ve is con tra ape nas 09 con trá ri os, quan do
eram ne ces sá ri os ape nas 308 vo tos para se apro var
a emen da. Como a pro pos ta foi mo di fi ca da, ela vol ta -
rá para o Se na do. Nes se mo men to, ca be rá a nós
com ple men tar mos a ta re fa de pôr fim a essa imo ra li -
da de e con tri bu ir para a me lho ria do ní vel e da éti ca
na po lí ti ca.

O pro je to, como foi apro va do, aten de ao an se io
do povo bra si le i ro de ver o fim da im pu ni da de na vida
pú bli ca, por que ela aca ba com a li cen ça da Câ ma ra e
do Se na do para que Par la men ta res pos sam ser pro -
ces sa dos no caso da prá ti ca de cri mes co muns. A
imu ni da de per sis te ape nas nos ca sos dos cri mes de
opi nião, onde é fun da men tal, por que pre ser va a li ber -
da de e a in de pen dên cia dos Con gres sis tas de fa lar e
agir como man da a sua pró pria cons ciên cia.

É pre ci so fa zer jus ti ça e res sal tar a im por tân cia
do tra ba lho do Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé -
cio Ne ves, na apro va ção da emen da. S. Exa sou be ne -
go ci ar com os Lí de res e teve a sen si bi li da de de co lo -
car a ma té ria em vo ta ção no mo men to pro pí cio, em
que te ria a ma i o ria dos vo tos da Casa.

Des de já, ma ni fes to meu apo io in con di ci o nal à
emen da apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que
aca ba com a imu ni da de par la men tar. Aqui no Se na -
do, o meu voto e o meu tra ba lho se rão pela apro va ção 
do pro je to, para que pos sa mos, de uma vez por to das, 
aca bar com essa imo ra li da de, que só ser ve para
man char a ima gem da clas se po lí ti ca, prin ci pal men te
da que les que fa zem po lí ti ca por ide al, que lu tam re al -
men te pe los seus se me lhan tes e pela pá tria.

Para os ho mens pú bli cos de bem, essa é uma
me di da ex tra or di ná ria. Para a so ci e da de, os seus be -
ne fí ci os tam bém se rão in con tá ve is, por que abre o ca -
mi nho para pu nir os po lí ti cos que te nham co me ti dos
cri mes e que se es con dem da Jus ti ça atrás do man -
da to po lí ti co.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, an te ci po
não so men te o meu voto fa vo rá vel ao fim da imu ni da -
de par la men tar, mas tam bém o meu tra ba lho. De ve -
mos avan çar cada vez mais para res ga tar mos a cre di -
bi li da de da clas se po lí ti ca.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, V. Exa con ce de-me um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
pra zer e mu i ta hon ra ouço o Lí der do Go ver no nes ta
Casa, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, con cor do in te gral men te com V.
Ex.ª quan do diz que o Con gres so dá um pas so im por -
tan te em re la ção à opi nião pú bli ca ao apro var a que -
bra da imu ni da de nos ca sos de cri mes co muns. V.
Ex.ª lem brou bem: a aná li se da ma té ria teve iní cio
nes ta Casa, ten do sido aqui vo ta da. Pos te ri or men te,
a Câ ma ra dos De pu ta dos con du ziu bem o pro ces so,
mas é im por tan te res sal tar que o Se na do deu os pas -
sos ini ci a is para a im plan ta ção do pro je to. Enten do
ser a dis po si ção de V. Exª a de toda a Casa. Acre di to
que ha ve rá o en ten di men to das Li de ran ças na que bra 
de in ters tí ci os de pra zos que pos si bi li te a vo ta ção da
ma té ria ain da este ano. Assim, mos tra re mos à opi -
nião pú bli ca, ao País que o Con gres so avan çou e não
con cor da com a im pu ni da de em cri mes co muns para
qual quer Par la men tar. V. Exª mos tra-se fir me em sua
de ci são. De se jo, em nome da Li de ran ça do Go ver no,
re gis trar o en ten di men to do Go ver no e o meu no sen -
ti do de apro var o pro je to ra pi da men te, ain da este ano. 
Meus pa ra béns pelo dis cur so.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª. Tam bém de se jo me con gra tu -
lar com o Pre si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet, 
que anun ci ou sua dis po si ção de co la bo rar no que for
pos sí vel, se ne ces sá rio con vo can do re u niões ex tra or -
di ná ri as, a fim de que o pro je to seja vo ta do ain da an -
tes do re ces so par la men tar.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não, no bre Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, ouço com aten ção seu pro nun ci a men -
to e de se jo di zer-lhe que sigo a mes ma es te i ra de ra -



ci o cí nio do Se na dor Ro me ro Jucá. Quem le van tou
essa ban de i ra foi o Se na do Fe de ral. Lem bro-me que
uma das pri me i ras ma té ri as de que par ti ci pei da dis -
cus são e que vo tei quan do aqui che guei foi exa ta -
men te a que diz res pe i to à imu ni da de par la men tar.
Não po de mos e não de ve mos con fun dir imu ni da de
com im pu ni da de. O Con gres so Na ci o nal, o Par la men -
to bra si le i ro não pode ser vir de es con de ri jo para de -
lin qüen tes. É por tan to mu i to opor tu no V. Exª tra zer o
as sun to an te ci pa da men te. Pa ra be ni zo-o por isso. Vo -
ta rei a fa vor des sas mu dan ças, por que a so ci e da de
bra si le i ra exi ge do Par la men to esse com por ta men to
éti co no sen ti do de aca bar com essa im pu ni da de.
Espe ro, como dis se o Se na dor Ro me ro Jucá, que
pos sa mos dis cu tir essa ma té ria ain da este ano. Pa ra -
béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a in ter ven ção opor tu na de V. Exª, Se na dor Mo -
re i ra Men des. Re a fir mo que, na re a li da de, esse pro je -
to ini ci ou-se nes ta Casa, foi para a Câ ma ra, so freu
mo di fi ca ções e vol ta rá para esta Casa. E é bom sa li -
en tar que os po lí ti cos de bem, os ho mens e mu lhe res
sé ri os des se País não pre ci sam de imu ni da de par la -
men tar, por que nun ca co me te ram e nem co me te rão
cri mes. Quem pre ci sa de imu ni da de par la men tar são
aque les que co me te ram cri mes e que vêm para cá
para se es cu dar na imu ni da de par la men tar.

É re al men te ver go nho so que o nos so Par la men -
to ain da man te nha essa imu ni da de par la men tar. Con -
fio ple na men te que to dos as Sras e Srs Se na do res vo -
ta rão fa vo ra vel men te, para que ali je mos de uma vez
por to das a imu ni da de par la men tar do nos so País.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, como me
res tam al guns mi nu tos, apro ve i to tam bém essa opor -
tu ni da de para tra tar de um ou tro as sun to. Tra ta-se de
um es cla re ci men to, que con si de ro fun da men tal, a
res pe i to da CPI do Fu te bol, para aca bar com uma es -
pé cie de mal-en ten di do ve i cu la do pela im pren sa nos
úl ti mos dias.

To dos sa bem que, des de o meu pri me i ro dia
nes sa Casa, po si ci o nei-me fa vo ra vel men te a to das as 
co mis sões par la men ta res de in qué ri to. Foi as sim com 
re la ção ao Po der Ju di ciá rio e com re la ção à CPI da
cor rup ção, quan do co lo quei a mi nha as si na tu ra, e
não a re ti rei, para apu rar in clu si ve a cor rup ção exis -
ten te nes te Go ver no.

Por tan to, não se ria eu que fi ca ria con tra a CPI
do Fu te bol. Pelo con trá rio: que ro que  o re la tó rio seja
apre sen ta do o mais rá pi do pos sí vel, por que já de cor -
reu qua se um ano des de a ins ta u ra ção des sa CPI e já 
te mos toda a do cu men ta ção ne ces sá ria. Nada mais
há a fa zer, a não ser o re la tó rio. A CPI do Ju di ciá rio,

que le vou à cas sa ção de um Se na dor e à pri são de
um juiz, que foi Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho de São Pa u lo, du rou mu i to me nos e re sol veu 
o pro ble ma, as sim como a CPI pre si di da pelo bri lhan -
te Se na dor Amir Lan do.

Ao fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro re a fir mar mi -
nha po si ção em fa vor da trans pa rên cia e da éti ca.
Quem me co nhe ce sabe que nun ca em mi nha vida pú -
bli ca me po si ci o nei ao lado da que les que ten tam fa zer
das fun ções pú bli cas um tram po lim para me lho rar a sua 
pró pria vida. Mais do que isso, nun ca me omi ti em as -
sun tos des sa na tu re za e não se ria ago ra que agi ria de
for ma di fe ren te. De fen do a CPI do Fu te bol de for ma de -
ci si va. Qu an do da vo ta ção do re la tó rio fi nal, não me ne -
ga rei a vo tar fa vo ra vel men te à pu ni ção da que les que
es tão aca ban do com um dos gran des pa tri mô ni os na ci -
o na is, que é o fu te bol. Vo ta rei con tra to dos aque les car -
to las e di ri gen tes que fi ze ram todo tipo de ma ra cu ta ia
con tra o fu te bol bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – Con ce do a

pa la vra  ao Se na dor Mo re i ra Men des.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos,
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
nes ta tar de para fa zer um bre ve re la to da vi a gem que
fiz pelo in te ri or do Esta do de Ron dô nia, mais pre ci sa -
men te pela re gião da BR-429, que liga a ci da de de
Pre si den te Mé di ci à de Cos ta Mar ques, no vale do
Gu a po ré.

Escla re ço que essa vi a gem foi fe i ta jun to com o
Pre si den te do meu par ti do, PFL, De pu ta do Sil ver na ni
San tos. Fo mos acom pa nha dos pelo Pre fe i to Gar çon,
de Can de i as do Ja ma ri; pelo Pre fe i to Di nho, de Cos ta
Mar ques, de al guns Ve re a do res e de al tos fun ci o ná ri -
os do Incra. 

Essa vi a gem teve dois ob je ti vos. Pri me i ro, con -
vi dar os com pa nhe i ros do PFL para um gran de en -
con tro no pró xi mo dia 25, do min go, por tan to, na ci da -
de de Ouro Pre to do Oes te, oca sião em que dis cu ti re -
mos o tema ”A Edu ca ção no Esta do de Ron dô nia“. O
se gun do ob je ti vo foi o de co nhe cer os pro ble mas da -
que la re gião e da BR–429, so bre cuja re cu pe ra ção vi -
sa mos in for mar à po pu la ção.

Como já dis se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, a vi a gem co me çou pelo pon to fi nal da BR–429, 
a ci da de de Cos ta Mar ques, no vale do Gu a po ré, na
qual ti ve mos opor tu ni da de de dis cu tir um im por tan te
pro je to para aque la re gião, prin ci pal men te para os
Mu ni cí pi os de Cos ta Mar ques e de São Fran cis co.



Tra ta-se de pro je to que po de rá ter um apro ve i ta men to 
mais in te li gen te, mais so ci al, e ge rar em pre go e ren da 
para a po pu la ção do vale do Gu a po ré, pro pos to pelo
Sa fa ri Clu be Inter na ci o nal para a Fa zen da Pau
D’Óleo, de pro pri e da de do Go ver no do Esta do. Essa
fa zen da é ocu pa da por bú fa los, cujo nú me ro au men -
tou de sor de na da men te. Hoje lá exis tem mais de 15
mil bú fa los, que, ao lon go do tem po, tor na ram-se no -
va men te sel va gens e pro vo cam pro fun dos da nos ao
ecos sis te ma do vale do Gu a po ré, so bre tu do na re ser -
va bi o ló gi ca., pois es tão com pe tin do com a fa u na lo -
cal e des tru in do a flo ra. Uma das so lu ções que se pro -
põe, aliás a úni ca, é gra da ti va men te di mi nu ir aque la
po pu la ção de bu fa li nos até seu com ple to ex ter mí nio.
O pro je to pre vê a cri a ção de um ho tel eco ló gi co,
cons tru í do às mar gens do rio Gu a po ré, com a fi na li -
da de de es ti mu lar o tu ris mo eco ló gi co, a pes ca es por -
ti va e tam bém a caça dos bu fa li nos pro mo ven do, des -
sa for ma, o ma ne jo sus ten ta do da que les ani ma is.
Qual a gran de van ta gem do pro je to? Mu dar a ma triz
eco nô mi ca do vale do Gu a po ré, cri ar uma nova pers -
pec ti va de ge ra ção de em pre go e ren da, por meio do
tu ris mo eco ló gi co sus ten ta do, que de for ma mu i to cla -
ra aju da rá a con ser va ção e a pre ser va ção do meio
am bi en te.

O pro je to, vale res sal tar, foi ace i to e apla u di do
pela co mu ni da de lo cal, bem como pe las ou tras co mu -
ni da des en vol vi das. Ago ra o Go ver no do Esta do de
Ron dô nia e a Assem bléia Le gis la ti va te rão de cri ar os 
ins tru men tos le ga is ade qua dos para im plan tá-lo. Não
sei exa ta men te qual o ins tru men to ju rí di co ade qua do, 
mas efe ti va men te deve ser trans for ma do em re a li da -
de esse gran de pro je to que, como dis se, é uma gran -
de fon te de de sen vol vi men to e mu da rá o con ce i to de
ocu pa ção do vale do Gu a po ré. Pa re ce-me que a úni -
ca sa í da sus ten tá vel para aque la be lís si ma re gião do
Esta do de Ron dô nia é o tu ris mo eco ló gi co com essa
cla ra de ter mi na ção de pre ser va ção e con ser va ção da 
na tu re za, des de Gu a ja rá-Mi rim até Pi men te i ras e Ca -
bi xi, no sul do Esta do.

Con ti nu a mos a vi a gem, pas san do pelo Dis tri to
de São Do min gos, pelo Mu ni cí pio de São Fran cis co,
que, se gun do da dos es ta tís ti cos do IBGE, é um dos
que mais cres ceu no Bra sil. Aliás, os dois Mu ni cí pi os
que mais cres ce ram no País es tão no Esta do do Ron -
dô nia. São: Bu ri tis e São Fran cis co. De lá se gui mos
para Se rin gue i ras, de po is para São Mi guel do Gu a po -
ré, Alvo ra da D’Oeste. Sem pre fo mos re ce bi dos ca lo -
ro sa men te por pre fe i tos, ve re a do res e pela co mu ni -
da de, em bo ra de par ti dos di fe ren tes. Sem pre tive
uma atu a ção mu i to de ter mi na da em to dos os Mu ni cí -
pi os de Ron dô nia, in de pen den te men te do par ti do que 

o ad mi nis tra. Enten do ser isto o que a so ci e da de exi -
ge do po lí ti co: in te i rar-se dos pro ble mas do seu Esta -
do e com pro me ter-se de fi ni ti va men te com a bus ca de 
so lu ções para ele, e não ape nas fa zer po lí ti ca. De lá
se gui mos para a re ser va Mar tim-Pes ca dor, que foi
uma área ocu pa da ini ci al men te por de ter mi na ção do
Incra – Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria. Em de ter mi na do mo men to, essa área se viu
im pe di da de con ti nu ar o seu de sen vol vi men to por uma
por ta ria da Fu nai – Fun da ção Na ci o nal do Índio, que a
in ter di tou com a su po si ção da exis tên cia de ín di os iso la -
dos na que la re gião. Por fim, aca bou-se cons ta tan do
que, na ver da de, não exis ti am ín di os iso la dos e o de cre -
to de in ter di ção foi sus pen so. Como eu dis se no iní cio,
acom pa nhou-nos um exe cu tor do Incra em Ji-Pa ra ná,
le van do a no tí cia àque la co mu ni da de da re ser va Mar -
tim-Pes ca dor de que, já em ja ne i ro do ano que vem, lá
será cri a do um pro je to de as sen ta men to com to dos os
be ne fí ci os que ele traz à co mu ni da de. Se gui mos para o
Mu ni cí pio de Uru pá e, em se gui da, para Te i xe i ró po lis e
Ouro Pre to do Oes te, onde en cer ra mos a nos sa jor na -
da nes ta úl ti ma se ma na.

Qu e ro apro ve i tar esta opor tu ni da de, Sr. Pre si -
den te, para es cla re cer de fi ni ti va men te a ques tão da
BR–429. Ron dô nia tem qua tro im por tan tes ro do vi as
fe de ra is: a BR–364, que é o eixo de de sen vol vi men to
de todo o Esta do, que o cor ta de sul a nor te, atra ves -
san do todo o Esta do e li gan do Por to Ve lho, Ca pi tal de
Ron dô nia, a Rio Bran co, Ca pi tal do Esta do do Acre.
Além des sa, te mos a BR–425, a BR–421, a BR–429 e 
a BR–174.

A BR–429 liga Pre si den te Mé di ci a Cos ta Mar -
ques, no vale do Gu a po ré. Num de ter mi na do tre cho, a 
obra é de le ga da ao Go ver no do Esta do – exa ta men te
no tre cho en tre Pre si den te Mé di ci e Alvo ra da do Oes -
te – e a ou tra par te, de Alvo ra da do Oes te a Cos ta
Mar ques, é uma obra exe cu ta da di re ta men te pelo Mi -
nis té rio dos Trans por tes atra vés do DNER – De par ta -
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem. Ocor re
que a exe cu ção das obras, tan to na par te de le ga da
quan to na par te exe cu ta da di re ta men te pelo DNER,
sem pre foi ob je to de cor rup ção e de des man do. Ape -
sar dos re cur sos – hoje tão pou cos – do Go ver no Fe -
de ral, ape sar dos re cur sos alo ca dos do Orça men to e
da sua li be ra ção, o di nhe i ro foi sem pre des vi a do, em
vez de ser des ti na do à obra, como de ve ria ver da de i -
ra men te ter sido fe i to.

Qu e ro de i xar cla ro que isso se deu prin ci pal -
men te no Go ver no an te ri or ao atu al, do Sr. Val dir Ra -
upp de Ma tos, e, por con se qüên cia des sa mal ver sa -
ção do di nhe i ro pú bli co, da ir res pon sa bi li da de des se
go ver nan te, essa obra es te ve du ran te mu i to tem po



pen du ra da no ca bi de das obras ina ca ba das e da que -
las sob sus pe i ta do Tri bu nal de Con tas da União.

Na pri me i ra par te, na par te de le ga da, hou ve
pura e sim ples men te o des vio in te gral dos re cur sos
do con vê nio – se não me en ga no da or dem de R$3,8
mi lhões. O ex-Go ver na dor des vi ou es ses re cur sos,
co lo can do-os na con ta úni ca do Go ver no, e não re a li -
zou a obra. O Go ver no atu al, de José Bi an co, foi obri -
ga do a as su mir essa dí vi da. No fi nal do ano pas sa do,
na ela bo ra ção do de cre to le gis la ti vo pelo Se na do Fe -
de ral, a obra foi li be ra da e pas sou a re ce ber re cur sos
no va men te.

Já com re la ção à par te exe cu ta da pelo DNER, a
pior par te da es tra da, exa ta men te en tre Alvo ra da do
Oes te e Cos ta Mar ques, os re cur sos fo ram li be ra dos
pelo pró prio DNER, mas fo ram qua se in te i ra men te
des vi a dos em vez de se rem des ti na dos à obra, por -
que ha via a mão for te do ex-Go ver na dor in di can do
em pre i te i ras. Pos te ri or men te, isso foi ob je to de de -
nún ci as jun to ao Tri bu nal de Con tas e hou ve im pe di -
men to de re ce bi men to de no vos re cur sos, ago ra li be -
ra dos.

Digo a V. Exª e à Na ção, so bre tu do a Ron dô nia,
que cer ta men te nos ouve nes te mo men to, que fi nal -
men te o DNER, nes te ano, le vou a cabo a li ci ta ção da
re cu pe ra ção do tre cho de Alvo ra da do Oes te até Cos -
ta Mar ques, no mon tan te de R$2.949.516,00 para se -
rem apli ca dos na re cu pe ra ção da es tra da. Ape sar de
ser uma es tra da fe de ral, é de ter ra e, dado o re gi me
cli má ti co de mu i tas chu vas na re gião ama zô ni ca,
deve ser mu i to bem fe i ta e bem re cu pe ra da, sob pena
de fi car in tra fe gá vel nos pró xi mos me ses de de zem -
bro e ja ne i ro.

Cons ta tei nes sa vi si ta, Sr. Pre si den te – o que é
la men tá vel –, que o mes mo ex-Go ver na dor, ape sar
de não es tar no Go ver no, con ti nua ma ni pu lan do os
cor déis aqui den tro do Mi nis té rio dos Trans por tes,
den tro do DNER. Ele con se guiu fa zer com que o em -
pre i te i ro da Ron do ter ra Cons tru ções e Ter ra pla na -
gem Ltda, que ven ceu a con cor rên cia, ce des se às
pres sões, trans fe rin do e su bem pre i tan do para ou tras
seis em pre sas – con se gui da dos de ape nas três –, to -
das li ga das ao ex-Go ver na dor. Uma de las é li ga da a
um em pre sá rio co nhe ci do por Má rio Pi lo to, a em pre sa
Ron dô nia Ru ral Ltda. Pa re ce-me que essa em pre sa foi
fe cha da por fal ta de cer ti dões e pelo não-pa ga men to de 
im pos tos. Mas foi aber ta uma nova em pre sa cha ma da
M-4 – quem sabe se, ama nhã, não será aber ta uma ou -
tra, sem pre no ca mi nho da ir re gu la ri da de? A se gun da
em pre sa, cha ma da Cons tru max Ltda, per ten ce ao en -
ge nhe i ro Ho me ro, que foi Di re tor Ge ral do DER do Esta -
do de Ron dô nia, du ran te a ad mi nis tra ção do Sr. Val dir

Ra upp; a ter ce i ra em pre sa de nome Meta Ltda, tam bém 
li ga da ao ex-Go ver na dor. Ou seja, to das elas es tão li ga -
das ao ex-Go ver na dor.

Pre sen ci ei in loco, tes te mu nhei que ne nhum
dos equi pa men tos que es tão ao lon go da BR per ten -
cem à em pre sa Ron do ter ra. O que sig ni fi ca que a
sus pe i ta se con fir mou; é uma re a li da de que quem
está exe cu tan do a obra são pes so as li ga das ao
ex-Go ver na dor.

A con se qüên cia dis so, Sr. Pre si den te, é que,
mais uma vez, se a co mu ni da de não fi car aler ta e não
to mar pro vi dên ci as, a obra não será exe cu ta da. Isso
de i xei cla ro a toda a po pu la ção por que le vei co mi go a
pla ni lha dos cus tos uni tá ri os e dos quan ti ta ti vos e re -
co men dei aos pre fe i tos, aos ve re a do res, aos pre si -
den tes de Câ ma ra, à so ci e da de or ga ni za da, que nos
re ce beu nes sas ci da des, para que eles acom pa nhas -
sem de ta lha da men te, fis ca li zas sem se o cas ca lho
que está ali co ta do foi re al men te apli ca do, se o mo vi -
men to de ter ra está sen do ver da de i ra men te fe i to. De i -
xei, na mão de cada um de les, uma có pia des sa pla ni -
lha para que a po pu la ção pos sa acom pa nhar.

Sr. Pre si den te, há fa tos mais gra ves. Isso me
cons tran ge no mo men to em que mu i to se dis cu te a
ques tão do meio am bi en te, em que se exi ge tan to, so -
bre tu do de nós, da Ama zô nia, um com por ta men to po -
si ti vo com re la ção ao meio am bi en te. Exis tem hoje
cer tas es pé ci es que são pro te gi das por lei, das qua is
que ro des ta car a cas ta nhe i ra, que é a mais pro te gi da, 
de po is o mog no. Nas pon tes que es tão sen do cons -
tru í das por es sas em pre sas – pas mem, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res –, de acor do com a pla ni lha,
deve ser usa do ma de i ra de lei, e a ma de i ra que es tão
usan do é a cas ta nhe i ra.

Ain da hoje, vou ofi ci ar o Iba ma, o Mi nis té rio dos
Trans por tes e o DNER para pro ce de rem a uma fis ca -
li za ção, a fim de im pe dir esse abu so e cri me con tra a
na tu re za que es sas em pre sas li ga das ao ex-Go ver -
na dor Val dir Ra upp es tão pra ti can do na re cu pe ra ção
des ta BR–429, no meu Esta do.

Sr. Pre si den te, para en cer rar as mi nhas pa la -
vras, que ro lem brar, mais uma vez, que no pró xi mo
dia 25 es ta re mos re a li zan do um gran de even to no
Esta do, em que cer ta men te al guns Se na do res, com -
pa nhe i ros nos sos de Par ti do, es ta rão pre sen tes. Será 
um gran de en con tro do PFL, que se re a li za rá em
Ouro Pre to do Oes te, no qual dis cu ti re mos a Edu ca -
ção no Esta do de Ron dô nia, o avan ço que teve sob a
ad mi nis tra ção do Go ver na dor José Bi an co, que tem
fe i to da apli ca ção dos re cur sos da edu ca ção um
exem plo para todo o Bra sil.



Era o re gis tro que eu ti nha a fa zer na tar de de
hoje, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Amir Lan do, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ma -
gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Ma gui to Vi le la, an tes de
tra tar do tema que hoje me traz à tri bu na, gos ta ria de
fa zer-lhe um agra de ci men to mu i to es pe ci al pela es -
plên di da ca mi sa que me trou xe do Pa ris Sa int-Ger -
ma in, de um me ni no po bre do in te ri or de Ala go as, o
Alo í sio, hoje re co nhe ci do na ci o nal men te como um
dos gran des jo ga do res do re fe ri do time, fi lho dos fi -
lhos da po bre za do in te ri or de Ala go as, de uma ci da -
de da Zona da Mata, Ata la ia.

Acom pa nhei, in clu si ve, a sua vin da à CPI da
Nike, o vi com o Se na dor Ma gui to Vi le la, e sei de um
be lís si mo pro je to que sus ten ta pela sua sen si bi li da de
de cri an ça po bre do in te ri or de Ala go as. É um des ses
me ni nos fi lhos da po bre za. Era um cor ta dor de cana e 
aca bou sen do vis to pelo seu ta len to como um jo ga dor 
de fu te bol. Cer ta men te, ga nhou o vi gor fí si co pela dor
e pelo so fri men to, cor tan do cana no in te ri or de Ala go -
as, e as pes so as que já ti ve ram a opor tu ni da de de vi -
ven ci ar o dia-a-dia no cor te da cana sa bem o quan to
isso leva à exa us tão fí si ca prin ci pal men te se fe i to por
uma cri an ça ou por um ado les cen te. Esse me ni no, do
in te ri or de Ala go as é, hoje, uma das gran des per so -
na li da des do Pa ris Sa int-Ger ma in. Por tan to, agra de -
ço ao Se na dor Ma gui to Vi le la, que me deu esta opor -
tu ni da de. Esta rei lá, em Ala go as, de mons tran do que
o bri lho de uma des sas cri an ças, cujo ta len to não
aca bou sen do rou ba do pela in com pe tên cia e pela in -
sen si bi li da de da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca bra si le i ra.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois, não, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – O Alo í sio,
hoje, é o ma i or ído lo do cam pe o na to fran cês. É o ar ti -
lhe i ro do Pa ris Sa int-Ger ma in. Em Ata la ia, man tém
uma cre che que é to tal men te fi nan ci a da por ele. To -
das as cri an ças des sa cre che vi vem, se ali men tam e
re ce bem tudo gra tu i ta men te, em fun ção do sa lá rio
dele.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Eu 
sei dis so. Inclu si ve, a pri me i ra vez em que eu o vi,
pres tan do de po i men to na CPI da Nike, eu já sa bia
dis so, por que al gu mas pes so as que fa zem par te do
Mo vi men to de Igre ja de Ata la ia já ha vi am fe i to con si -
de ra ções so bre a sen si bi li da de e o es pí ri to de so li da -
ri e da de hu ma na do Alo í sio jun to aos seus ir mãos, fi -
lhos da po bre za, na ci da de de Ata la ia. 

Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, de fa lar um pou co so bre um ou tro tema, até de
uma for ma rá pi da. Já nos úl ti mos dias da se ma na
pas sa da, o Ple ná rio da Casa vol tou a fa zer al gu mas
con si de ra ções so bre a re la ção dos Esta dos Uni dos
com os cha ma dos ter ro ris tas do Ta li bã.

Eu gos ta ria que tam bém fi cas se re gis tra do – o
que já tive opor tu ni da de de di zer tam bém na se ma na
pas sa da – o de sa fio que deve ser en fren ta do por to -
dos os po vos do mun do, di an te da can ti le na nor -
te-ame ri ca na con tra o ter ro ris mo, que não com ba te
ter ro ris mo al gum. Pelo con trá rio: to das es sas ati tu des 
ter ro ris tas sem pre fo ram fo men ta das pelo ter ro ris mo
de Esta do. Qu al quer pes soa de bom–sen so sabe
exa ta men te o que a CIA fez para fo men tar a Ji had, a
cha ma da guer ra san ta, in cen ti van do gru pos mu çul -
ma nos. Fo ram mais de qua ren ta pa í ses is lâ mi cos que 
se uni ram, fi nan ci a dos pela CIA e pelo Go ver no nor -
te-ame ri ca no, es pe ci al men te en tre 1982 e 1992, para 
pos si bi li tar o com ba te aos co mu nis tas da União So -
vié ti ca.

É mu i to im por tan te fa zer esse re gis tro, por que,
às ve zes, no ima gi ná rio po pu lar, fi cam de ter mi na das
ques tões, como as es co las cha ma das Ma dras sas
que fo ram cri a das e fi nan ci a das pelo Go ver no nor -
te-ame ri ca no. Pre ci sa mos di zer isso, por que, se não,
as pes so as co me çam a pen sar que o fa na tis mo re li gi -
o so sur ge ab so lu ta men te do nada. Não foi as sim. As
Ma dras sas pa quis ta ne sas, para onde mais de cem
mil mu çul ma nos fo ram le va dos para es tu dar, fo ram
cri a das e fi nan ci a das pelo Go ver no nor te-ame ri ca no.
Eles fo ram tre i na dos pela CIA. É im por tan te que de i -
xe mos isso ab so lu ta men te cla ro, para que não aca be
sen do es con di do do ima gi ná rio po pu lar.

Os Esta dos Uni dos, na sua pose de de le ga do
do mun do, tam bém têm ou tra ma nia de di zer que fa -
zem vá ri as ações na Amé ri ca La ti na para com ba ter o
nar co trá fi co. São men ti ro sos, por que o com ba te ao
nar co trá fi co – nun ca vi – é uma das ban de i ras mais
men ti ro sas que os go ver nos es ta be le cem. O Go ver no 
bra si le i ro tam bém men te por que não com ba te, em
ab so lu ta men te, o nar co trá fi co.

Exis tem vá ri as pes qui sas fi nan ci a das pe los pró -
pri os or ga nis mos ofi ci a is, como o CNPq, que mos -



tram ro tas por onde pas sa o nar co trá fi co. Mas é evi -
den te que quem vive do nar co trá fi co no Bra sil não são 
os po bres an go la nos pe gos com al guns mon ti nhos de 
co ca í na no in tes ti no, nem os po bres fa ve la dos. Quem
ga nha do nar co trá fi co são jus ta men te se to res im por -
tan tes, que cer ta men te pas se i am pelo Con gres so
Na ci o nal, pelo Ju di ciá rio, pelo apa ra to de se gu ran ça
pú bli ca, por que para an dar com to ne la das de pas -
ta-base de co ca í na e de sol ven tes tem que ter ia tes e
gran des aviões. Evi den te men te não são os po bres e
fa ve la dos que têm essa es tru tu ra que re al men te mar -
ca o céu azul do Bra sil, cir cu lan do com pas ta-base de
co ca í na, por que o Go ver no bra si le i ro não faz nada
para en fren tar o nar co trá fi co. E o Go ver no ame ri ca no
do mes mo je i to.

Para quem co nhe ce um pou co da his tó ria, não
tem nada que ir ri te mais do que essa can ti le na en fa -
do nha e en ga no sa do Go ver no ame ri ca no di zen do
que com ba te o nar co trá fi co. Men ti ro sos! Pri me i ro que
não com ba tem o nar co trá fi co na Co lôm bia. Estão vi a -
bi li zan do es sas ações na Co lôm bia de olho na nos sa
Ama zô nia e para fo men tar o en fren ta men to em re la -
ção à re sis tên cia ar ma da, as sim como as ope ra ções
mi li ta res que es tão fa zen do na Argen ti na, to man do
con ta de pon tos es tra té gi cos, por que, como sem pre
fo ram, que rem ser os do nos do mun do. É im por tan te
lem brar o pa pel da CIA em re la ção ao co mér cio de
dro gas – te mos de fi car re lem bran do isso.

Como dis se an te ri or men te, a Ji had is lâ mi ca foi
apo i a da pe los Esta dos Uni dos com sig ni fi ca ti vas do a -
ções ob ti das do co mér cio de dro gas. To dos sa be mos
que, na que le cres cen te dou ra do – zona mon ta nho sa
que se es ten de pelo Irã, Afe ga nis tão e Pa quis tão –,
cul ti va-se ópio há mu i to tem po. Mas an ti ga men te a
quan ti da de cul ti va da, an tes da ação da CIA, que ge -
ra va di nhe i ro para fo men tar in clu si ve o fa na tis mo is lâ -
mi co, era de pou co mais de 30% para a de man da re -
gi o nal. Não plan ta vam o que pas sa ram a plan tar pos -
te ri or men te.

A his tó ria do co mér cio de dro gas na Ásia Cen -
tral está es tre i ta men te re la ci o na da às ope ra ções en -
co ber tas da CIA, ou seja, do Go ver no ame ri ca no.
Antes da guer ra so vié ti co-afe gã, a pro du ção de ópio
no Afe ga nis tão e no Pa quis tão es ta va di ri gi da aos
cha ma dos pe que nos mer ca dos re gi o na is. Não ha via
pro du ção re gi o nal de he ro í na. A res pe i to dis so, vá ri os 
es tu dos fo ram fe i tos, in clu si ve com au to ria as su mi da
pe los di ri gen tes da CIA e do Go ver no ame ri ca no, que
par ti ci pa ram di re ta men te des sas ações. As plan ta -
ções nas ter ras fron te i ri ças en tre o Afe ga nis tão e o
Pa quis tão trans for ma ram es ses pa í ses em pri me i ros

pro du to res mun di a is, pro ven do 60% da de man da dos 
Esta dos Uni dos. 

No Pa quis tão, a po pu la ção de pen den te de he ro -
í na pas sou de qua se zero a mais de 1 mi lhão, ape nas
em 1985. O in cre men to foi mais ace le ra do do que o
ve ri fi ca do em qual quer ou tra Na ção. Quem con tro la va 
o co mér cio de he ro í na nes se país? Os agen tes da
CIA sem pre o fi ze ram. Vá ri os guer ri lhe i ros pa gos, fi -
nan ci a dos pelo Go ver no ame ri ca no, que fa zi am todo
tipo de fo men to ao ter ro ris mo, a uma su pos ta guer ra
san ta con tra os co mu nis tas da União So vié ti ca, or de -
na vam aos cam po ne ses que des tru ís sem a plan ta -
ção exis ten te e a subs ti tu ís sem por ópio, a fim de pa -
ga rem o im pos to para fo men tar a guer ra.

É im por tan te re cor dar mos que, em 1995, o pró -
prio Char les Co gan, ex-di re tor da ope ra ção afe gã da
CIA, ad mi tiu que a agên cia ha via sa cri fi ca do a guer ra
con tra as dro gas para lu tar a guer ra fria. Dis se ain da:
”Nos sa mis são era fa zer o ma i or dano pos sí vel aos
so vié ti cos. Não tí nha mos os re cur sos nem o tem po
para fa zer uma in ves ti ga ção so bre o co mér cio de dro -
gas.“ Men ti ro sos! Assu mi ram a pro du ção do nar co trá -
fi co in ter na ci o nal, uma pro du ção gi gan tes ca de ópio e 
de he ro í na.

Evi den te men te, to dos nós, Se na do res, sa be -
mos que não está em jogo o com ba te ao ter ro ris mo.
Tra ta-se de uma nova ope ra ção ge o po lí ti ca de fun da -
men tal im por tân cia. São lu cros mul ti mi li o ná ri os em
dro gas di re ta men te vin cu la dos ao ópio e à he ro í na:
US$500 bi lhões do nar co trá fi co no Bra sil e no mun do.

Sr. Pre si den te, so li ci to o re gis tro de al gu mas
con si de ra ções nos Ana is des ta Casa, para que pos -
sa mos, de fato, exi gir que o go ver no ame ri ca no, que
faz can ti le na em re la ção ao com ba te ao nar co trá fi co,
re al men te o com ba ta. Por que não que i mam as gi -
gan tes cas plan ta ções exis ten tes em toda a re gião
onde tra ba lham ago ra po li ti ca men te, di zen do que es -
tão lu tan do con tra o ter ro ris mo? Por que não aca bam
com to das as plan ta ções de ópio e he ro í na que es tão
lá? Pron to. Não di zem que que rem com ba ter o nar co -
trá fi co? Não di zem que que rem com ba ter o ter ro ris -
mo? Então, que fa çam isso! Que fa çam esse ges to
pela hu ma ni da de! 

Não digo isso com ne nhum fal so mo ra lis mo.
Acho que, em to das as fa mí li as, exis tem pes so as que, 
in fe liz men te, per dem a ale gria, a ju ven tu de ou até
mes mo a vida, me ten do-se nas dro gas. Não te nho fal -
so mo ra lis mo con tra o con su mi dor in di vi du al. Tra to
des sas pes so as e te nho uma re la ção de ter nu ra com
elas. Mas nar co trá fi co é ou tra co i sa. Nar co trá fi co é la -
va gem de di nhe i ro e de mu i to di nhe i ro – US$500 bi -
lhões cir cu lam pe las bol sas de va lo res. Di nhe i ro sujo



do nar co trá fi co é la va do pela eli te po lí ti ca e eco nô mi -
ca, pe los ca pi ta lis tas ou cí ni cos ena mo ra dos da ter -
ce i ra via es pa lha dos pelo mun do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na do ra
He lo í sa He le na, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
do ra He lo í sa He le na, V. Exª, mais uma vez, com a ve -
e mên cia e o vi gor da in dig na ção, brin da este Se na do
com uma re fle xão apa ren te men te ra di cal, mas ver da -
de i ra. É o strip-te a se da ver da de; é a ver da de sem os 
me ren gues que a en fe i tam e mu i tas ve zes a es con -
dem. Exa ta men te é isso! Te mos de ver o que ocor re à
luz dos fa tos, o que acon te ce por trás des se ar ca bou -
ço da hi po cri sia. Se V. Exª ob ser var os me ca nis mos
de do mi na ção das na ções mais de sen vol vi das, ve ri fi -
ca rá que não ti ve ram ne nhum pu dor éti co para usar o
ópio na Chi na ou na Índia dé ca das atrás; não ti ve ram
pu dor éti co em usar me ca nis mos de do mi na ção, em
bus car to dos os mé to dos da efi ciên cia, so bre tu do de -
bi li tan do a par te con trá ria. E as sim o fa zem, por que
não in te res sa cri ar na ções in de pen den tes, que cons -
tru am sua eco no mia so bre ba ses só li das da di vi são
da ri que za, da dig ni da de hu ma na, da qua li da de de
vida. Não! Não in te res sa! A Áfri ca é um con ti nen te de -
vas ta do; o Ori en te Mé dio tam bém. A an ti ga União So -
vié ti ca, que era ao me nos auto-sus ten tá vel, hoje é um 
pro ble ma. Não se aper ce be ram de que há um lixo atô -
mi co pe ri go so ali. E não cu i da ram de ve lar o des ti no
des ses equi pa men tos que po dem des tru ir o mun do e
que es tão em mãos de nin guém, por que qual quer um
tem aces so a eles. Tra ta-se de um ar se nal atô mi co
frag men ta do, jo ga do ao léu,  e qual quer aven tu re i ro
pode usar dele e ca u sar um dano bru tal à hu ma ni da -
de. De re pen te, o cus to da des tru i ção da União So vié -
ti ca foi pior, por que, atu al men te, vive-se um cli ma de
ins ta bi li da de, so bre tu do os pa í ses da União Eu ro péia
e os Esta dos Uni dos. As na ções mais de sen vol vi das
es tão ame a ça das, por que não têm uma vi são de
mun do cor re ta; não têm uma vi são cós mi ca. Não têm
uma vi são hu ma ni za da e hu ma nis ta do mun do. Não
olham a es pé cie hu ma na como um todo. Não há es -
pa ço para al guns ape nas no pla ne ta Ter ra: ou so bre -
vi ve re mos to dos como es pé cie ou de sa pa re ce re mos
em con jun to. Esse é o dra ma, e por ca u sa dele ti ve -
ram que cha mar os fi ló so fos para re pen sa rem o des ti -
no do mun do e para uma re fle xão so bre o des ti no do
ho mem, so bre a pers pec ti va do ho mem como um ser
que veio para re a li zar o bem de si pró prio. To dos es ta -
mos aqui para re a li zar a fe li ci da de de to dos. Os que
pen sa vam cons tru ir o mun do ape nas para si es tão

equi vo ca dos, pois sur ge o ter ro ris mo, que é o me ca -
nis mo do de ses pe ro, que é a úl ti ma car ta da de quem
não tem mais nada a per der e le va rá ou tros para a
mor te, cujo de cre to vem sen do exe cu ta do dia-a-dia.
Mor re-se um pou co a cada dia, como di ria João Ca -
bral de Melo Neto de nos sos ir mãos nor des ti nos. Gru -
pos, na ções e et ni as são ame a ça dos. E qual será a
sa í da? A sa í da é a le gí ti ma de fe sa do de ses pe ro. É
pre ci so com pre en der o fe nô me no, como V. Exª ob ser -
va, a fim de aca bar com o ar ca bou ço da men ti ra. Va -
mos ti rar a más ca ra e di zer que nin guém quer cons -
tru ir uma hu ma ni da de à ima gem e se me lhan ça do
Se nhor. Quem acre di ta, po de rá en con trar essa vi são
te ís ta na Bí blia. Se não, há a vi são de Mi che lan ge lo,
na Ca pe la Sis ti na, de Adão en cos tan do em Deus, ou
seja, apro xi man do-se da ima gem e se me lhan ça do
Cri a dor. É isto que te mos: a dig ni da de dos de u ses
como ser hu ma no na Ter ra. E a Ter ra toda foi co lo ca -
da a seus pés para que dela pu des se uti li zar to dos os
re cur sos e en gran de cer-se, cres cer e aper fe i ço ar-se.
E não é isso o que que rem. Qu e rem a ex clu são. E a
ex clu são não é viá vel. Tudo que se con ce beu em ter -
mos de glo ba li za ção foi de fi ni ti va men te ful mi na do
pela fi gu ra es quá li da, essa fi gu ra do de ses pe ro que
con ce beu um pla no ter ro ris ta, pla no esse que nós
con de na mos, mas que mos trou que não é esse o ca -
mi nho. Esse é o ca mi nho da des gra ça, não ape nas de 
uma na ção, mas da des gra ça do pla ne ta Ter ra e, por
que não di zer, da es pé cie hu ma na. Ou va mos so bre -
vi ver como es pé cie ou va mos pe re cer to dos.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Amir Lan do. É
evi den te que ne nhum de nós tem dú vi da de que é
uma for ma im pró pria de com ba ter o sis te ma cru el e
per ver so da prá ti ca de ações ter ro ris tas. A ação ter ro -
ris ta do dia 11 de se tem bro, além de ter vi ti ma do pes -
so as ino cen tes, que não com par ti lha vam se quer dos
in te res ses eco nô mi cos, das no vas de fi ni ções ge o po -
lí ti cas do go ver no ame ri ca no, ain da aca bou pos si bi li -
tan do um oxi gê nio ao ne o li be ra lis mo. Esta va ha ven do 
um en fren ta men to ao ne o li be ra lis mo no mun do in te i -
ro. Ime di a ta men te, vá ri as na ções aca ba ram oxi ge -
nan do esse mes mo sis te ma, pos si bi li tan do uma nova
dis cus são. Se o im pac to gi gan tes co, por um lado, po -
de ria le var as na ções a acor da rem no dia 12 pen san -
do di fe ren te, pen san do de for ma mais cla ra que não
se en con tra a paz sem jus ti ça so ci al e que é im pos sí -
vel en con trar a paz na fa ve la ou no in te ri or dos nos sos 
Esta dos ou em qual quer na ção sem jus ti ça so ci al, por 
ou tro lado, aca bou pos si bi li tan do mais oxi gê nio ao
de ba te do ne o li be ra lis mo do mun do todo.



O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na do ra
He lo í sa He le na, V. Exª me per mi te ou tro apar te?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor.

O Sr.  Amir Lan do (PMDB – RO) – O tema é fru -
tu o so e me em per ti ga so bre mo do. É evi den te que,
num pri me i ro mo men to, hou ve essa ten ta ti va de
união e essa so li da ri e da de dos for tes. Mas eles não
vão so bre vi ver, não te rão mais con di ções. Abriu-se
um pre ce den te, como mu i tos di zem, uma ju ris pru dên -
cia nova, e se cri ou a ins ta bi li da de ab so lu ta, a in se gu -
ran ça ab so lu ta, um in fer no para es sas pes so as, que
nun ca mais vão sen tir essa tran qüi li da de, a har mo nia, 
a con cór dia, aque le con for to psi co ló gi co de di zer:
como es ta mos aqui, lado a lado, sem te mer um ao ou -
tro. É as sim que a hu ma ni da de tem que vi ver, sem te -
mer um ao ou tro, e não nes sa pos si bi li da de de um ato 
ter ro ris ta, que re al men te es tre me ce e fere e que re pu -
di a mos. Como diz V. Exª, nin guém pode con cor dar
com esse mé to do; mas é um mé to do de de ses pe ro, é
essa a idéia, a úl ti ma car ta da. Quer di zer, é o su je i to
en can to a do, que não tem mais o que fa zer. Mor rer,
ele vai mor rer, e ele vai es co lher como. Tal vez no meio 
dos ou tros, le van do con si go ou tras pes so as. A hu ma -
ni da de vai ter que re pen sar o seu des ti no e as suas
pers pec ti vas como es pé cie hu ma na. E é essa so li da -
ri e da de da es pé cie que te mos que bus car como úl ti -
mo ar gu men to. É do lo ro so ver, por exem plo, um Pri -
me i ro-Mi nis tro como Tony Bla ir pres tar-se ao pa pel ri -
dí cu lo, que não está à al tu ra de um Pri me i ro-Mi nis tro
que se apre sen tou ao mun do com bri lho, com per ti ná -
cia, com uma pers pec ti va de avan ço nas re la ções in -
ter na ci o na is, de trans for mar-se num ga ro to de re ca -
do, de re ca do mu i to pe que no, de ser o pi o ne i ro de
uma so li da ri e da de fic ta, pois não foi as sim a cons tru -
ção de uma na ção como a Ingla ter ra, que tem uma
res pon sa bi li da de até pela he ge mo nia que sem pre a
dis tin guiu no mun do. De re pen te, uma na ção da que le
ta ma nho, da que la gran de za, com essa his tó ria, pres -
tar-se a um pa pel tão ser vil... Não é o ca mi nho do ser -
vi lis mo ao mais for te, mas, sim, o da ge ne ro si da de,
como diz V. Exª, da paz, da tran qüi li da de, que te mos
que bus car na so li da ri e da de da es pé cie.

A SR.ª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con cor do in te i ra men te com V. Exª. Espe ro que a di -
plo ma cia da vas sa la gem pos sa ser su pe ra da nas re -
la ções de vá ri os pa í ses com os Esta dos Uni dos e
que, ago ra, o Se na do pos sa sen si bi li zar o Go ver no
bra si le i ro a bus car me ca nis mos jun to ao Go ver no
ame ri ca no para que pos sa mos fa zer aqui lo que o Go -
ver no ame ri ca no diz o tem po todo que faz e nun ca
fez, que é re al men te com ba ter o nar co trá fi co.

Estão lá, onde os Esta dos Uni dos di zem que es -
tão vi a bi li zan do no vos e me lho res ca mi nhos para o
mun do, mais de 40% da pro du ção de dro gas, gran de
par te dela, in clu si ve, fi nan ci a da pelo Go ver no ame ri -
ca no, nas ações que a CIA sem pre fez, fo men tan do o
ra di ca lis mo re li gi o so, fo men tan do gru pos ex tre mis tas
e fo men tan do, tam bém, o plan tio mal di to das dro gas.

Espe ro que o Go ver no bra si le i ro sen si bi li ze o
”de le ga do do mun do“ a es ta be le cer al guns ca mi nhos
em re la ção ao com ba te ao nar co trá fi co. Sei que o
com ba te ao nar co trá fi co sem pre foi uma ban de i ra
quan do con vém ao Go ver no ame ri ca no. Mas es pe ro
que ago ra, re al men te, os Esta dos Uni dos des tru am
os mais de 40% da pro du ção de dro gas do mun do,
que es tão lá, onde os Esta dos Uni dos di zem que es -
tão tra ba lhan do e bus can do no vos e me lho res ca mi -
nhos para o mun do.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na, o Sr. Ma gui to Vi le la, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo re i ra 
Men des.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na, o Sr. Mo re i ra Men des, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi -
son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, por 20 mi nu -
tos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a esta tri bu na para, 
mais uma vez, ba ter numa te cla can sa da. Já gas tei to -
das as pa la vras, ali nhei to dos os pen sa men tos pos sí -
ve is, pos tu lei to das as re cla ma ções da mi nha ter ra e
da mi nha gen te de Ron dô nia so bre este tema, mas eu 
não po de ria de i xar, nes ta tar de, de vir a esta tri bu na,
mais uma vez, re pe tin do-me e re pe tin do os fa tos, pe -
din do li cen ça ao País, para abor dar ques tões do Esta -
do de Ron dô nia re fe ren tes à si tu a ção fun diá ria.

Aca bo de re ce ber, Sr. Pre si den te, uma co mu ni -
ca ção de pre fe i tos e li de ran ças do meu Esta do, es pe -
ci al men te da re gião da BR–421, so bre tu do dos pre fe i -
tos de Cam po Novo e de Bu ri tis, que in for mam que
mais de du zen tos agri cul to res acam pa ram hoje na
sede do Incra, em Por to Ve lho, para pos tu lar a so lu -
ção de pro ble mas que se ar ras tam por qua se 20
anos.

Sr. Pre si den te, re al men te é de plo rá vel a fal ta de
res pe i to, de so li da ri e da de, a fal ta de con si de ra ção
para com o pro du tor ru ral do Esta do de Ron dô nia. Um 
bre ve his tó ri co po de ria, por to dos os seus de ta lhes,



com pro var a in sa ni da de do que vem ocor ren do. Des -
de a aber tu ra do ga rim po de Bom Fu tu ro, na re gião
de Cam po Novo e Bu ri tis, vá ri os agri cul to res – frus tra -
das suas ten ta ti vas de ex plo rar mi né ri os – co me ça -
ram a lo ca li zar-se às mar gens da BR–421.

Ali, em 1982, co me ça ram as pri me i ras ocu pa -
ções. Em se gui da, o êxo do do ga rim po fez com que
se mul ti pli cas se o nú me ro de fa mí li as a ocu par ter ras
su pos ta men te de vo lu tas, em gran de par te ter ras de -
vo lu tas da União Fe de ral, que não as ad mi nis tra, que
não dis ci pli na sua ocu pa ção, mas de i xa ocor re rem
con fli tos em que os mais po bres, os mi se rá ve is, são
con de na dos à mor te, pois é sem pre a par te mais fra -
ca que cede. Les Mi sé ra bles, a obra fan tás ti ca de
Vic tor Hugo, é sem pre atu al. É di fí cil com ba ter a mi sé -
ria, como já afir ma va esse au tor. Tra ta-se de uma
ques tão ób via: pa re ce-me que há todo um pro ces so
para que se con ti nue a mul ti pli car a mi sé ria e não a
jus ti ça so ci al. Há todo um em pe nho de ação e, so bre -
tu do, de ina ção, de imo bi lis mo no sen ti do de con so li -
dar-se o es ta do con fli tu o so no cam po, no meu Esta do 
de Ron dô nia, quan do po de ria ser dis ci pli na da essa
ma té ria com uma an te ci pa ção da ação do Po der Pú -
bli co, re pre sen ta do pelo Incra.

Cen te nas de ve zes, Sr. Pre si den te, es ti ve nos
ór gãos do Incra, seja em Ron dô nia, seja em Bra sí lia.
Co nhe ço as pes so as, por que de lá sou egres so, onde 
tra ba lhei du ran te 12 anos, ini ci an do esse pro ces so de 
dis cri mi na ção das ter ras pú bli cas, se pa ran do as ter -
ras pú bli cas das par ti cu la res, para a co lo ni za ção do
Esta do de Ron dô nia. Fe liz men te, foi um pro ces so que 
deu cer to, por que a ter ra foi di vi di da. E quan do isso
acon te ce, com cer te za, a jus ti ça so ci al se re a li za, por -
que esse tra to de ter ra que cada fa mí lia re ce beu se
cons ti tu iu, como eu dis se al gu mas ve zes, em mais
que um pe da ço de chão, no tí tu lo de al for ria, na li ber -
da de para o su je i to pi sar, plan tar e co lher o que é seu,
se me an do não ape nas o grão, mas a es pe ran ça de
uma vida me lhor para as ge ra ções fu tu ras.

É com emo ção que lem bro o que acon te ceu na -
que le Esta do quan do os pri me i ros co lo nos re ce be -
ram os tí tu los de pro pri e da de: o cho ro, o sor ri so, in ter -
ca la do com as lá gri mas, o gri to de li ber da de que
aque la gen te, ao re ce ber o tí tu lo, sen tia pul sar no co -
ra ção. Mas o que se per ce be hoje? Que os fa tos con ti -
nu am, quan do não pre ci sa ri am, de ma ne i ra ne nhu -
ma, re pe ti rem-se os con fli tos. E os con fli tos que não
saem na mí dia não exis tem.

Re cen te men te, Sr. Pre si den te, fo ram eli mi na -
das oito vi das num pro je to de vila cha ma do Ja ci lân -
dia. A mí dia não pu bli cou, e nin guém fi cou sa ben do.
Ocor reu algo se me lhan te a Ca ra jás e a Co rum bi a ra,

um fato que se re pe te no si lên cio e no es que ci men to,
na qui lo que não co mo ve a cza ri na – como eram os
mi se rá ve is da Rús sia, como era o co che i ro, que es ta -
va mor to, en du re ci do pelo frio da ma dru ga da, en -
quan to ela cho ra va o dra ma in ter pre ta do no ce ná rio
do te a tro. O dra ma in ter pre ta do é exa ta men te a pu bli -
ca ção da mí dia. Cho ra-se, mas des co nhe ce-se a re a -
li da de, que não co mo ve, que vai para os ana is do es -
que ci men to, como o meu dis cur so, nes ta tar de.

Esse é o dra ma, Sr. Pre si den te. Faço esta en ce -
na ção para di zer que lá es tão mais de du zen tas fa mí -
li as, hoje ame a ça das de des pe jo, so bre tu do do Se rin -
gal Por to Fran co. Essa área, Sr. Pre si den te, foi de sa -
pro pri a da – in clu si ve o de cre to de de sa pro pri a ção
saiu no ano de 1988 –, e a de sa pro pri a ção não foi ul ti -
ma da. Não en tra rei no mé ri to das ra zões por que não
o foi, mas, na ver da de, as pes so as, em ra zão do de -
cre to, ocu pa ram a área, com essa chan ce la de um ato 
ofi ci al que de cla rou de in te res se so ci al uma área tida
e ha vi da como pri va da.  

Co nhe ço bem a ori gem de cada tra ço do meu
Esta do. O Se rin gal Por to Fran co vem do sé cu lo pas -
sa do, é uma his tó ria es cri ta em ba i xo re le vo, nas fa -
ces do chão, onde o se rin gue i ro, so li tá rio, pe las te i as
das es tra das de se rin ga, per cor ria, ma dru ga da aden -
tro, bus can do or de nhar as ár vo res de se rin ga ain da
na fres ca ma dru ga da. E essa gen te, com he rói co es -
for ço, fez Bra sil aque la imen si dão ama zô ni ca. Ape nas 
em cla re i ras, ou san do en fren tar a abó bo da da flo res -
ta e ver as lu zes das es tre las como pon tos per di dos
nes sa imen si dão ama zô ni ca, cons ti tu íam-se as co -
mu ni da des so li tá ri as do se rin gue i ro. Ali, o se rin gue i ro
não ti nha com quem fa lar; ali, Sr. Pre si den te, vi via
uma vida iso la da, uma co mu ni da de de uma só pes -
soa, e o diá lo go es ta be le cia-se com as plan tas, com
os ani ma is, com os ob je tos. Fa la va so zi nho o se rin -
gue i ro, para não es que cer e não per der da me mó ria o 
idi o ma que apren de ra, ge ral men te, no Nor des te de
onde vi e ra.

Essas pes so as for ma ram o Se rin gal, uma his tó -
ria es cri ta em ba i xo re le vo, nas fa ces do chão, de i xan -
do ape nas as mar cas das es tra das de se rin ga, ou no
dor so es quá li do das se rin gue i ras ris ca das dia-a-dia,
de onde go te ja va o lá tex. São os tes te mu nhos de uma 
ter ra sem his tó ria – como fa lou Eu cli des da Cu nha –,
são os tes te mu nhos que ain da gri tam he ro i ca men te a 
bra vu ra des sa gen te, são os tes te mu nhos de uma his -
tó ria que o Bra sil não co nhe ce, que não sen si bi li zou o
País, por que a his tó ria tris te do se rin gue i ro, re al men -
te, só Eu cli des da Cu nha, com mu i to en ge nho e arte
li te rá ria, sou be des cre ver. Fo ram con de na dos a per -
cor rer todo o dia, não em pur ran do pe dra, mas o pró -



prio cor po, nes se cír cu lo tor tu o so das es tra das de se -
rin ga.

Essa gen te, Sr. Pre si den te, en tre gou-nos o se -
rin gal que foi ti tu la do pelo Incra. Não falo isso para fa -
zer uma de fe sa da ti tu la ção, mas para mos trar que o
pró prio Incra ti tu lou. De po is, es pe cu la, in clu si ve, so -
bre a ori gem do se rin gal e de i xa de re a li zar a ocu pa -
ção de mais de 200 fa mí li as, que ali es tão há qua se
18 anos. Hoje são ame a ça das de des pe jo e não que -
rem de i xar a ter ra que já ocu pam. Ali, se ca ram o pân -
ta no, se me a ram o grão e cres ce ram os fi lhos. Ali,
como dis se o po e ta, ”ce sont mon champ et mes
amours“ – são meu cam po e meus amo res. Ali é tudo 
o que re pre sen ta de se gu ran ça e de so bre vi vên cia
para essa gen te, que ago ra é ame a ça da de des pe jo.
E a inér cia do Incra faz com que se des lo quem do Mu -
ni cí pio de Cam po Novo para Por to Ve lho.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Con ce do o 
apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Amir Lan do, ouço com aten ção o dis cur so de V. Exª e
co nhe ço o pro ble ma. V. Exª tem ver da de i ra men te ra -
zão. Esti ve no Mu ni cí pio de Cam po Novo há cer ca de
um mês e meio e pude pre sen ci ar a an gús tia des sas
pes so as. Há nes se par ti cu lar não uma omis são, mas
o Incra está como que ne u tra li za do para atu ar nes sa
ques tão. Há uma gran de de man da mu i to re pri mi da
hoje em Ron dô nia de pes so as que ne ces si tam da ter -
ra, e não há uma ori en ta ção ade qua da. Esti ve na se -
ma na pas sa da num pe que no vi la re jo cons tru í do den -
tro de uma flo res ta na ci o nal, a Flo res ta Na ci o nal do
Bom Fu tu ro, e fi quei hor ro ri za do, por que flo res ta na ci -
o nal não é para ser ocu pa da com ex plo ra ção agro pe -
cuá ria – e a ma i o ria de les são pe que nos agri cul to res
es ti mu la dos a ocu par aque la flo res ta. Há, por tan to,
uma de man da re pri mi da, e o Incra e o Go ver no Fe de -
ral pre ci sam to mar uma po si ção. Re co nhe ço, po rém,
a atu a ção do Incra no Esta do de Ron dô nia. Esse
Esta do, que já foi Ter ri tó rio de Ron dô nia e Ter ri tó rio
do Gu a po ré, que já foi par te Ama zo nas e par te Mato
Gros so do Sul, que já teve pes so as como o Ma re chal
Ron don e o Ca pi tão Síl vio, para quem, hoje, tiro o
cha péu. Na épo ca, eu o con de na va. Se não fos se a
de ter mi na ção da que le bra si le i ro, tal vez não ti vés se -
mos o atu al mo de lo de co lo ni za ção no Esta do de
Ron dô nia, todo fe i to pelo Incra. V. Exª é tes te mu nha
como eu – ape nas um mo des to ad vo ga do na ca pi tal,

mi li tan do nes sa área. V. Exª era um bri lhan te fun ci o -
ná rio do Incra, atu an do na re gião e ven do as con quis -
tas que esse or ga nis mo Fe de ral le vou para Ron dô nia. 
Aque le Esta do deve mu i to ao Incra, aos seus pi o ne i -
ros, aos seus ex-fun ci o ná ri os e aos atu a is. O Incra,
hoje, está en tor pe ci do, não con se gue avan çar. Assim
como V. Exª, te nho tido con ta to com a di re ção des se
ór gão.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ali es ti ve -
mos jun tos em vá ri as opor tu ni da des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Qu an do
não é a Fu nai que im pe de o tra ba lho do Incra, in ter di -
tan do áre as, é o Mi nis té rio do Meio Ambi en te que edi -
ta uma Me di da Pro vi só ria, como a de nº 2.166, que é
uma far sa, uma in sen si bi li da de to tal com re la ção ao
pro ble ma da Ama zô nia. Qu an do não é o Mi nis té rio do 
Meio Ambi en te que co í be o Incra, é o Iba ma, que de -
ve ria ter do seu lado os pe que nos pro du to res ru ra is,
es sas pes so as a que V. Exª se re fe re e que es tão
acam pa dos em fren te ao Incra. O Iba ma de ve ria
tê-los ao seu lado, como par ce i ros, para po de rem, de
al gu ma for ma, aju dar nes se avan ço que se faz pe las
áre as de pre ser va ção per ma nen te exis ten tes hoje no
Esta do. Isso é gra ve. A ma i o ria de las é de res pon sa bi -
li da de do Go ver no Fe de ral, que ima gi na que, sim -
ples men te ao edi tar uma me di da pro vi só ria que pre -
ten de en ges sar 80% da pro pri e da de pri va da no Esta -
do, vai re sol ver o pro ble ma. Ledo en ga no! O Go ver no
pre ci sa ter ver da de i ra men te uma po lí ti ca sé ria, vol ta -
da para a ques tão de meio am bi en te na Ama zô nia,
so bre tu do em Ron dô nia, que é di fe ren te dos ou tros
Esta dos, exa ta men te por que foi co lo ni za da ofi ci al -
men te pelo Incra, num tra ba lho mag ní fi co. São pou -
quís si mos e iso la dos os con fli tos de pro pri e da de no
Esta do. É um fato aqui, ou tro ali, como esse a que V.
Exª se re fe re. Então, que ro aqui ape nas de i xar o tes -
te mu nho de que co nhe ço esse pro ble ma, de que já
ouvi V. Exª, vá ri as ve zes des ta tri bu na, abor dar essa
ques tão, cha mar a aten ção para esse fato. Con tu do,
pa re ce que os ou vi dos das au to ri da des fe de ra is para
essa ques tão são mou cos. Nin guém ouve nada. Nin -
guém toma uma de ci são e fica lá o Incra de Ron dô nia
pa ti nan do, sem po der sair do lu gar, por que não dis -
põe de ins tru men tos para isso. E, en quan to isso, as
flo res tas na ci o na is são in va di das por pe que nos e –
es ti mu la dos, la men ta vel men te, até por po lí ti cos – por
gran des pro du to res e pe cu a ris tas, por fa zen de i ros
ines cru pu lo sos, que exis tem in fe liz men te, por ma de i -
re i ros ines cru pu lo sos, que es ti mu lam a in va são das
re ser vas pro te gi das, in dí ge nas e bi o ló gi cas. Isso pre -
ci sa mu dar. O Go ver no Fe de ral de ve ria vol tar toda a
sua ca pa ci da de para ver da de i ra men te co i bir es ses
avan ços den tro das uni da des de pre ser va ção, pu nin -
do exem plar men te os in va so res, que não são pu ni -



dos. Ape nas os pe que nos são pu ni dos, como os 200
a que V. Exª fez alu são. Ne gar ter ra é uma for ma de
pu ni ção. Há ter ra de vo lu ta em Ron dô nia que po de ria
ser dada a es sas pes so as. Agra de ço-lhe a opor tu ni -
da de de apar teá-lo e pa ra be ni zo-o pelo bri lhan te pro -
nun ci a men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Mo re i ra Men des, V. Exª en ri que ce so bre mo do o 
nos so dis cur so e me dá o tes te mu nho, exa ta men te fa -
zen do coro com o ape lo da nos sa gen te e do nos so
povo, por que, quan do se fala só, mu i tas ve zes se co -
lo ca dú vi da so bre a ve ra ci da de; mas, quan do se faz
coro é por que a co mu ni da de, so bre tu do de Ron dô nia, 
fala a mes ma lin gua gem, so bre o mes mo fato e dá a
mes ma ver são. É exa ta men te isso.

Há uma far sa em tudo isso. Di zem que re al men -
te que rem pro te ger o meio am bi en te, mas não se exe -
cu ta uma po lí ti ca rí gi da. Exis te ape nas essa men ti ra
da mí dia, o que é ver go nho so. É ver go nho so ve ri fi car
o des mas ca ra men to de todo o dis cur so em uma ação
pí fia, ine xis ten te.

Qu an do se de nun ci am fa tos como o de in va são
de ter ras pú bli cas em gran des par ti das a que V. Exª
se re fe riu, seja por ma de i re i ros, por fa zen de i ros, e
não se toma uma ati tu de; quan do se diz que es tão
sen do vi o la das uni da des de pre ser va ção, e não se
faz nada para co i bir, é di zer à Na ção in te i ra: ”Não
acre di tem na qui lo que fa la mos; não le vem em con ta
as nos sas pa la vras“. Isso tudo é para en ga nar, para
en go dar, para aten der ao ape lo na ci o nal e mul ti na ci o -
nal das ONGs, É uma can ti le na, um dis cur so de pre -
ser va ção am bi en tal. Nada mais do que isso. Nada
mais acon te ce, por que, na prá ti ca, ne nhu ma pa lha se 
move no sen ti do de im pe dir ocu pa ções, vi o la ções cri -
mi no sas de uni da des de pre ser va ção, que, es sas
sim, ti nham de ter seus li mi tes sa gra dos e o res pe i to
in te gral. Entre tan to, aí tudo vale, pois vale o ca mi nho
da cor rup ção, da fa ci li da de ad qui ri da di an te de uma
di fi cul da de for mal. São es sas cir cuns tân ci as que fa -
zem com que nós, ama zô ni das, de sa cre di te mos nes -
se dis cur so.

Cri ou-se uma me di da pro vi só ria, como a MP
2.081, in jus ta, in viá vel, ina pli cá vel, que aten ta con tra
uma re a li da de cri a da à luz de uma le gis la ção im ple -
men ta da pela pró pria sis te má ti ca da co lo ni za ção, em
que hou ve a obri ga ção de o agri cul tor ocu par, ao me -
nos, 50% da ter ra para fa zer jus à ti tu la ção de fi ni ti va,
como uma for ma de ocu pa ção efe ti va de ex plo ra ção
de ter ra. Ora, de re pen te, muda-se. Ve jam como essa
me di da é de um le gis la dor so li tá rio, ex clu si vo, mo no -
crá ti co, que im põe uma con du ta a toda uma po pu la -
ção. Essa lei é ina pli cá vel. O que se ob ser va é exa ta -
men te a de so be diên cia ci vil, por que é uma lei in jus ta,
que não tem vi a bi li da de de mu dar, com a ma gia dos
ter mos, uma re a li da de fir ma da a fer ro e fogo no co ti di -

a no de até duas ou três dé ca das, como fi ze ram os
nos sos co lo nos do Esta do de Ron dô nia.

Ora não se muda a re a li da de a gol pes de lei.
Não há como mu dar. Há como im ple men tar uma nova 
po lí ti ca. Por que não im pe dir no vas ocu pa ções cri mi -
no sas? Mas isso não se faz, ao con trá rio, es ti mu la-se. 
Co nhe ço mu i to bem. Já es ti ve tra tan do com os agri -
cul to res in va so res – va mos cha má-los as sim – da gle -
ba Rio Par do. Ali exis te uma si tu a ção di fí cil, que se
tor na ir re ver sí vel. Há uma dis po si ção de con fli to en tre
os agri cul to res e os re pre sen tan tes da lei, seja da
Jus ti ça, seja das for ças mi li ta res do Esta do de Ron -
dô nia.

Obser va mos que as ter ras dis po ní ve is es tão
sen do ocu pa das pe los gran des fa zen de i ros, ma de i re -
i ros, em vez de se rem des ti na das a uma fun ção so ci -
al, a um apro ve i ta men to so ci al, a uma fi na li da de so ci -
al, que é exa ta men te a apre go a da pelo Esta tu to da
Ter ra. Não se faz nada.

Não que ro fa zer ne nhu ma im pu ta ção aos re pre -
sen tan tes do Incra do Esta do de Ron dô nia – que es -
tão pre sos. O Incra fez em Ron dô nia um tra ba lho fan -
tás ti co. Sou tes te mu nha e par ti ci pei des sa obra de co -
lo ni za ção do Esta do, que mos trou um pro ces so novo
de ocu pa ção da Ama zô nia.

Não há uma de fi ni ção po lí ti ca do Po der cen tral,
que de ve ria or de nar es sas ações. Se dis ses se que
não co nhe ce, não é ver da de. A es tru tu ra que res ta co -
nhe ce. Mas há a la men ta ção de que não há re cur sos
or ça men tá ri os, quan do de ve ria ha ver re cur sos para
im ple men tar a re for ma agrá ria.

Não es tou fa lan do de re for ma agrá ria, mas ape -
nas da ad mi nis tra ção do pa tri mô nio pú bli co dis po ní -
vel, de uma dis tri bu i ção, a cus to zero, das obras de in -
fra-es tru tu ra ne ces sá ri as para fi xar o ho mem à ter ra.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Amir Lan do, pedi a pa la vra ape nas para fa zer uma ob -
ser va ção: não há mes mo re cur sos dis po ní ve is. Isso é
dra má ti co, cons tran ge-nos. Pa re ce que há uma pre -
de ter mi na ção de não con ce der nada para Ron dô nia.
Dis cri mi nam o Esta do. Nun ca vi ta ma nha des pre o cu -
pa ção do Go ver no Fe de ral com re la ção a in ves ti men -
tos para um Esta do como faz com Ron dô nia. E o Incra 
não faz nada. Esta se ma na es ti ve na Mar tim– Pes ca -
dor e cons ta tei que, ape sar de a área es tar li be ra da,
não se pode im plan tar o pro je to exa ta men te por fal ta
de re cur sos. Fa lan do ain da so bre a ques tão da co mu -
ni da de do Rio Par do, in crus ta da no meio da Flo res ta
Na ci o nal do Bom Fu tu ro. Po bres e hu mil des agri cul to -
res para lá fo ram es ti mu la dos por al guém e pre ci sam
do nos so apo io. De ve mos es ten der-lhes a mão, e não



sei como, por que a si tu a ção re al men te é di fí cil. Ocu -
pam in de vi da men te uma flo res ta na ci o nal, e sa bem
dis so. Não pos so ima gi nar que a po lí cia, ama nhã, jo -
ga rá todo aque le pes so al na rua. É pre ci so en con trar
uma sa í da para a ques tão. Tal vez a so lu ção seja exa -
ta men te – como dis se V. Exª – ocu par as ter ras de vo -
lu tas, as ter ras ad ja cen tes, que não es tão pro te gi das
por lei. Às ve zes, o Incra fica sem pos si bi li da de de
atu ar por fal ta de re cur sos, ou tras ve zes, por fal ta de
uma po lí ti ca cor re ta do Go ver no Fe de ral.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, o pi ri lam po apon ta-me o fim do meu tem po.
Mas, an tes de con clu ir, não po de ria de i xar de ma ni -
fes tar a mi nha so li da ri e da de aos co lo nos de Por to
Fran co e de Aqui da bã, ou tra área de sa pro pri a da.

O Incra não se imi tiu na pos se, após oito anos
do in gres so da ação. Con se qüen te men te, não dis pôs
da área, onde os con fli tos pu lu lam e vi das são sa cri fi -
ca das in jus ti fi ca da men te.

Nes se pon to, a omis são é re al men te cri mi no sa.
Não se pode con ce ber que o Incra aju í ze uma ação –
de po si tan do um va lor que as par tes até po dem le van -
tar –, mas não pro por ci o ne a des ti na ção con for me a
le gis la ção, que é bela e fan tás ti ca por apre sen tar um
con te ú do so ci al in ve já vel: o Esta tu to da Ter ra. A fun -
ção so ci al da pro pri e da de já foi re gis tra da, por exem -
plo, na Re rum No va rum, e sem pre foi per se gui da no
Di re i to Agrá rio quan to à des ti na ção da ter ra para re a -
li zar a jus ti ça so ci al.

Por isso, Sr. Pre si den te, ma ni fes to a mi nha so li -
da ri e da de com os acam pa dos de Por to Fran co, de
Aqui da bã e ad ja cên ci as. Faço ain da um ape lo dra má -
ti co ao Pre si den te do Incra para que dê uma so lu ção,
an tes do des pe jo se con su mar, con for me o que es ta -
be le ce a le gis la ção agrá ria, por que esta é a fun ção do 
Incra – evi tar os con fli tos, pre ve ni-los, ex tir par e eli mi -
nar as ten sões so ci a is. Não é pos sí vel exi gir que o
povo bra si le i ro pro du za, ame a ça do pelo des pe jo e
pela in se gu ran ça de, ama nhã, não po der pi sar o chão 
onde nas ce ram os fi lhos, onde está a es pe ran ça e,
en fim, o de se jo de ser hu ma no.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de, Edu ar do Si -

que i ra Cam pos 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, nes ta opor tu ni da -
de que ro dis cor rer so bre a pro pos ta do Go ver no que
pre ten de mo di fi car o ar ti go 618 da CLT, cri an do con di -
ções para que os sin di ca tos e em pre sas pos sam fle xi -
bi li zar di re i tos as se gu ra dos pe los tra ba lha do res, por

meio de con ven ções e acor dos co le ti vos, po den do
ne go ci ar li vre men te di re i tos tra ba lhis tas, in de pen den -
te men te do que já está ins cri to em lei. 

Tra ta-se de as sun to da mais alta se ri e da de e
pre ci sa ser dis cu ti do com pro fun di da de, já que pro -
duz efe i tos so bre o nos so sis te ma eco nô mi co, po lí ti co 
e so ci al. Para vi su a li zar essa ques tão em suas ver da -
de i ras di men sões, de ve mos pen sar nas no vas re la -
ções so ci a is de pro du ção que co lo cam fren te a fren te
o ca pi tal e o tra ba lho no mun do glo ba li za do. Nes se
as pec to como em mu i tos ou tros, o Bra sil, a exem plo
da ma i o ria das eco no mi as pe ri fé ri cas, en trou no mun -
do glo ba li za do pela por ta de trás e não teve ne nhu ma
pre o cu pa ção em se pro te ger dos im pac tos ne ga ti vos
des sa in te gra ção. Hoje, que i ra mos ou não, es ta mos li -
ga dos a essa re a li da de sem fron te i ras, de fi ni das por
fios mu i to po de ro sos. Des sa ma ne i ra, por con ta da
fal ta de pre pa ro de nos sas eli tes e do nos so imen so
atra so so ci al, os mais po bres e a clas se tra ba lha do ra
são os gran des per de do res nes se jogo em que as re -
gras são rí gi das e fa zem as pes so as se sen ti rem pe -
que ni nas e in de fe sas.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o avan ço 
da glo ba li za ção da eco no mia bra si le i ra já ca u sou de -
sem pre go a mi lhões de tra ba lha do res. Ao lon go de
todo o pro ces so, que já dura uma dé ca da, os de sem -
pre ga dos bra si le i ros já for mam um exér ci to de qua se
10 mi lhões de tra ba lha do res que fo ram dis pen sa dos
dos seus afa ze res ou ti ve ram os seus pos tos de tra -
ba lho ex tin tos.

Ain da como par te des se ”ajus te“ ocor ri do ao
lon go dos anos 90, o cus to da mão-de-obra caiu cer -
ca de 33% com a cha ma da ter ce i ri za ção. Com isso
qua se 3 mi lhões de pos tos de tra ba lho fo ram trans fe -
ri dos das gran des para as pe que nas e mé di as em pre -
sas. 

Por tan to, nos dias de hoje, não só os tra ba lha -
do res es tão sen do de mi ti dos, como tam bém as re la -
ções en tre o tra ba lho e o ca pi tal es tão sen do re vis tas.
É im por tan te res sal tar que tal es tra té gia faz par te dos
ajus tes que o go ver no con si de ra ina diá ve is para me -
lho rar o de sem pe nho do ca pi tal, pre ser var os lu cros
das em pre sas, man ter a es ta bi li da de fi nan ce i ra e re -
vi go rar a eco no mia que está em gra ve cri se. A glo ba li -
za ção exi ge que es sas me di das se jam to ma das, in -
de pen den te men te da que bra de com pro mis sos his tó -
ri cos, do agra va men to da cri se so ci al, do acha ta men -
to do mer ca do de tra ba lho, ou mes mo da mu dan ça da 
le gis la ção vi gen te que dis ci pli na as re la ções en tre pa -
trões e em pre ga dos. 

Pois bem, não é de hoje que o go ver no pre ten de 
al te rar a le gis la ção tra ba lhis ta para au men tar o po der
de bar ga nha das em pre sas. Para isso, a gran de no vi -
da de do mo men to en tre os re pre sen tan tes do Pa lá cio 
do Pla nal to é o an te pro je to de lei que de fen de os



acor dos co le ti vos, e que foi en tre gue há pou cas se -
ma nas ao Pre si den te da Re pú bli ca pelo Mi nis tro do
Tra ba lho, Fran cis co Dor nel les. 

Por essa pro pos ta, que já se en con tra no Con -
gres so Na ci o nal, pa trões e em pre ga dos po de rão ne -
go ci ar di re i tos tra ba lhis tas como fé ri as, des can so se -
ma nal re mu ne ra do e ir re du ti bi li da de sa la ri al, en tre
ou tras ques tões. 

É im por tan te res sal tar que, qual quer acor do ou
con ven ção ne go ci a do en tre sin di ca tos de tra ba lha do -
res e en ti da des pa tro na is terá re co nhe ci men to aci ma
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT). Para re -
for çar seu pro je to, o go ver no tem pro cu ra do pas sar a
ilu são de que, nes se jogo de in te res ses an ta gô ni cos
en tre o tra ba lho e o ca pi tal, os tra ba lha do res não se -
rão pre ju di ca dos e te rão mais po der de de ci são du -
ran te as ne go ci a ções tra ba lhis tas.

Ledo en ga no! Na ver da de, o pro je to do go ver no
pro cu ra adap tar a le gis la ção tra ba lhis ta à nova re a li -
da de do mer ca do e das em pre sas. To da via, como já
dis se mos an te ri or men te, se guin do a ló gi ca do mer ca -
do atu al e do com por ta men to das em pre sas, cons ta -
ta mos que a clas se tra ba lha do ra só tem per di do em
sa lá ri os, em em pre gos e em po der de ne go ci a ção.
Além dis so, exis tem cer tos di re i tos cons ti tu ci o na is
que de vem ser res pe i ta dos e que fi ca rão ame a ça dos
com a apro va ção do tex to go ver na men tal. Entre os
mais im por tan tes te mos: li cen ça à ges tan te de 120
dias; os que di zem res pe i to aos adi ci o na is de in sa lu -
bri da de ou pe ri cu lo si da de; o 13º sa lá rio e as fé ri as
mí ni mas de dez dias por ano; re mu ne ra ção do tra ba -
lho no tur no su pe ri or à do di ur no; ga ran tia de sa lá rio
nun ca in fe ri or ao mí ni mo, para os que re ce bem re mu -
ne ra ção va riá vel; li cen ça pa ter ni da de, nos ter mos fi -
xa dos em lei; re pou so se ma nal re mu ne ra do; sa lá rio
fa mí lia para os de pen den tes; di re i to dos fi lhos e de -
pen den tes a cre ches e pré-es co las; os qua is, diga-se
de pas sa gem, não são con quis tas ale a tó ri as dos tra -
ba lha do res. 

Em re la ção a es sas ques tões, o go ver no teve a
pre o cu pa ção de abrir es pa ços para ad qui rir uma me -
lhor mar gem de ma no bra em re la ção às con ces sões
que even tu al men te ve nha a fa zer em fu tu ro pró xi mo.

Fi nal men te, como ele pró prio ad mi te, caso suas
pro pos tas se jam apro va das, ha ve rá uma que bra na ri -
gi dez das dis po si ções cons ti tu ci o na is e da CLT so bre
o tra ba lho. Aliás, o Mi nis tro Dor nel les é um de fen sor
fer vo ro so do fim das ga ran ti as cons ti tu ci o na is aos
em pre ga dos para que os acor dos e con ven ções en tre 
as duas par tes pos sam ser ce le bra dos sem qual quer
in ter fe rên cia. Indis cu ti vel men te, tal po si ci o na men to
sig ni fi ca um aten ta do aos di re i tos e às con quis tas dos 
tra ba lha do res, be ne fí ci os que fo ram in se ri dos na
Cons ti tu i ção Fe de ral de po is de lon gos anos de luta.

Con vém as si na lar ain da que o pro je to do go ver -
no em tra mi ta ção dá um gran de pas so para en ter rar a
CLT e um pri me i ro pas so para ten tar re ver, em fu tu ro
não mu i to dis tan te, como quer o Mi nis tro Dor nel les,
as nor mas cons ti tu ci o na is que ga ran tem hoje im por -
tan te pro te ção aos tra ba lha do res.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, mi lha res
de tra ba lha do res têm toda ra zão em fi car de ca be lo
em pé quan do o go ver no de fen de que a ne go ci a ção
en tre pa trões e em pre ga dos é bem mais pro ve i to sa
do que a sub mis são aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is e
le ga is. 

Antes de mais nada, não po de mos des co nhe cer 
que, em qual quer so ci e da de ca pi ta lis ta, o ob je ti vo
fun da men tal do  ca pi tal é a pro cu ra do lu cro e a sua
ple na re pro du ção no pro ces so pro du ti vo. Assim, se ria 
no mí ni mo in gê nuo acre di tar que ele está pre o cu pa do 
em dis tri bu ir be ne fí ci os so ci a is e es ta be le cer com os
tra ba lha do res um diá lo go de fran que za e de re co nhe -
ci men to pe los seus es for ços no pro ces so pro du ti vo.
Infe liz men te, a his tó ria nos mos tra o con trá rio, mes -
mo nas so ci e da des mais de mo crá ti cas e mais de sen -
vol vi das. Vis to por esse ân gu lo, o ob je ti vo ma i or do
ca pi tal hoje é a re du ção das con quis tas his tó ri cas da
clas se tra ba lha do ra, quer seja no Bra sil, na Eu ro pa,
no Ja pão ou nos Esta dos Uni dos.

Se ja mos re a lis tas: a fle xi bi li za ção dos di re i tos
tra ba lhis tas pro pos ta pelo go ver no não vai, como
num pas se de má gi ca, cri ar no vos em pre gos. O que
se pre ten de na ver da de é re du zir os cus tos do tra ba -
lho com vis tas a ali vi ar o aper to da re ces são e dos ju -
ros, pas san do o ônus da de sa ce le ra ção eco nô mi ca
para os tra ba lha do res.  Os re cur sos ge ra dos pela pre -
ca ri za ção ain da ma i or dos di re i tos dos tra ba lha do res
não re sul ta rão em no vos in ves ti men tos ou ma nu ten -
ção da pro du ção, ser vi rão, sim, para que as em pre -
sas bus quem al ter na ti vas mais ren tá ve is e se gu ras
no mer ca do fi nan ce i ro, como, por exem plo, com pran -
do tí tu los pú bli cos para se de fen de rem da cri se, já
que a atu al po lí ti ca eco nô mi ca des se go ver no não ga -
ran te es ta bi li da de e pre vi si bi li da de de cres ci men to. 

Com essa mu dan ça pre ten di da na le gis la ção, o
go ver no joga  so bre os tra ba lha do res o ônus do de -
sem pre go. E isso ocor re numa con jun tu ra com ple ta -
men te des fa vo rá vel ao tra ba lha dor, tra zen do o pre ju í -
zo para a par te mais fra ca. Se pre va le cer a pro pos ta
do go ver no, os pa trões vão im por sua von ta de, e os
di re i tos tra ba lhis tas e os sa lá ri os se rão re du zi dos.

Há de se re co nhe cer que a cri se do de sem pre -
go re quer dis cus sões e até mu dan ças nas leis que re -
gu lam o mer ca do de tra ba lho. Entre tan to, isso não
pode  sig ni fi car a su pres são de di re i tos que fo ram du -
ra men te con quis ta dos pe los tra ba lha do res.

A CLT, apro va da em 1º de maio de 1943, e as
ga ran ti as cons ti tu ci o na is dos tra ba lha do res, in se ri -



das na Cons ti tu i ção de 88, são con quis tas que de vem 
con ti nu ar re gen do as re la ções en tre o tra ba lho e o ca -
pi tal. Da for ma como o go ver no está en ca mi nhan do
essa ques tão, tira di re i tos e en fra que ce a or ga ni za -
ção da clas se tra ba lha do ra Por tan to, pre ci sa mos re -
je i tar essa pro pos ta.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -

co/PSDB) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no 
cam po da sa ú de pú bli ca, uma das ques tões mais sé -
ri as com que se de fron ta este País é a dos me di ca -
men tos.

É que os pre ços dos re mé di os, con tro la dos por
um au tên ti co car tel, que, no caso, é a ABIFARMA,
vêm so fren do cons tan tes e abu si vos au men tos, o que 
in vi a bi li za a aqui si ção de me di ca men tos pela ma i o ria
da po pu la ção.

É no tó rio que, com fre qüên cia, mu i tos re mé di os
têm suas em ba la gens ”ma qui a das“, a fim de se rem
co mer ci a li za dos com pre ços ain da mais ele va dos, o
que con fi gu ra uma fra u de e uma  ofen sa aos di re i tos
do con su mi dor. 

Nes se con tex to, a po lí ti ca im plan ta da pelo Go -
ver no Fe de ral, com os re mé di os ge né ri cos, só pode
me re cer apla u sos, por quan to essa mo da li da de de
me di ca men tos, com a mes ma efi cá cia dos de ”mar -
ca“, é mu i to mais aces sí vel à ma gra bol sa po pu lar,
con fi gu ran do uma ver da de i ra ”de mo cra ti za ção“ do
se tor far ma cêu ti co.

Pois bem, como é de co nhe ci men to ge ral, hou -
ve uma ”que da de bra ço“ en tre o Mi nis té rio da Sa ú de
e os la bo ra tó ri os in ter na ci o na is na ques tão – al ta -
men te im por tan te para o nos so País – da que bra de
pa ten tes para os re mé di os es sen ci a is.

O go ver no bra si le i ro so freu toda sor te de pres -
sões in ter na ci o na is, mas man te ve-se fir me no pro pó -
si to de ter con di ções de ofe re cer à po pu la ção, par ti -
cu lar men te à de ba i xa ren da, me di ca men tos fun da -
men ta is a pre ços ba i xos.

E, com o apo io de vá ri as na ções – es pe ci al men -
te dos pa í ses em vias de de sen vol vi men to – e da una -
ni mi da de das or ga ni za ções não-go ver na men ta is Bra -
sil con quis tou uma vi tó ria his tó ri ca na Con fe rên cia Mi -
nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
(OMC), re a li za da em Doha, no Ca tar, que está se en -
cer rou em 13 do cor ren te mês.

O tex to ne go ci a do en tre nos so País e os Esta -
dos Uni dos, que será apro va do pe los mi nis tros de
nada me nos do que cen to e qua ren ta e dois pa í ses,
de ter mi na uma fle xi bi li za ção do Trips – Tra de Re la ted
Inter na ti o nal Pro perty Rights (Acor do Inter na ci o nal

so bre Di re i tos de Pro pri e da de), que se re fe re a di re i -
tos de pro pri e da de in te lec tu al re la ti vos ao co mér cio.

Esse tex to pro cla ma que o Trips não im pe de ou
não deve im pe dir os mem bros par ti ci pan tes de to mar
me di das para pro te ger a sa ú de pú bli ca, as se gu ran do
o di re i to de ga ran tir re mé di os para to dos.

Tra ta-se de uma de ci são su ge ri da e de fen di da
pelo Bra sil e que per mi ti rá que o País pos sa con ti nu ar 
com sua po lí ti ca de sa ú de pú bli ca na área dos me di -
ca men tos ge né ri cos, sem as ame a ças re cen tes de la -
bo ra tó ri os que de ti nham al gu mas pa ten tes.

É evi den te que o novo acor do não per mi te que
qual quer país que bre, ale a tó ria e in dis cri mi na da men -
te, pa ten tes de la bo ra tó ri os mul ti na ci o na is. No en tan -
to, en se ja que os go ver nos au to ri zem la bo ra tó ri os lo -
ca is a pro du zir de ter mi na do me di ca men to, mes mo
que a pa ten te seja de ou tro, tan to para ba i xar o pre ço
quan to para ser usa do em ca sos de emer gên cia na ci -
o nal no cam po da sa ú de pú bli ca.

Aliás, os pró pri os Esta dos Uni dos, re cen te men -
te, ame a ça ram o la bo ra tó rio ho lan dês que pro duz o
an ti bió ti co Ci pro, que com ba te o an traz, com que bra
de pa ten te, de vi do aos ris cos a que está sub me ti da a
po pu la ção nor te-ame ri ca na de con tra ir essa in fec -
ção, em vir tu de de ata ques ter ro ris tas.

Enfim, como de cla rou o pró prio Mi nis tro da Sa ú -
de, ”o Bra sil pode ago ra que brar pa ten te, pro du zir
mais ba ra to e não po de rá ser fe i ta con tes ta ção ju di ci -
al, se gun do a de cla ra ção da OMC“.

Re gis tran do, des ta tri bu na, essa im por tan te vi -
tó ria, que re mos nos con gra tu lar com o Go ver no Fe -
de ral e, par ti cu lar men te, com o Mi nis tro José Ser ra,
da Sa ú de, que lu tou di u tur na men te bus can do esse
ob je ti vo.

Nes ta opor tu ni da de, que re mos, tam bém, re gis -
trar que no nos so Esta do do To can tins, foi re cen te -
men te ina u gu ra da a FARMATINS, la bo ra tó rio far ma -
cêu ti co pa tro ci na do pelo Go ver no do Esta do.

Da pro du ção des sa en ti da de cons tam me di ca -
men tos es sen ci a is, como ver mi ci das, áci do ace til sa li -
cí li co, pa ra ce ta mol, di u ré ti cos, pro du tos an ti a nê mi -
cos, num to tal, em sua fase ini ci al de ope ra ção, de
cen to e vin te e dois re mé di os de gran de con su mo po -
pu lar.

É pre ci so as si na lar que a FARMATINS co mer ci -
a li za rá os me di ca men tos que pro duz a pre ços pelo
me nos 40% mais ba ra tos que os re mé di os si mi la res,
su prin do não ape nas a po pu la ção de ba i xa ren da,
como tam bém os pos tos de sa ú de e os hos pi ta is pú -
bli cos.



Tra ta-se, por con se guin te, de uma im por tan te
ini ci a ti va que tem por meta pro du zir e ven der me di ca -
men tos ba ra tos, o que con fi gu ra uma im por tan te con -
tri bu i ção para en se jar o aces so da po pu la ção aos re -
mé di os de que ne ces si ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,...

O Mi nis tro para o Co mér cio Exte ri or da União
Eu ro péia, Pas cal Lamy, pu bli cou re cen te men te na im -
pren sa bra si le i ra um ar ti go in ti tu la do ”Bi o di ver si da de
e pro pri e da de in te lec tu al“, que tra ta de im por tan tes
as sun tos re la ci o na dos com a Re gião Ama zô ni ca.

Afir ma o Mi nis tro Pas cal Lamy que “a bi o di ver si -
da de da flo res ta tro pi cal bra si le i ra é um re cur so tão
im por tan te quan to qual quer me tal pre ci o so. Essa bi o -
di ver si da de é vis ta como o ‘ou ro ver de’ do sé cu lo 21,
ha ven do ‘bi o pros pec to res’ em bus ca de re cur sos co -
mer ci al men te va li o sos na flo res ta. Esses agen tes não 
são sem pre vis tos como be nig nos. Há pes so as que
vêem a ‘bi o pi ra ta ria’ como o novo cri me dos nos sos
tem pos, pra ti ca do por em pre sas que abu sam de seu
po der para ob ter pa ten tes ou ou tra for ma de pro pri e -
da de in te lec tu al so bre in ven ções que en vol vem re cur -
sos ou co nhe ci men tos tra di ci o na is”.

Cer ta men te, em re la ção à Ama zô nia, ocor re
per ma nen te men te algo bem mais gra ve do que me -
ras in ven ções ba se a das em co nhe ci men tos em pí ri -
cos e tra di ci o na is.

Tra ta-se de ver da de i ra pi ra ta ria pra ti ca da sob as 
mais di ver sas for mas, des vi an do nos sas ri que zas
sem qual quer com pen sa ção para a Ama zô nia ou
para o Bra sil.

O Jor nal do Bra sil do dia 8 de no vem bro de
2001 no ti cia que exis tem cer ca de 350 qua dri lhas atu -
an do no con tra ban do de ani ma is no Bra sil, mo vi men -
tan do cer ca de um bi lhão de dó la res por ano.

Não se tra ta sim ples men te de be ne fi ci ar gru pos
in dí ge nas caso “seus co nhe ci men tos tra di ci o na is se -
jam par ti lha dos com ou tras en ti da des por meio de ini -
ci a ti vas co mer ci a is”, como afir ma o Mi nis tro da União
Eu ro péia em seu ar ti go.

A pro te ção da nos sa di ver si da de bi o ló gi ca é
algo de gran de im por tân cia, as sim como o apro ve i ta -
men to ade qua do de nos sos re cur sos na tu ra is, da flo -
ra, da fa u na e mi cro or ga nis mos.

Isso, no en tan to, sig ni fi ca ape nas par te de um
qua dro mu i to mais sé rio e am plo, que é a de fe sa da
so be ra nia bra si le i ra so bre a Ama zô nia, pois a co bi ça
in ter na ci o nal so bre a mais rica re gião ain da não ex -

plo ra da do pla ne ta Ter ra sem pre exis tiu, nun ca ces sa
e con ti nu a rá.

Por isso mes mo, to dos nós, ama zô ni das ver da -
de i ros, bra si le i ros ver da de i ros e de fen so res dos mais
al tos in te res ses do Bra sil, não po de mos nos aco mo -
dar, pois nes se as sun to a úni ca so lu ção é a eter na vi -
gi lân cia, já que os pi ra tas, tra fi can tes e até mes mo al -
guns tra pa ce i ros dis far ça dos de pes qui sa do res não
dor mem e se apro ve i tam da fra gi li da de das nos sas
de fe sas.

Não po de mos ad mi tir que o ar gu men to da eco lo -
gia, a de fe sa do meio am bi en te, per mi ta a ação de mu i -
tas ONG’s que tra ba lham con tra os in te res ses na ci o na -
is na Ama zô nia, mu i tas ve zes con tri bu in do para o as sal -
to às nos sas ri que zas da di ver si da de bi o ló gi ca.

Bom tra ba lho fa ri am es sas ONG’s, dis far ça das
em de fen so ras do meio am bi en te, se cu i das sem da
po lu i ção no cha ma do Pri me i ro Mun do, prin ci pal men -
te por que os gran des po lu i do res do pla ne ta lá se en -
con tram e não na Ama zô nia.

Não po de mos ad mi tir nem ace i tar a co bi ça in -
ter na ci o nal em re la ção à Ama zô nia; nem, tam pou co,
a hi po cri sia da li vre con cor rên cia, sem pre em pre ju í zo 
dos pa í ses mais po bres.

Fala-se da par ti lha jus ta e eqüi ta ti va dos be ne fí -
ci os de cor ren tes da ex plo ra ção co mer ci al dos re cur -
sos da di ver si da de bi o ló gi ca, o que não se ve ri fi ca
num mun do eco nô mi co glo ba li za do de for ma as si mé -
tri ca, não so li dá ria, em que os pa í ses mais ri cos de -
têm cer ca de 80% de toda a ri que za acu mu la da no
pla ne ta.

Os me ca nis mos uti li za dos pe los or ga nis mos in -
ter na ci o na is, in clu si ve os que cu i dam de pa ten tes,
cer ta men te con tri bu em para con so li dar e re for çar a
he ge mo nia dos pa í ses mais ri cos, de ten to res do ca pi -
tal e da tec no lo gia.

O Bra sil pre ci sa es tar aten to, pre ci sa re do brar a
vi gi lân cia so bre nos sas ri que zas na tu ra is, pre ci sa de
uma po lí ti ca efe ti va de de sen vol vi men to da Ama zô nia 
e pre ci sa pro te ger a pro pri e da de de nos sa di ver si da -
de bi o ló gi ca.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, não há dú vi da de que o mun do glo ba li za do
está ame a ça do de po is dos trá gi cos acon te ci men tos
de 11 de se tem bro nos Esta dos Uni dos.

O mun do, que pa re cia es tar se unin do, com a
der ru ba da de mu ros e bar re i ras, com a re du ção dos
pos tos de con tro le adu a ne i ro, pas sa a re que rer ma i or
se gu ran ça nas fron te i ras na ci o na is.

A Ama zô nia cer ta men te ne ces si ta de ma i o res
cu i da dos nos sos, de ma i or se gu ran ça, pois a co bi ça



in ter na ci o nal será ain da mais in ten sa, as re des mun -
di a is de tra fi can tes de to dos os ti pos pro cu ra rão se
apro ve i tar de nos sas fra gi li da des para in gres sar na
re gião e o Bra sil não pode con ti nu ar a dor mir em ber -
ço es plên di do em re la ção à Ama zô nia.

Pre ci sa mos de fen der a Ama zô nia com afin co,
cu i dar de sua ex plo ra ção ra ci o nal, com o au xí lio da
pes qui sa, da ciên cia e da tec no lo gia.

É obri ga ção do Go ver no Fe de ral ado tar po lí ti -
cas pú bli cas ra ci o na is e ade qua das ao de sen vol vi -
men to da Ama zô nia, con si de ran do a ex plo ra ção sus -
ten tá vel sob os pon tos de vis ta eco nô mi co e eco ló gi -
co, e res pe i tan do a cul tu ra dos po vos tra di ci o na is da
Ama zô nia.

Não po de mos nos gui ar pelo dis cur so fa ri sa i co
dos pa í ses de sen vol vi dos, que di zem e não fa zem,
de fen dem a li vre con cor rên cia e pra ti cam o pro te ci o -
nis mo dis far ça do.

Hoje o Bra sil paga pa ten tes de ma te ri al des vi a -
do ir re gu lar men te da nos sa Ama zô nia, ob ti do por
meio de prá ti cas de “bi o pi ra ta ria”, de sa que de ma te -
ri al ge né ti co bra si le i ro.

A “bi o pi ra ta ria” faz par te de re des pe ri go sas,
como a dos nar co tra fi can tes, a dos tra fi can tes de ar -
mas, de so ne ga do res de ani ma is sil ves tres den tre ou -
tras ati vi da des fra u du len tas e cri mi no sas.

Se nhor Pre si den te,Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, no pe río do de 1995 ao ano 2000, fo ram re gis -
tra das no Bra sil apro xi ma da men te 4 mil pa ten tes re la -
ci o na das com a di ver si da de bi o ló gi ca, das qua is 97%
per ten cem a em pre sas es tran ge i ras.

Isso bem de mons tra o ris co que cor re mos e as
di fi cul da des que te re mos de en fren tar, pois até mes -
mo no mo men to em que o Bra sil pre ci sa cu i dar de um
gran de nú me ro de do en tes, como no caso da Aids,
terá de en fren tar o po de ro so lobby das mul ti na ci o na is 
dos me di ca men tos, que, pre o cu pa das em au men tar
os seus lu cros já as tro nô mi cos, não olham para os
pro ble mas das po pu la ções dos pa í ses mais po bres.

As re u niões da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio de mons tram cla ra men te que os pa í ses ri cos es tão
mu i to lon ge da cha ma da glo ba li za ção so li dá ria e mais
dis tan tes ain da da qui lo que o Mi nis tro para o Co mér cio
Exte ri or da União Eu ro péia cha mou de “me ca nis mos
ade qua dos de pro te ção da pro pri e da de in te lec tu al que
be ne fi ci em to das as par tes en vol vi das”.

Já me ma ni fes tei so bre esse as sun to di ver sas
ve zes na Tri bu na do Se na do Fe de ral e, nes te mo men -
to gra ve da con jun tu ra mun di al, em que os pa í ses

mais ri cos en tram num pro ces so de re ces são eco nô -
mi ca, o Bra sil pre ci sa de fen der não ape nas sua di ver -
si da de bi o ló gi ca e nos sa ca pa ci da de de as se gu rar
sa ú de a to dos os bra si le i ros, mas prin ci pal men te to -
mar me di das para a de fe sa da nos sa so be ra nia so bre 
a Ama zô nia.

Espe ro que o Go ver no Fe de ral ado te po lí ti cas
efe ti vas para a Ama zô nia, an tes que seja tar de de ma -
is e an tes de a his tó ria fa zer um jul ga men to ne ga ti vo
da que les que fo ram in ca pa zes de cons tru ir as ba ses
de um Bra sil como ver da de i ro país do fu tu ro, ten do a
Ama zô nia como nos so prin ci pal trun fo, como so lu ção
e não como um pro ble ma.

Te nho a con vic ção de que to dos os emi nen tes
mem bros do Se na do Fe de ral co mun gam dos mes -
mos ide a is e pre o cu pa ções com o fu tu ro da Ama zô -
nia, com o fu tu ro do nos so Bra sil e com a cons tru ção
de dias me lho res para nos sa ju ven tu de, ape sar da
era de in cer te zas em que o mun do in gres sou.

O de sen vol vi men to da Ama zô nia sig ni fi ca o de -
sen vol vi men to do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sras e aos Srs. Se na do res que 
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, 
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 672, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
672, de 2001, de au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, so li ci tan do que seja en ca mi nha do ao Tri bu nal de
Con tas da União pe di do de au di to ria nas obras da Via 
Expres sa Sul – Flo ri a nó po lis – SC, para efe i to de ve ri -
fi ca ção da le ga li da de dos con tra tos e seus adi ta men -
tos, bem como da ne ces si da de téc ni ca de re for mu la -
ção cons tan te do pro je to e seu cus to real.

REQUERIMENTO Nº 673, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
673, de 2001, de au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, so li ci tan do que seja en ca mi nha do ao Tri bu nal de
Con tas da União pe di do de au di to ria nas obras de
Cons tru ção da BR-282-SC, Flo ri a nó po lis/Di vi sa com
Argen ti na – para efe i to de ve ri fi ca ção da le ga li da de
dos con tra tos e seus adi ta men tos, bem como do cus -
to mé dio real do qui lô me tro pro je ta do e im plan ta do.



– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467/99, na Casa de ori -
gem),  que al te ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro de
1950, que es ta be le ce nor mas para a con ces são de
as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta dos, para con ce -
der a gra tu i da de do exa me de DNA, nos ca sos que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.160, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2001

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 36, de
2001 (nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou em pre gos
pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de na per mis são
para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos),
ten do

Pa re cer sob nº 1.242, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re cer sob nº 1.148, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 5-CAS,
que apre sen ta.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 288, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 288, de 2001 (nº 402/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va os tex tos da Emen da ao
Ane xo I e dos dois no vos Ane xos (VIII e IX) à Con ven -

ção de Ba si léia so bre o Con tro le do Mo vi men to Trans -
fron te i ri ço de Re sí du os Pe ri go sos e seu De pó si to,
ado ta dos du ran te a IV Re u nião da Con fe rên cia das
Par tes, re a li za da em Ku ching, na Ma lá sia, em 27 de
fe ve re i ro de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.249, 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 Tião Vi a na.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 291, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 291, de 2001 (nº 520/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca Tche ca so bre Co o pe ra ção Téc ni ca e 
Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.250, 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 Ge ral do Melo.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 300, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 300, de 2001 (nº 519/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to das Emen das
dos ar ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25 (16 de
maio de 1998) e 74 (18 de maio de 1978) da Cons ti tu i -
ção da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, con clu í da em
Nova Ior que, em 22 de ju lho de 1946, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Co e lho.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 327, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 327, de 2001 (nº 678/2000, na Câ ma ra



dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre Isen ção de Vis tos
em Pas sa por tes Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em
10 de abril de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.290, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 275, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 275, de 2001 (nº 820/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro a exe cu tar ser vi ço ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.216, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 280, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 280, de 2001 (nº 891/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis sões
de Vida de Ou ri nhos para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ou ri nhos, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.217, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 283, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 283, de 2001 (nº 908/2001, 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 Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Fi lo me -
na, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.233, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 284, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 284, de 2001 (nº 909/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gu a í ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.218, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 310, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 310, de 2001 (nº 686/2000, 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 Sara Nos sa Ter 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 Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.234, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fer nan do Ma -
tu sa lém, com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e 
do Se na dor Edu ar do Su plicy.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 381, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 670, de 2001
art. 281 do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 381, de 2001 (nº 1.129/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Ca ble-Link Ope ra do ra de Si na is de TV a
Cabo Ltda. Para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de



sons e ima gens na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de -
ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.321, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 15 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 340, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 340, de 2001 (nº 314/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do Re la ti -
vo ao es ta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de um
Escri tó rio e de seus Pri vi lé gi os e Imu ni da des no Ter ri -
tó rio Bra si le i ro, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em Pa ris,
em 15 de abril de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.254, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 16 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 278, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 278, de 2001 (nº 881/2001, na Câ ma -

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

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.232, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 17 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 126, DE 1996 – CN

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 126, de 1996 – CN, de au to ria da Se na do ra
Ma ri na Sil va, que ins ti tui o Di plo ma Chi co Men des de
Meio Ambi en te e Ci da da nia e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs:
– 90, de 1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la -

tor: Se na dor Se bas tião Ro cha; e
– 1.170, de 2001, da Co mis são Di re to ra, Re la -

tor: Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 43 
mi nu tos.)



Ata da 158ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 20 de no vem bro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res e Álva ro Dias

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – 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 – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo -
bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma -
tu sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Alen car – 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 –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Osmar Dias – Pa u -
lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a -
na – 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.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

  MENSAGEM Nº 249, DE 2001
(Nº 1.260/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
23 e 24 de no vem bro de 2001, em vi si ta ofi ci al à Re -
pú bli ca do Peru, para par ti ci par da XI Cú pu la Ibe -
ro-Ame ri ca na, a re a li zar-se na ci da de de Lima.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 560/2001, de 16 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 267, de
1999 (nº 1.856/99, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dis por so bre a es ta bi li da -
de do em pre ga do por ta dor do ví rus HIV e dá ou tras
pro vi dên ci as.

(Pro je to en vi a do à san ção em 16-11-01.)

PROJETOS RECEBIDOS 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 123, DE 2001
(Nº 3.428/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a ela bo ra ção, be ne fi ci -
a men to e co mer ci a li za ção de pro du tos
ar te sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e
dá ou tras pro vi dên ci as.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei fixa nor mas para a ela bo ra ção,

be ne fi ci a men to e co mer ci a li za ção de pro du tos ar te -
sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Art. 2º O pro ces sa men to ar te sa nal de pro du tos
de ori gem ani mal, ve ge tal e mi cro bi a na de ve rá cum -
prir os re qui si tos es ta be le ci dos nes ta lei.

Art. 3º Agro in dús tria ar te sa nal é o es ta be le ci -
men to onde se pro ces sa a trans for ma ção de pro du -
tos de ori gem ani mal, ve ge tal e mi cro bi a na, ela bo ra -
do em pe que na es ca la, com ca rac te rís ti cas tra di ci o -
na is, ou re gi o na is pró pri as, de vi da men te iden ti fi ca das 
para a co mer ci a li za ção.

Art. 4º Cabe ex clu si va men te aos pro du to res ru -
ra is, in di vi du al men te ou em as so ci a ções e co o pe ra ti -
vas, a con du ção do pro ces sa men to das agro in dús tri -
as ar te sa na is.

Pa rá gra fo úni co. Para os pro du tos de ori gem
ani mal, a ma té ria-pri ma de ve rá ser de pro du ção pró -
pria, ad mi tin do-se, na ela bo ra ção dos pro du tos, a uti -
li za ção de ma té ria-pri ma ad qui ri da de ter ce i ros até o
li mi te de cin qüen ta por cen to da quan ti da de de ma té -
ria-pri ma de pro du ção pró pria, des de que te nha com -
pro va ção hi giê ni co-sa ni tá ria por ór gão ofi ci al.

Art. 5º A es ca la de pro ces sa men to da agro in -
dús tria ar te sa nal de fi ne-se pe los se guin tes li mi tes:

I – até du zen tos qui lo gra mas diá ri os de car nes,
pro ve ni en tes de pe que nos, mé di os e gran des ani ma -
is, como ma té ria-pri ma para pro du tos cár ne os;

II – até tre zen tos li tros de le i te diá ri os, como ma -
té ria-pri ma para pro du tos lác te os;

III – até du zen tos qui lo gra mas diá ri os de pe i xes,
mo lus cos e crus tá ce os, como ma té ria-pri ma para
pro du tos ori un dos da pes ca e aqui cul tu ra;

IV – até du zen tas dú zi as diá ri as, como ma té -
ria-pri ma para pro du tos ori un dos de ovos;

V – até três mil qui lo gra ma  anu a is para mel, e
de ma is pro du tos da col méia;

VI – até trin ta to ne la das anu a is, como ma té -
ria-pri ma para pro du tos ori gi na dos de fru tas ou de ou -
tros pro du tos de ori gem ve ge tal;

VII – até cem to ne la das anu a is de ou tros pro du -
tos de ori gem ve ge tal, como ma té ria-pri ma para con -
ser vas e de ma is de ri va dos.

Pa rá gra fo úni co. No caso de agro in dus tri a is ar -
te sa na is con du zi das por pro du to res as so ci a dos, os li -
mi tes diá ri os e anu a is per mi ti dos são mul ti pli ca dos
por três.

Art. 6º Os ali men tos re sul tan tes do pro ces sa -
men to ar te sa nal des sas ma té ri as-pri mas obe de ce rão 

às re co men da ções da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú -
de e se rão clas si fi ca dos por ca te go ria de ris co à sa ú -
de pú bli ca, nos se guin tes gru pos:

I – Ali men tos de Alto Ris co à Se gu ran ça Ali men -
tar são os ali men tos de ba i xa aci dez, que pos su em
pH ma i or ou igual a qua tro pon to seis e ati vi da de de
água ma i or que zero   vír gu la oi ten ta e cin co, a se rem
es pe ci fi ca dos em re gu la men to; e

II – Ali men tos de Ba i xo Ris co à Se gu ran ça Ali -
men tar – são ali men tos que pos su em pH aba i xo de
qua tro pon to seis ou aque les que pos su em pH ma i or
ou igual a qua tro pon to seis com ati vi da de de água in -
fe ri or a zero vír gu la oi ten ta e cin co, a se rem es pe ci fi -
ca dos em re gu la men to.

§ 1º A fa bri ca ção de ali men tos re sul tan tes de
pro ces sa men to ar te sa nal de ma té ri as-pri mas cuja
clas si fi ca ção for de “Ali men tos de Alto Ris co à Se gu -
ran ça Ali men tar” exi ge ha bi li ta ção téc ni ca para im -
plan ta ção de Ava li a ção de Pe ri gos e Pon tos Crí ti cos
de Con tro le – APPCC e Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção
– BPF.

§ 2º A fa bri ca ção de ali men tos re sul tan tes de
pro ces sa men to ar te sa nal de ma té ri as-pri mas cuja
clas si fi ca ção for de “Ali men tos de Ba i xo Ris co à Se -
gu ran ça Ali men tar” exi ge ape nas ha bi li ta ção téc ni ca
para im plan ta ção de Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção –
BPF.

§ 3º Enten de-se por Ava li a ção de Pe ri gos e Pon -
tos Crí ti cos de Con tro le – APPCC a ins ti tu i ção de sis -
te má ti ca de iden ti fi ca ção, ava li a ção e con tro le de pe -
ri gos de con ta mi na ção dos ali men tos fa bri ca dos.

§ 4º Enten de-se por Boas Prá ti cas de Fa bri ca -
ção – BPF os pro ce di men tos ade qua dos em pre ga -
dos em toda a ca de ia ali men tar em fun ção do Pa drão
de Iden ti da de e Qu a li da de do pro du to fa bri ca do.

Art. 7º A agro in dús tria ar te sa nal de ali men tos
de ve rá re gis trar-se no ór gão es ta du al res pon sá vel
pela de fe sa sa ni tá ria ani mal e ve ge tal, me di an te for -
ma li za ção de pe di do ins tru i do pe los se guin tes do cu -
men tos:

I – re que ri men to di ri gi do à au to ri da de com pe -
ten te so li ci tan do o re gis tro e ins pe ção pelo ór gão res -
pon sá vel;

II – do cu men to ofi ci al que com pro ve a con di ção
de pro du tor ru ral do re que ren te;

III – re gis tro no CNPJ ou no CCC ou ins cri ção do 
pro du tor ru ral na Se cre ta ria da Fa zen da Esta du al;

IV – ates ta do sa ni tá rio do re ba nho que vai dar
ori gem à ma té ria-pri ma, no caso de pro du tos de ori -
gem ani mal;



V – ates ta do de po ta bi li da de da água a ser uti li -
za da no pro ces so;

VI – ou tros ates ta dos de exa mes, a cri té rio dos
ór gãos com pe ten tes.

Pa rá gra fo úni co. Me di an te con vê nio, o ór gão es -
ta du al po de rá re pas sar ao mu ni cí pio a atri bu i ção pre -
vis ta no ca put des te ar ti go.

Art. 8º O es ta be le ci men to de pro ces sa men to ar -
te sa nal de ali men tos man te rá em ar qui vo pró prio sis -
te ma de con tro le que per mi ta con fron tar, em qua li da -
de e quan ti da de, o pro du to pro ces sa do com o lote
que lhe deu ori gem.

Art. 9º As ins ta la ções da agro in dús tria ar te sa nal 
de ali men to obe de ce rão a pre ce i tos mí ni mos de
cons tru ção, equi pa men to e hi gi e ne, ob ser van do as -
pec tos como:

I – ins ta la ções fí si cas ade qua das, sen do cons ti -
tu í da de uma sala para pre pa ro e ar ma ze na gem, lo cal 
para re cep ção da ma té ria pri ma e la va gem de equi pa -
men tos e uten sí li os e um ba nhe i ro/ves tuá rio, to dos
es tes, com al tu ra e di men sões com pa tí ve is com a ca -
pa ci da de de pro du ção, nú me ro de ope ra do res e ne -
ces si da de de ins ta la ção dos equi pa men tos;

II – ade qua da ae ra ção e lu mi no si da de;
III – ve da ção con tra in se tos e ani ma is;
IV – boas con di ções para hi gi e ni za ção e de sin fec -

ção das ins ta la ções, de equi pa men tos e uten sí li os;
V – ade qua da uti li za ção ou eli mi na ção de re sí -

du os e re je i tos;
VI – água po tá vel en ca na da em quan ti da de

com pa tí vel com a de man da do es ta be le ci men to;
VII – dis tan te de fon tes de con ta mi na ção, mau

che i ro e es go to.
Art. 10. O con tro le sa ni tá rio dos re ba nhos e

cam pos de pro du ção que ge ram a ma té ria-pri ma para 
a pro du ção ar te sa nal de ali men tos é obri ga tó rio e de -
ve rá se guir ori en ta ção dos ór gãos de de fe sa sa ni tá ria 
ani mal.

Pa rá gra fo úni co. O con tro le de que tra ta o ca put
des te ar ti go com pre en de tam bém a ins pe ção ex-ante
e ex-post pelo ór gãos mu ni ci pa is, ou es ta du a is, ou fe -
de ra is do aba te dos ani ma is e das de ma is ma té ri -
as—pri mas be ne fi ci a das no pro ces so de pro du ção.

Art. 11. Os pro du tos de ve rão ser trans por ta dos
e ar ma ze na dos em con di ções ade qua das para pre -
ser va ção de sua qua li da de.

Art. 12. É ve da do po lu ir o meio am bi en te com
pro du tos e sub pro du tos do pro ces sa men to.

Art. 13. As ins ta la ções de ve rão ser man ti das
lim pas e or ga ni za das an tes, du ran te e após o pro ces -
sa men to dos pro du tos.

Art. 14. As pes so as en vol vi das na ma ni pu la ção
e pro ces sa men to de ali men tos ar te sa na is de ve rão
por tar car te i ra de sa ú de e usar uni for mes pró pri os e
lim pos, in clu si ve bo tas im per meá ve is e gor ros.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to de fi nir as nor mas
do tre i na men to aos pro du to res ru ra is vi san do apo i ar
as agro in dús tri as ar te sa na is fa mi li a res.

Art. 15. A em ba la gem dos pro du tos da agro in -
dús tria ar te sa nal fa mi li ar de ve rá obe de cer às con di -
ções de hi gi e ne ne ces sá ri as à boa con ser va ção do
pro du to, sem co lo car em ris co a sa ú de do con su mi dor 
fi nal, obe de cen do às nor mas es ti pu la das no Có di go
de De fe sa do Con su mi dor.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a gra nel, os pro du tos
se rão ex pos tos ao con su mo acom pa nha dos de fo lhe -
tos ou car ta zes, con ten do as in for ma ções pre vis tas
no ca put des te ar ti go.

Art. 16. Fica au to ri za do o Po der Pú bli co a cri ar
uma li nha es pe ci al de fi nan ci a men to para a agro in -
dús tria ar te sa nal, no con tex to da po lí ti ca de cré di to
ru ral do País, para es ti mu lar a agre ga ção de va lor ao
pro du to ru ral.

Art. 17. A ca rac te rís ti ca de qual quer tipo de fra u -
de, in fra ção ou des cum pri men to des ta lei su je i ta rá o
in fra tor às san ções pre vis tas em lei.

Art. 18. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 19. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.428, DE 1997

Dis põe so bre ela bo ra ção, be ne fi ci a -
men to e co mer ci a li za ção de pro du tos ar -
te sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São con si de ra dos pas sí ve is de be ne fi ci a -

men to e ela bo ra ção ar te sa nal as se guin tes ma té ri -
as-pri mas e seus de ri va dos:

I – pro du tos apí co las;
II – ovos;
III – fru tas;
IV – ce re a is;
V – le i te;
VI – car nes;
VII – pe i xes, crus tá ce os e mo lus cos;
VIII – mi cro or ga nis mos;
IX – ou tros pro du tos de ori gem ani mal e ve ge tal.



Pa rá gra fo úni co. Os pro du tos de que tra ta este
ar ti go, po de rão ser co mer ci a li za dos em todo o ter ri tó -
rio na ci o nal, cum pri dos os re qui si tos des ta lei.

Art. 2º A pro du ção de que tra ta o ar ti go an te ri or
de fi ne-se pe los se guin tes li mi tes anu a is:

I – até 40 to ne la das para pro du tor in di vi du al e
120 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a dos,
quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de mé di os e
gran des ani ma is;

II – até 60 to ne la das para pro du tor in di vi du al e
180 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a dos,
quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de pe que nos
ani ma is;

III – até 220.000 li tros para pro du to res in di vi du a -
is e 660.000 li tros para gru po de pro du to res as so ci a -
dos, quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de le i te
como ma té ria-pri ma;

IV – até 40 to ne la das para pro du tor in di vi du al ou 
120 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a dos,
quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de pe i xes, crus -
tá ce os ou mo lus cos;

V – até 5 to ne la das para pro du tor in di vi du al ou
15 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a dos,
quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de mi cro or ga -
nis mos;

VI – até 15 to ne la das para pro du tor in di vi du al ou 
45 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a dos,
quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de fru tas;

VII – até 110 to ne la das para pro du tor in di vi du al
ou 330 to ne la das para gru po de pro du to res as so ci a -
dos, quan do os pro du tos fo rem ori gi na dos de ou tros
ve ge ta is, ex ce to para con ser vas e pro du tos de ri va dos 
de fa ri nhas que será de 15 to ne la das para pro du tor
in di vi du al e 45 to ne la das para gru po de pro du to res
as so ci a dos.

Art. 3º O es ta be le ci men to pro ces sa dor ar te sa -
nal de ali men tos de ve rá re gis trar-se nos ór gãos mu ni -
ci pa is, es ta du a is ou fe de ral de agri cul tu ra ou sa ú de,
me di an te for ma li za ção de pe di do ins tru í do pe los se -
guin tes do cu men tos:

I – re que ri men to di ri gi do à au to ri da de com pe -
ten te so li ci tan do o Re gis tro e Inspe ção pelo ór gão
res pon sá vel;

II – do cu men to ofi ci al que com pro ve a con di ção
de pro du tor ru ral do re que ren te ou gru po de as so ci a -
dos;

III – re gis tro no Ca das tro Ge ral de Con tri bu in te – 
CGC ou ins cri ção do pro du tor ru ral na Se cre ta ria da
Fa zen da Esta du al e Fe de ral;

IV – ates ta do sa ni tá rio do re ba nho que vai dar
ori gem à ma té ria-pri ma;

V – ou tros ates ta dos de exa mes, à cri té rio da Di -
vi são de Inspe ção Mu ni ci pal, Esta du al ou Fe de ral;

Art. 4º O es ta be le ci men to pro ces sa dor ar te sa -
nal de ali men tos man te rá li vro ofi ci al onde se rão re -
gis tra das as in for ma ções, re co men da ções e vi si tas
do ór gão de ins pe ção mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral
ob je ti van do o con tro le da pro du ção.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão de ins pe ção po de rá
es ta be le cer, a seu cri té rio, as aná li ses ro ti ne i ras ne -
ces sá ri as para cada pro du to pro ces sa do, sem ônus
para os pro du to res, bem como co le tar no vas amos -
tras e re pe tir as aná li ses que jul gar con ve ni en tes.

Art. 5º O es ta be le ci men to de pro ces sa men to ar -
te sa nal de ali men tos man te rá em ar qui vo pró prio, sis -
te ma de con tro le que per mi ta con fron tar, em qua li da -
de e quan ti da de, o pro du to pro ces sa do com o lote
que deu ori gem.

Art. 6º Cada tipo de pro du to de ve rá ter re gis tro
de fór mu la em se pa ra do jun to ao ór gão de ins pe ção,
sen do cada qual ob je to de nor ma es pe cí fi ca a ser edi -
ta da pelo ór gão es ta du al ou fe de ral de agri cul tu ra e
dis cu ti dos com os pro du to res.

Art. 7º As ins ta la ções do es ta be le ci men to pro -
ces sa dor ar te sa nal de ali men tos obe de ce rão pre ce i -
tos mí ni mos de cons tru ção, equi pa men tos e hi gi e ne,
ob ser van do as pec tos como:

I – ser com pos to de uma sala para pre pa ro e ar -
ma ze na gem, lo cal para re cep ção da ma té ria pri ma e
la va gem de equi pa men tos e uten sí li os e um ba nhe i -
ro/ves tuá rio, to dos es tes, com al tu ra e di men sões
com pa tí ve is com a ca pa ci da de de pro du ção e ne ces -
si da des de ins ta la ção dos equi pa men tos;

II – ade qua da ae ra ção e lu mi no si da de;
III – ve da ção con tra in se tos e ani ma is;
IV – de sin fec ção de equi pa men tos e uten sí li os;
V – ade qua da uti li za ção ou eli mi na ção de re sí -

du os e re je i tos;
VI – água po tá vel en ca na da e sob pres são em

quan ti da de com pa tí vel com a de man da do es ta be le -
ci men to;

VII – dis tân cia mí ni ma de fon tes de con ta mi na -
ção, mau che i ro e es go to.

Art. 8º O con tro le sa ni tá rio dos re ba nhos que
ge ram a ma té ria pri ma para a pro du ção ar te sa nal de
ali men tos é obri ga tó rio e de ve rá se guir ori en ta ção
dos ór gãos de de fe sa sa ni tá ria anu al.

Pa rá gra fo úni co. O con tro le de que tra ta o ca put
des te ar ti go com pre en de tam bém a ins pe ção
“ex-ante” e “ex-post” aba te dos ani ma is e das de ma is
ma té ri as-pri mas.



Art. 9º Os pro du tos de ve rão ser trans por ta dos e
ar ma ze na dos em con di ções ade qua das para pre ser -
va ção de sua qua li da de.

Art. 10. As pes so as en vol vi das na ma ni pu la ção
e pro ces sa men to de ali men tos ar te sa na is de ve rão
por tar car te i ra de sa ú de e usar uni for mes pró pri os e
lim pos, in clu si ve bo tas im per meá ve is e gor ros.

Art. 11. A em ba la gem do pro du to, quan do ne -
ces sá ria, de ve rá ser pro du zi da por em pre sa cre den -
ci a da jun to ao Mi nis té rio da Sa ú de e con ter to das as
in for ma ções pre co ni za das no Có di go de De fe sa do
Con su mi dor.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a gra nel, os pro du tos
se rão ex pos tos ao con su mo acom pa nha dos de fo lhe -
tos ou car ta zes, con ten do as in for ma ções pre vis tas
no ca put des te ar ti go.

Art. 12. A ca rac te ri za ção de qual quer tipo de fra -
u de, in fra ção ou des cum pri men to des ta lei, su je i ta rá
o in fra tor às san ções pre vis tas em lei.

Art. 13. O po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias a con tar da data de
sua pu bli ca ção.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Dis ci pli nar os as pec tos de hi gi e ne, con ser va -
ção, ar ma ze na men to e co mer ci a li za ção dos pro du tos 
des ti na dos ao pú bli co con su mi dor teve seu iní cio com 
os an ti gos Có di gos de Pos tu ras Mu ni ci pa is. Estas
fun ções fo ram pa u la ti na men te ab sor vi das pe los
Esta dos e pela Fe de ra ção.

A le gis la ção fe de ral con cen trou-se de modo in -
ci si vo nos ele men tos tec no ló gi cos pró pri os da pro du -
ção de gran de por te, cen tran do-se na Lei nº 1.283, de 
18-12-50, no De cre to nº 30.691, de 29-3-52 e na Lei
nº 7.889, de 23-11-89, des ti na das pri o ri ta ri a men te
aos as pec tos de ins pe ção sa ni tá ria.

Ao con cen trar seu po der con tro la dor no se tor in -
dus tri al, a le gis la ção, a des pe i to das sen sí ve is di fe ren -
ças das nor mas de pro du ção e co mer ci a li za ção dos
pro du tos ar te sa na is àque las des ti na das à in dús tria de
ali men tos, di fi cul tou o de sen vol vi men to de ati vi da des
de pe que no por te, que his to ri ca men te têm bus ca do
tra ta men to le gal que con di za com a re a li da de es pe cí fi -
ca dos pe que nos e mé di os pro du to res ru ra is.

A agri cul tu ra fa mi li ar, pre do mi nan te em vá ri os
Esta dos do País, en con tra sé ri as di fi cul da des de in -
ser ção no mer ca do, ates tan do des ta for ma o au men -

to do de sem pre go e do êxo do ru ral com re fle xos di re -
tos so bre a po pu la ção ur ba na e ru ral.

A cri a ção de pe que nas fon tes de pro du ção no
meio ru ral, ge ren ci a das pe los pró pri os agri cul to res e
ocu pan do ni chos lo ca is, pro du zin do com ri go ro so
con tro le de qua li da de, se cons ti tui em al ter na ti va im -
por tan te para a re ser va do qua dro de cri se em que se
en con tram os pe que nos e mé di os agri cul to res bra si -
le i ros.

Mu i tos es ta be le ci men tos tor nam como prá ti ca
co mum ope rar sem re gis tro, co mer ci a li zan do ali men -
tos sem ins pe ção sa ni tá ria e sem ga ran tia de qua li da -
de, o que co lo ca em ris co a sa ú de dos con su mi do res.

Den tre as vá ri as van ta gens que se pode des ta -
car com a im plan ta ção de es ta be le ci men tos com a
es ca la de li mi ta da pelo pro je to, po de mos ci tar al gu -
mas: (i) a ven da de pro du tos per mi te agre gar-lhes va -
lor, ge ran do lu cro e me lho ran do a ren da fa mi li ar; (ii)
mo der ni za ção do sis te ma de pro du ção ar te sa nal de
ali men tos com ma i or pro du ti vi da de; (iii) ge ra ção de
em pre gos no meio ru ral, re ver ten do a ten dên cia mi -
gra tó ria para os cen tros ur ba nos e evi tan do o exa cer -
ba men to ma i or dos pro ble mas so ci a is; (iv) ofer ta de
ma i or di ver si da de e qua li da de de ali men tos aos con -
su mi do res; (v) di mi nu i ção dos cus tos de trans por te e
do pre ço fi nal dos ali men tos ao con su mi dor, atra vés
do ge ren ci a men to da pro du ção exer ci do pelo pró prio
agri cul tor; (vi) fa ci li ta a le ga li za ção dos es ta be le ci -
men tos que ope ram sem re gis tro; (vii) in ves ti men tos
des cen tra li za dos com re tor no para os pe que nos e
mé di os mu ni cí pi os; (viii) be ne fí ci os di re tos para a so -
ci e da de e o go ver no, que pas sam a ter o re tor no dos
tri bu tos so bre as ati vi da des an te ri or men te não ca das -
tra das.

Acre di tam os sig na tá ri os es ta rem con tri bu in do
para o aper fe i ço a men to da le gis la ção, ten do em vis ta
a com ple xi da de e di fi cul da des co lo ca das aos pe que -
nos e mé di os agri cul to res para im plan ta ção de seus
em pre en di men tos fren te ao atu al es co po de leis, es -
pe ci al men te a le gis la ção sa ni tá ria.

Di an te da evi den te ne ces si da de de uma le gis la -
ção es pe cí fi ca e ade qua da para o fun ci o na men to das
uni da des de pe que no por te para pro ces sa men to de
ali men tos, vi san do a pre ser var os in te res ses do pro -
du tor e do con su mi dor, ga ran ti do o po der fis ca li za dor
do Esta do e a se gu ran ça dos ci da dãos, con ta mos
com o apo io de nos sos pa res para a apro va ção des ta
re le van te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 1997. – De pu -
ta do Ja ques Wag ner, PT/BA.

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



PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 124, DE 2001

(Nº 3.069/2000, na Casa de ori gem)

Insti tui o avi so an te ci pa do ao fi a dor
da ina dim plên cia do de ve dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 3.071, de 1º de ja ne i ro de 1916 –

Có di go Ci vil, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te
ar ti go:

“Art. 1.491A. O cre dor, para de man dar
o pa ga men to da dí vi da, de ve rá no ti fi car, ju -
di ci al ou ex tra ju di ci al men te, o fi a dor da ina -
dim plên cia do de ve dor em até um mês após 
a data do seu ven ci men to.”

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.069, DE 2000

“Insti tui o avi so an te ci pa do ao fi a -
dor de ina dim plên cia do de ve dor.”

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

Art. 1º Inclua-se o se guin te ar ti go na Lei nº
3.071, de 1º de ja ne i ro de 1916 – Có di go Ci vil:

“Art. 1.491-A O cre dor de ve rá avi sar o
fi a dor da ina dim plên cia do de ve dor até 2
(dois) me ses após a data de ven ci men to da
dí vi da. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O que se pre ten de com essa pro po si ção é res -
guar dar a se gu ran ça ju rí di ca do fi a dor. Não raro, o fi a -
dor é sur pre en di do com a exe cu ção ju di ci al da dí vi da
que afi an çou, cujo mon tan te, mu i tas ve zes, em face
de cor re ções di ver sas e ju ros, tor nou-se exor bi tan te.

É ne ces sá rio, por tan to, que o fi a dor seja in for -
ma do an te ci pa da men te da ina dim plên cia do de ve dor
a fim de que pos sa pre pa rar-se para uma even tu al co -
bran ça da dí vi da.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2000. – De pu -
ta do Ré gis Ca val can te, PPS/AL.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 3.071, DE 10 DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil

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

PARTE ESPECIAL

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

LIVRO III
Do Di re i to das Obri ga ções

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

TITULO V
Das Vá ri as Espé ci es de Con tra tos

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

CAPÍTULO XVI
Da Fi an ça

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

Se ção II
Dos Efe i tos da Fi an ça

Art. 1.491. O fi a dor de man da do pelo pa ga men -
to da dí vi da tem di re i to a exi gir, até à con tes ta ção da
lide, que se jam pri me i ro ex cu ti dos os bens do de ve -
dor.

Pa rá gra fo úni co. O fi a dor, que ale gar o be ne fí cio
de or dem a que se re fe re este ar ti go, deve no me ar
bens do de ve dor, si tos no mes mo mu ni cí pio, li vres e
de sem bar ga dos, quan tos bas tem para sol ver o dé bi to 
(art. 1.504).
....................................................................................

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

PARECER

PARECER Nº 1.350, 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 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
que Alte ra os arts. 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2001 (nº 277, de 2000, na Casa de ori gem), que Alte ra 



os arts. 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral, é de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca e, ori gi nal men -
te, vi sa va a al te rar ape nas os arts. 149 e 177 da Lei
Ma i or.

O tex to en ca mi nha do à re vi são do Se na do dis -
põe, em sín te se, 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, mas po de rão
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; ade ma is, de fi ne alí quo tas e com pe tên ci as.

A PEC sob aná li se cons ta de cin co ar ti gos, adi -
an te ex pli ci ta dos:

Art. 1º Acres cen ta três pa rá gra fos ao art. 149¹
da Cons ti tu i ção, re nu me ran do o atu al pa rá gra fo úni co 
para § 1º. Os no vos pa rá gra fos es ta be le cem, res pec -
ti va men te:

§ 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 cí 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.

Art. 2º Alte ra o art. 155² da Cons ti tu i ção, da se -
guin te for ma:

1. no in ci so IX do § 2º (o ICMS in ci di rá tam bém),
dá nova re da ção à alí nea a, que pas sa a vi go rar as -
sim:

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 cí 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;

2. no in ci so XII do mes mo § 2º (cabe à lei com ple -
men tar), acres cen ta duas alí ne as, as sim re di gi das:

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.

3. acres cen ta ain da três pa rá gra fos ao art. 155,
as sim re di gi dos:

§ 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 flu 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 flu 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 Fe de ral, nos ter mos do § 2º, XII, g,
ob ser van do-se o se guin te:

––––––––––
¹ Tí tu lo VI – Da Tri bu ta ção e do Orça men to; Ca pí tu lo I – Do Sis te -
ma Tri bu tá rio Na ci o nal; Se ção I – Dos Prin cí pi os Ge ra is.



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.

Art. 3º Acres cen ta ao art. 177³ da Cons ti tu i ção
(Cons ti tu em mo no pó lio da União ...) o se guin te pa rá gra fo:

§ 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-es tru tu ra de trans por tes.

Art. 4º Não al te ra, di re ta men te, a Cons ti tu i ção,
mas es ta be le ce a se guin te dis po si ção pa ra le la, de
ca rá ter tran si tó rio:

²Tí tu lo VI – Da Tri bu ta ção e do Orça men to; Ca pí tu lo I – Do Sis te -
ma Tri bu tá rio Na ci o nal; Se ção IV – Dos Impos tos dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral.

³Tí tu lo VII – Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra; Ca pí tu lo I – Dos
Prin cí pi os Ge ra is da Ati vi da de Eco nô mi ca.

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 Dis põe que a Emen da Cons ti tu ci o nal en -
tra em vi gor na data de sua pro mul ga ção.

A pro po si ção sob aná li se tem ori gem na pro pos -
ta de emen da cons ti tu ci o nal sub me ti da pelo Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à de li be ra -
ção do Con gres so Na ci o nal (CF, art. 60, II), nos ter -
mos da Men sa gem nº 1.093, de 9 de agos to de 2000
(fls. 8-10), acom pa nha da da Expo si ção de Mo ti vos nº
509/MF, de 27 de ju lho de 2000, subs cri ta pelo ti tu lar
da Pas ta da Fa zen da (fl. 11).

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a PEC me re ceu pa -
re cer ini ci al, em 7 de no vem bro de 2000, fa vo rá vel
quan to à ad mis si bi li da de, pela Co mis são de Cons ti tu -
i ção e Jus ti ça e de Re da ção. De po is, cons ti tu í da Co -
mis são Espe ci al in te gra da por 32 mem bros, fo -
ram-lhe apre sen ta das tre ze emen das. Em 19 de se -
tem bro de 2001, a Co mis são Espe ci al apro vou, por
una ni mi da de, o pa re cer fa vo rá vel do re la tor, que ha -
via con clu í do na for ma de subs ti tu ti vo, aco lhen do in -
te gral men te duas emen das e par ci al men te seis, re je i -
ta das as cin co res tan tes.

Em 2 de ou tu bro de 2001, na fase de dis cus são
em pri me i ro tur no, foi apro va da Su be men da Subs ti tu -
ti va de Ple ná rio a to das as pro po si ções apre sen ta das
à PEC, ve ri fi can do-se 368 vo tos fa vo rá ve is, sete con -
trá ri os e ne nhu ma abs ten ção, no to tal de 375 vo tos.
No dia 10 sub se qüen te, em se gun do tur no, a pro pos -
ta foi apro va da com 368 vo tos fa vo rá ve is, nove con -
trá ri os e uma abs ten ção, no to tal de 377 vo tos, dis -
pen sa da a re da ção fi nal.

Já no Se na do, a PEC foi lida em 15 de ou tu bro
de 2001, data em que foi dis tri bu í da a esta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ, ten do o
pre sen te re la tor sido de sig na do no dia 17 se guin te.

II – Voto

Com pe te, ago ra, à CCJ emi tir pa re cer so bre a
PEC nº 42, de 2001, nos ter mos dos arts. 356 e 368,
com bi na dos com o art. 101, in ci sos I e II, do Re gi men -
to Inter no.

Na tri lha da ma ni fes ta ção, na Casa de ori gem,
por par te de sua con gê ne re – a dou ta Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção –, tam bém a nós
nos pa re ce que a PEC sob aná li se não apre sen ta



qual quer óbi ce quan to à cons ti tu ci o na li da de for mal
da ma té ria, eis que, no to can te à ini ci a ti va, há le gi ti mi -
da de ati va para sua pro po si ção (CF, art. 60, II), ine xis -
tem si tu a ções de ex cep ci o na li da de, como in ter ven -
ção fe de ral, es ta do de de fe sa ou de sí tio (CF, art. 60, § 
1º), e pre va le cem as cha ma das cláu su las pé tre as
(CF, art. 60, § 4º), pois não há ten dên cia a abo lir a for -
ma fe de ra ti va de es ta do, o voto, a se pa ra ção de Po -
de res e os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de ma te ri al, acom pa -
nha mos ain da aque la ma ni fes ta ção, de que tam bém
não se pode apon tar eiva qual quer, pois a pro pos ta
visa a com pa ti bi li zar o mer ca do in ter no com as re cen -
tes e pre o cu pan tes va ri a ções do pre ço do pe tró leo no 
mer ca do ex ter no.

No mé ri to, são de se en dos sa rem as ra zões
apon ta das pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos da ex po -
si ção de mo ti vos que acom pa nha a men sa gem pre si -
den ci al:

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 e 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 ta a ple na ne u tra li da de tri -
bu tá ria.

Ade ma is, há a res sal tar o con si de rá vel aper fe i -
ço a men to ma te ri al e for mal que a Casa de ori gem
agre gou, com vo ta ções ex pres si vas, à pro pos ta sob
exa me.

A con tri bu i ção de in ter ven ção no do mí nio eco -
nô mi co in ci den te na 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 subs ti tu ir a par ce la de pre ço es pe cí fi co,
co nhe ci da como PPE, as sim como a par ce la do fre te
de uni for mi za ção de pre ços – FUP, re co lhi da pe las
dis tri bu i do ras nas ven das efe tu a das di re ta men te para 
con su mi do res. Con fe rin do-lhes base le gal. Isso se
mos tra ex tre ma men te ne ces sá rio, para que a Pe tro -
brás e os agen tes dis tri bu i do res e re ven de do res pos -
sam par ti ci par em igual da de de con di ções de um
mer ca do de li vre con cor rên cia.

Os re pre sen tan tes do Go ver no e os Par la men ta -
res re pre sen tan tes dos pro du to res de cana-de-açú -

car, de fi ni ram que não há ne ces si da de da in clu são
de equa li za ção de cus tos da cana-de-açú car, den -
tre os dis pên di os pre vis tos na PEC 42-SF (alí nea a, 
in ci so II, § 4º do art. 177 da CF), por que ela já está
de vi da men te pre vis ta no seu dis po si ti vo e, além dis -
so, au to ri za da por meio da sis te má ti ca, ora em ope -
ra ção no De cre to nº 3.890/2001.

Na pro pos ta de sua re gu la men ta ção in clu ir-se-ão
re cur sos para aque le fim.

Por con se guin te, é de se con clu ir pela apro va -
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2001.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la -
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Luiz Otá vio – José
Edu ar do Du tra – Artur da Tá vo la – Lú cio Alcân ta ra 
– Ro meu Tuma – Jef fer son Pé res – Mar lu ce Pin to
– Pe dro Si mon – Fran ce li no Pe re i ra – Bel lo Par ga
– Ri car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:
....................................................................................

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da

na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO § ÚNICO DO ART. 250, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL.

PARECER Nº , DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Emen da nº 1 apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -
i ção nº 42, de 2001 (nº 277, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que Alte ra os arts.
149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá



I – Re la tó rio

Vol ta-nos à apre ci a ção este pro ces sa do, para
re la tar a Emen da nº 1, ane xa da em 31-10-2001
(fls.30-31) – de au to ria do ilus tre mem bro ti tu lar des ta
Co mis são, o emi nen te Se na dor Iris Re zen de –, à Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2001 (nº
277, de 2000, na Casa de ori gem), emen ta da à epí -
gra fe, para a qual ha via sido ofe re ci da mi nu ta de re la -
tó rio fa vo rá vel, em 24-10-2001 (fls. 32-37).

Essa emen da re cém-ofe re ci da à PEC nº 42, de
2001, pre ten de mo di fi car a re da ção das alí ne as a e b
do in ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, pa rá -
gra fo esse acres ci do pelo art. 3º da re fe ri da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção, na for ma do tex to ori un do
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em sín te se, essa emen da à PEC nº 42, de 2001, 
pre ten de que, en tre os re qui si tos a se rem aten di dos
pela 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 do; e ál co ol com bus tí vel, de -
ve rá ela dis por que os re cur sos ar re ca da dos com
essa cax tri bu i ção se rão des ti na dos, tam bém:

a) ao fi nan ci a men to de pro gra mas e ope ra ções
re la ci o na dos com o abas te ci men to des ses com bus tí -
ve is e seus de ri va dos;

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 de com bus tí ve is de fon tes
re no vá ve is.

Na jus ti fi ca ção, ar gu men ta-se que a Con tri bu i -
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE
subs ti tu i rá a PPE – Par ce la de Pre ços Espe cí fi ca, que 
ora está in clu í da nos pre ços de de ri va dos de pe tró leo
nas re fi na ri as, já que o Go ver no em bu te no pre ço
uma ”par ce la a mais“ para ge rar a PPE, po der esse
que terá fim em 31 de de zem bro do cor ren te ano, data 
a par tir da qual não mais po de rá ser ar re ca da da essa
exa ção pa ra fis cal, não tri bu tá ria.

Assim, – con ti nua o ilus tre Au tor – essa emen da
à PEC nº 42, de 2001, visa pos si bi li tar que se dê se -
qüên cia aos pro gra mas e ope ra ções que a PPE hoje
fi nan cia, os qua is te rão que es tar ex pli ci ta dos no tex to 
da fu tu ra emen da cons ti tu ci o nal e tam bém pre vis tos
no Orça men to Ge ral da União – OGU.

Daí que a al te ra ção na alí nea a visa ex pli ci tar
que os re cur sos ar re ca da dos com a CIDE po de rão
ser des ti na dos ao fi nan ci a men to de pro gra mas e ope -
ra ções re la ci o na dos com o abas te ci men to de com -
bus tí ve is, in clu si ve o de ál co ol com bus tí vel, como for -
ma ção de es to ques pú bli cos. E a al te ra ção na ali nea
b visa as se gu rar que a in dús tria re la ci o na da com

com bus tí ve is de fon tes re no vá ve is seja fi nan ci a da
com re cur sos ori un dos da CIDE, pois es ses com bus -
tí ve is têm par ti ci pa ção sig ni fi ca ti va e es tra té gi ca na
ma triz ener gé ti ca bra si le i ra.

II – Aná li se

A emen da apre sen ta da à PEC nº 42, de 2001,
por um dos emi nen tes ti tu la res des ta Co mis são, ora
ob je to de aná li se, en con tra ria pre ce den te cm pra xe
ad mi ti da no âm bi to da CCJ, sem ex pres sa pre vi são
re gi men tal.

De fato, por ana lo gia, po der-se-iam in vo car o
pa rá gra fo úni co do art. 356 e o § 2º do art. 358 do Re -
gi men to Inter no, que exi gem as si na tu ras de, no mí ni -
mo, um ter ço dos mem bros do Se na do para qul quer
emen da ofe re ci da a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção.

Na prá ti ca, a sa tis fa ção des sa exi gên cia fi ca ria
di fe ri da e con di ci o na da, no âm bi to da CCJ, ao aco lhi -
men to, pela pró pria Co mis são, da emen da sob aná li se.

No mé ri to, não obs tan te as res pe i tá ve is ra zões
ale ga das pelo emi nen te Au tor, pa re ce-nos que, dada
a ur gên cia com que tra mi ta a ma té ria, aliás por ele
men ci o na da, não se jus ti fi ca o re tor no da pro po si ção
à Casa de ori gem.

É de se pre su mir que, se tais des ti na ções dos
re cur sos ar re ca da dos com a CIDE re sul ta ram não
con tem pla dos ex pli ci ta men te no tex to ori un do da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, onde hou ve tem po e dis po ni bi li -
da de téc ni co-po lí ti ca para me lhor dis cus são des se
as sun to, não cabe con clu ir que ine xis tam ou tras fon -
tes de re cur sos ca pa zes de aten der a tão me ri tó ri os
fi nan ci a men tos de pro gra mas, ope ra ções e pro je tos
cons tan tes da emen da sob aná li se. 

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela re je i ção da
Emen da nº 1 ofe re ci da à PEC nº 42, de 2001.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá.

PARECER Nº  ,  DE 2001 

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre as Emen das nºs 2
e 3 apre sen ta das à Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 42, de 2001 (nº 277, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Alte ra os arts. 149, 155 e 177 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral.  

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá



I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res, após lhe
ter sido con ce di da vis ta – nos ter mos do § 1º do art.
132 do Re gi men to Inter no – na re u nião des ta Co mis -
são, re a li za da em 7 de no vem bro cor ren te, vem de
apre sen tar duas emen das (fls. 32-35) à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2001, emen ta da à
epí gra fe, adi an te des cri tas.

A Emen da nº 2 visa su pri mir, no art. 2º da PEC
nº 42, de 2001, a alí nea h do in ci so XII do § 2º e os §§
4º e 5º, que a pro po si ção emen da da pre ten de acres -
cen tar ao art. 155 da Cons ti tu i ção – o qual tra ta da
com pe tên cia tri bu tá ria pri va ti va dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral quan to ao ICMS. As dis po si ções que
essa emen da visa su pri mir es tão as sim re di gi das (em 
itá li co): 

Art. 155. (...)
(...)
§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II

aten de rá ao se guin te:
(...)
XII – cabe à lei com ple men tar:
(...)
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, b1;

(...)
§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h2, 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 dos 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 Fe de ral, nos ter mos do § 2º, XII, g3,
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, b4.

§ 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, g5.

A Emen da nº 3 visa su pri mir o art. 4º da PEC nº
42, de 2001, que as sim dis põe:

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, h6, 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, g7, 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.

Em am bas as jus ti fi ca ções, com ar gu men ta ção
idên ti ca, o emi nen te Au tor ale ga que:

a) den tre as prin ci pa is mo di fi ca ções in tro du zi -
das pela PEC, está a pos si bi li da de de in ci dên cia mo -
no fá si ca do ICMS so bre com bus tí ve is e lu bri fi can tes,
que vi e rem a ser de fi ni dos em lei com ple men tar ou,
pro vi so ri a men te, em con vê nio, e a co bran ça me di an -
te alí quo ta es pe cí fi ca;

––––––––––
CF, no art. 155: § 2º O im pos to pre vis to no in ci so II (ICMS) aten -
de rá ao se guin te: (...) X – não 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
ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca.
???????ima trans cri to, que a PEC pre ten de acres cen tar ao art.
155, § 2º, XII, da CF.
??????F, no art. 155, § 2º; XII – cabe à lei com ple men tar: (...) g):
re gu lar a for ma como, me di an te 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
Art. 150. (...) é ve da do (...): (...) III – co brar tri bu tos: (...), b) no
mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou
au men tou.
??????? na nota 3.



b) a in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre de -
ter mi na do pro du to po de rá pro pi ci ar inú me ras dis cus -
sões dou tri ná ri as e ju di ci a is, en se jan do um qua dro de 
in se gu ran ças ju rí di ca que tra rá in cer te za aos Esta dos 
quan to à tri bu ta ção dos com bus tí ve is, que re pre sen -
ta, em mé dia, 30% de sua ar re ca da ção;

c) ou tra mo di fi ca ção in tro du zi da pela PEC é a
uni for mi za ção das alí quo tas do ICMS em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal, o que, além de de man dar apro fun -
da men to téc ni co por par te dos Esta dos, será me di -
da de di fí cil im ple men ta ção a cur to pra zo, pois po -
de ria re pre sen tar per da de re ce i ta para al guns Esta -
dos em pro ve i to de ou tros (por exem plo, o óleo di e -
sel vem sen do tri bu ta do com alí quo tas de 12% a
30%, con so an te a uni da de fe de ra da);

d) o in ci so IV do § 4º, que a PEC pre ten de
acres cen tar ao art. 155 da Cons ti tu i ção, es ta be le ce a
pos si bi li da de de as alí quo tas se rem re du zi das e res -
ta be le ci das em cada exer cí cio fi nan ce i ro sem ob ser -
vân cia do prin cí pio da an te ri o ri da de; ora, como esse
prin cí pio cons ti tui li mi ta ção ao po der de tri bu tar (CF,
art. 150, III, b), re pre sen ta di re i to fun da men tal, in sus -
cep tí vel de mi ti ga ção me di an te Emen da Cons ti tu ci o -
nal, nos ter mos do art. 60, § 4º, IV, da CF/88; ora, o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na ADIn nº 939-DF, que
tra ta va da EC nº 3/93. (au to ri zou a União a ins ti tu ir o
IPMF), já se ma ni fes tou no sen ti do da in cons ti tu ci o -
na li da de de Emen da Cons ti tu ci o nal que pre ten deu
mi ti gar o prin cí pio da an te ri o ri da de, o que vul ne ra o
con te ú do ju rí di co da PEC em aná li se;

e) ade ma is, se apro va da a PEC com a re da ção
atu al as mo di fi ca ções in tro du zi das só po de rão pro du -
zir efe i tos a par tir de 1º-1-2003, dada a ne ces si da de
de lei or di ná ria in ter na, em cada Esta do-Mem bro, pre -
ven do alí quo tas e ins ti tu in do ou tros as pec tos da re gra 
de in ci dên cia;

f) as sim, em face da in se gu ran ça ju rí di ca de di -
ver sos dis po si ti vos da PEC re la ti vos à in ci dên cia mo -
no fá si ca do ICMS so bre com bus tí ve is, ali a da à im -
pos si bi li da de de im ple men ta ção des se re gi me no
pró xi mo exer cí cio, mos tra-se apro pri a da e re co men -
dá vel a su pres são dos re fe ri dos dis po si ti vos, man ten -
do-se inal te ra dos os de ma is itens da PEC, in clu si ve
quan to à CIDE (con tri bu i ção de in ter ven ção no do mí -
nio eco nô mi co).

––––––––
6Ver tex to aci ma trans cri to, que a PEC pre ten de acres cen tar ao
art. 155, § 2º, XII, da CF.
7Ver trans cri ção na nota 3.

II – Aná li se

As duas emen das apre sen ta das à PEC nº 42,
de 2001, por um dos emi nen tes ti tu la res des ta Co mis -
são, ora ob je to de aná li se, en con tra ri am pre ce den te
em pra xe ad mi ti da no âm bi to da CCJ, sem ex pres sa
pre vi são re gi men tal.

De fato, por ana lo gia, po der-se-iam in vo car o
pa rá gra fo úni co do art. 356 e o § 2º do art. 358 do Re -
gi men to Inter no, que exi gem as si na tu ras de, no mí ni -
mo, um ter ço dos mem bros do Se na do para qual quer
emen da ofe re ci da a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção. Na prá ti ca, a sa tis fa ção des sa exi gên cia fi ca ria
di fe ri da e con di ci o na da, no âm bi to da CCJ, ao aco lhi -
men to, pela pró pria Co mis são, das emen das sob
aná li se.

No mé ri to, não obs tan te as res pe i tá ve is ra zões
ale ga das pelo emi nen te Au tor, per mi ti mo-nos dele
dis cor dar, pre fe rin do man ter os dis po si ti vos so bre
ICMS in se ri dos, na Casa de ori gem, pela Co mis são
Espe ci al des ti na da a pro fe rir pa re cer à PEC nº
277-A/2000, do Po der Exe cu ti vo, a qual apro vou, a
una ni mi da de, em 19-9-2001, novo Subs ti tu ti vo. Vale
trans cre ver a pro pó si to, par te da com ple men ta ção de
voto ofe re ci da en tão pelo Re la tor, De pu ta do Ba sí lio
Vil la ni:

(...) deve-se res sal tar que se tra ta re al -
men te de ino va ção em re la ção à pro pos ta
do Exe cu ti vo, que não tra ta va do ICMS.
Como pro cu rei de i xar cla ro no re la tó rio, con -
tu do, após os de ba tes e as au diên ci as pú bli -
cas ha vi das na Co mis são, tor nou-se evi den -
te que os es for ços em que ora nos en ga ja -
mos, pela or ga ni za ção do mer ca do bra si le i -
ro de com bus tí ve is, re dun da ri am in fru tí fe ros, 
caso não se con se guis se dis ci pli nar e har -
mo ni zar a im po si ção do ICMS so bre es ses
pro du tos, uma vez que esse tri bu to res pon -
de por par ce la sig ni fi ca ti va dos pre ços ao
con su mi dor fi nal. O subs ti tu ti vo ori gi nal pro -
cu ra va man ter a es tru tu ra de dis tri bu i ção de
re cur sos em vi gor, de ma ne i ra a não in ter fe -
rir nas re ce i tas es ta du a is.

Deve-se re co nhe cer, con tu do, que al -
guns as pec tos da que la pro pos ta ain da me -
re ci am aper fe i ço a men to, como fi cou cla ro
com as su ges tões apre sen ta das pe los se -
cre tá ri os es ta du a is de fa zen da que ora in -
cor po ro ao novo subs ti tu ti vo.

(...)
O novo tex to ado ta me ca nis mo di fe -

ren te do an te ri or para tra tar a imu ni da de in -



te res ta du al do ICMS so bre ope ra ções com
de ri va dos de pe tró leo. Man te ve-se o mes mo 
ob je ti vo, mas acres cen tan do uma alí nea h
ao in ci so XII [do § 2º do art. 155 da CF], em
lu gar de al te rar a alí nea b do in ci so X como
no subs ti tu ti vo ori gi nal.

O § 4º acres cen ta do ao ar ti go 155 faz
as adap ta ções à re da ção ne ces sá ri as para
as se gu rar aos Esta dos que não ha ve rá per -
das de re ce i tas em ra la ção ao mo de lo atu al -
men te em vi gor. (...)  O dis ci pli na men to do
tema fica as sim para os Esta dos, me di an te
con vê nio, con for me pre vis to no in ci so XII, g, 
da Cons ti tu i ção.

Fi nal men te, com o in tu i to de pro te ger
os Esta dos con tra que bras de re ce i tas que
even tu al men te po de ri am ad vir, caso se ado -
tas se a alí quo ta es pe cí fi ca para o ICMS, do
au men to dos pre ços dos com bus tí ve is –
seja pela ele va ção do pre ço do pe tró leo no
mer ca do in ter na ci o nal, seja pela des va lo ri -
za ção do câm bio ou ain da por um bas tan te
im pro vá vel re tor no da in fla ção – fa cul tou-se, 
no caso es pe cí fi co do ICMS so bre com bus -
tí ve is, aos Esta dos me di an te con vê nio, a fle -
xi bi li za ção do prin cí pio da an te ri o ri da de, tal
como no caso da con tri bu i ção de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co ins ti tu í da no art. 177.....

(Su bli nhou-se.)

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela re je i ção das
Emen das nºs 2 e 3, ofe re ci das à PEC nº 42, de 2001.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ra mez Re bet, Pre si den te –  Ro me ro Jucá, Re la tor.

EMENDA Nº   ,   DE 2001

À Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 42, de 2001, (277/2000 na CD), al te -
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).

Dê-se às alí ne as a e b do in ci so II do § 4º do art.
177 da Cons ti tu i ção Fe de ral, al te ra do pelo art. 3º da
PEC nº 42 de 2001, a se guin te re da ção:

Art. 3º ...............................................................
“Art. 177. .............................................
§ 4º .....................................................
I – ........................................................
II – .......................................................
a) ao fi nan ci a men to de pro gra mas e

ope ra ções re la ci o na dos com o abas te ci -
men to de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e
seus de ri va dos, de ri va dos de pe tró leo e, à
equa li za ção de pre ços e de cus tos de trans -
por te."

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, bem como a de com bus tí ve -
is de fon tes re no vá ve is;"

Jus ti fi ca ção

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2001, ins ti tui a Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí -
nio Eco nô mi co – CIDE, que de ve rá ser co bra da na
im por ta ção de pe tró leo e seus de ri va dos, de gás na -
tu ral e de ri va dos e, tam bém, de ál co ol com bus tí vel,
para ge rar re cur sos, os qua is de ve rão ser des ti na dos
ao pa ga men to de sub sí di os a pre ços ou a trans por te
de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e seus de ri va dos, e 
a de ri va dos de pe tró leo, bem como 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, e 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.

A Cide subs ti tu i rá a PPE – Par ce la de Pre ços
Espe cí fi ca, que hoje está in clu í da nos pre ços de de ri -
va dos de pe tró leo nas re fi na ri as, já que o go ver no
em bu te no pre ço uma “par ce la a mais” para ge rar a
PPE. 

A PPE não tem ca rá ter tri bu tá rio e, por isso, os
re cur sos ar re ca da dos têm sido usa dos para fi nan ci ar
pro gra mas e ope ra ções que não es tão no Orça men to
Ge ral da União – OGU.

O que pos si bi li ta à União ar re ca dar a PPE é o
po der do Go ver no Fe de ral de fi xar os pre ços dos de ri -
va dos de pe tró leo nas re fi na ri as. Mas esse po der terá
fim em 31 de de zem bro de 2001 e, a par tir da que la
data, a PPE não po de rá mais ser ar re ca da da.

Por ou tro lado, a Cide – ob je to de cri a ção da
PEC 42/2001 não terá ca rá ter para-fis cal da PPE e, a
pre sen te emen da visa pos si bi li tar que se dê se qüên -
cia aos pro gra mas e ope ra ções que a PPE hoje fi nan -
cia, os qua is te rão que es tar ex pli ci ta dos no tex to da
PEC nº 42/2001 e tam bém es tar pre vis tos no OGU.

A al te ra ção na alí nea a visa com ple tar o tex to da 
PEC nº 42 de 2001, in clu in do, de ma ne i ra ex plí ci ta,



que os re cur sos ar re ca da dos com a Cide po de rão ser 
des ti na dos ao fi nan ci a men to de pro gra mas e ope ra -
ções re la ci o na do com o abas te ci men to de com bus tí -
ve is in clu si ve com o de ál co ol com bus tí vel, apro va dos 
pelo Cima, como for ma ção de es to ques pú bli cos.

A al te ra ção na alí nea b jus ti fi ca-se pela ne ces si -
da de e pela con ve niên cia de as se gu rar que a in dús -
tria re la ci o na da com com bus tí ve is de fon tes re no vá -
ve is seja fi nan ci a da com re cur sos ori un dos da Cide,
uma vez que es ses com bus tí ve is de fon tes re no vá ve -
is têm uma par ti ci pa ção sig ni fi ca ti va e es tra té gi ca na
ma triz ener gé ti ca bra si le i ra.

Sala das Co mis sões,   – Se na dor Íris Re zen de,
PMDB – GO.

  EMENDA Nº  ,   DE 2001
(À Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº , de 2000)

Su pri mam-se os se guin tes dis po si -
ti vos que o art. 2º da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção Fe de ral nº 42, de 2001
(PEC nº 277/2000 – CD) acres cen ta ao art. 
155:

– a alí nea h do in ci so XII do § 2º; 
– os §§ 4º e 5º

Jus ti fi ca ção 

1. Den tre as prin ci pa is mo di fi ca ções in tro du zi -
das pela PEC, en qua dra-se a pos si bi li da de de in ci -
dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre os com bus tí ve is e
lu bri fi can tes, que vi e rem a ser de fi ni dos em lei com -
ple men tar ou, pro vi so ri a men te, em con vê nio, e a co -
bran ça me di an te alí quo ta es pe cí fi ca, vale di zer, um
va lor fixo em real por li tro de com bus tí vel. 

2. A in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS com re la -
ção a de ter mi na do pro du to po de rá pro pi ci ar o sur gi -
men to de inú me ras dis cus sões, quer no âm bi to dou -
tri ná rio, quer no âm bi to dos Tri bu na is, en se jan do um
qua dro de in se gu ran ça ju rí di ca que tra rá in cer te za
aos Esta dos quan to à tri bu ta ção dos com bus tí ve is,
que re pre sen ta, em mé dia, 30% de sua ar re ca da ção.

3. A PEC es ta be le ce ain da a uni for mi za ção das
alí quo tas do ICMS em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que 
de man da ma i or apro fun da men to téc ni co por par te
dos Esta dos, sen do esta me di da de di fí cil im ple men -
ta ção a cur to pra zo, já que po de ria re pre sen tar per da
de re ce i ta para al guns Esta dos em pro ve i to de ou tros. 
A gui sa de exem plo, pode-se ci tar o óleo di e sel, que
atu al men te é tri bu ta do pe las uni da des fe de ra das com 
alí quo tas va ri an do de 12% a 30%.

4. Por ou tro lado, o art. 155, § 4º, IV, c da CF/88,
se gun do a PEC, es ta be le ce a pos si bi li da de de as alí -

quo tas se rem re du zi das e res ta be le ci das em cada
exer cí cio fi nan ce i ro sem ob ser vân cia do prin cí pio da
an te ri o ri da de.

5. O prin cí pio da an te ri o ri da de cons ti tui li mi ta -
ção ao po der de tri bu tar (art. 150, III, b, CF/88), re pre -
sen tan do di re i to fun da men tal, in sus cep tí vel de mi ti -
ga ção me di an te Emen da Cons ti tu ci o nal, nos ter mos
do art. 60, § 4º, IV da CE/88. O Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, na ADIN nº 939-DF, que tra ta va da PEC nº 3/93,
fir mou en ten di men to no sen ti do de que:

 ”I – Uma Emen da Cons ti tu ci o nal, ema na da,
por tan to, de Cons ti tu in te de ri va da, in ci din do em vi o la -
ção à Cons ti tu i ção ori gi ná ria, pode ser de cla ra da in -
cons ti tu ci o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, cuja
fun ção pre cí pua é de guar da da Cons ti tu i ção (art.
102, I, a da CF).

II – A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-93,
que, no art. 2º au to ri zou a União a ins ti tu ir o IPMF, in -
ci diu em ví cio de in cons ti tu ci o na li da de, ao dis por, no
§ 2º des se dis po si ti vo, que, quan to a tal tri bu to, não se 
apli ca ”o art. 150, III, b e VI da Cons ti tu i ção, por que,
des se modo, vi o lou os se guin tes prin ci pio e nor mas
imu tá ve is (so men te eles, não ou tros): 

1º – o prin cí pio da an te ri o ri da de, que é ga ran tia
in di vi du al do con tri bu in te (art 5º § 2º art. 60, § 4º in ci so 
IV, e art. 150, III, b da Cons ti tu i ção).
....................................................................................

6. Por tan to, o STF já se ma ni fes tou no sen ti do
da in cons ti tu ci o na li da de de Emen da Cons ti tu ci o nal
que pre ten deu mi ti gar o prin cí pio da an te ri o ri da de, o
que vul ne ra o con te ú do ju rí di co da PEC em aná li se. 7. 
Impor tan te res sal tar ain da que, apro va da a PEC com
a atu al re da ção, as mo di fi ca ções por ela in tro du zi das
so men te po de rão pro du zir efe i tos a par tir de 1-1-03,
di an te da im pe ri o sa ne ces si da de de lei or di ná ria in -
ter na para pre vi são das alí quo tas e ins ti tu i ção dos de -
ma is as pec tos da re gra de in ci dên cia em cada Esta -
do-Mem bro e da ab so lu ta im pos si bi li da de tem po ral
de tra mi ta ção, apro va ção e pro mul ga ção das re fe ri -
das leis na pre sen te ses são le gis la ti va, para que pu -
des sem sur tir efe i tos a par tir do exer cí cio de 2002. 

8. Des sa for ma, di an te da in se gu ran ça ju rí di ca
re ve la da pe los di ver sos dis po si ti vos cons tan tes na
PEC re la ti vos à in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre 
com bus tí ve is, ali a da à im pos si bi li da de de im ple men -
ta ção do re fe ri do re gi me no pró xi mo exer cí cio, mos -
tra-se apro pri a da e re co men dá vel a su pres são dos
re fe ri dos dis po si ti vos, man ten do-se inal te ra dos os
de ma is itens da PEC, in clu si ve quan to à CIDE. Vale
res sal tar que a su pres são ora apre sen ta da em nada
pre ju di ca rá o en ca mi nha men to de nova pro pos ta de



emen da cons ti tu ci o nal vi san do es ta be le cer tra ta men -
to tri bu tá rio ade qua do por par te dos Esta dos, re la ti va -
men te a ope ra ções com com bus tí ve is, em face da
aber tu ra do mer ca do.

Sala das Ses sões, – Jef fer son Pé res.

EMENDA Nº      , DE 2001
(À Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº, de 2000)

Su pri ma-se o art. 4º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral nº 42, de
2001 (PEC nº 277/2000 – CD) que “al te ra
os ar ti gos 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção
Fe de ral”.

Jus ti fi ca ção

1. Den tre as prin ci pa is mo di fi ca ções in tro du zi -
das pela PEC, en qua dra-se a pos si bi li da de de in ci -
dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre os com bus tí ve is e
lu bri fi can tes, que vi e rem a ser de fi ni dos em lei com -
ple men tar ou, pro vi so ri a men te, em con vê nio, e a co -
bran ça me di an te alí quo ta es pe cí fi ca, vale di zer, um
va lor fixo em real por li tro de com bus tí vel.

2. A in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS com re la -
ção a de ter mi na do pro du to po de rá pro pi ci ar o sur gi -
men to de inú me ras dis cus sões, quer no âm bi to dou -
tri ná rio, quer no âm bi to dos Tri bu na is, en se jan do um
qua dro de in se gu ran ça ju rí di ca que tra rá in cer te za
aos Esta dos quan to à tri bu ta ção dos com bus tí ve is,
que re pre sen ta, em mé dia, 30% de sua ar re ca da ção.

3. A PEC es ta be le ce ain da a uni for mi za ção das
alí quo tas do ICMS em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que 
de man da ma i or apro fun da men to téc ni co por par te
dos Esta dos, sen do esta me di da de di fí cil im ple men -
ta ção a cur to pra zo, já que po de ria re pre sen tar per da
de re ce i ta para al guns Esta dos em pro ve i to de ou tros. 
À gui sa de exem plo, pode-se ci tar o óleo di e sel, que
atu al men te é tri bu ta do pe las uni da des fe de ra das com 
alí quo tas va ri an do de 12% a 30%.

4. Por ou tro lado, o art. 155, § 4º, IV, c da CF/88,
se gun do a PEC, es ta be le ce a pos si bi li da de de as alí -
quo tas se rem re du zi das e res ta be le ci das em cada
exer cí cio fi nan ce i ro sem ob ser vân cia do prin cí pio da
an te ri o ri da de.

5. O prin cí pio da an te ri o ri da de cons ti tui li mi ta -
ção ao po der de tri bu tar (art. 150, III, b, CF/88), re pre -
sen tan do di re i to fun da men tal, in sus cep tí vel de mi ti -
ga ção me di an te Emen da Cons ti tu ci o nal, nos ter mos
do art. 60, § 4º, IV da CF/88. O Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, na ADIN nº 939-DF, que tra ta va da EC nº 3/93,
fir mou en ten di men to no sen ti do de que:

“I – Uma Emen da Cons ti tu ci o nal, ema na da, por -
tan to, de Cons ti tu in te de ri va da, in ci din do em vi o la ção à
Cons ti tu i ção ori gi ná ria, pode ser de cla ra da in cons ti tu ci -
o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, cuja fun ção pre cí -
pua é de guar da da Cons ti tu i ção (art 102, I, a da CF).

II – A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-1993, 
que, no art. 2º au to ri zou a União a ins ti tu ir o IPMF, in -
ci diu em ví cio de in cons ti tu ci o na li da de, ao dis por, no
§ 2º des se dis po si ti vo, que, quan to a tal tri bu to, não se 
apli ca “o art. 150, III, b e VI da Cons ti tu i ção, por que,
des se modo, vi o lou os se guin tes prin cí pio e nor mas
imu tá ve is (so men te eles, não ou tros):

1º O prin cí pio da an te ri o ri da de, que é ga ran tia
in di vi du al do con tri bu in te (art. 5º § 2º, art. 60, § 4º in ci -
so IV e art. 150, III, b da Cons ti tu i ção).
....................................................................................

6. Por tan to, o STF já se ma ni fes tou no sen ti do
da in cons ti tu ci o na li da de de Emen da Cons ti tu ci o nal
que pre ten deu mi ti gar o prin cí pio da an te ri o ri da de, o
que vul ne ra o con te ú do ju rí di co da PEC em aná li se.

7. Impor tan te res sal tar ain da que, apro va da a
PEC com a atu al re da ção, as mo di fi ca ções por ela
in tro du zi das so men te po de rão pro du zir efe i tos a
par tir de 1º-1-2003, di an te da im pe ri o sa ne ces si da -
de de lei or di ná ria in ter na para pre vi são das alí quo -
tas e ins ti tu i ção dos de ma is as pec tos da re gra de
in ci dên cia em cada Esta do-Mem bro e da ab so lu ta
im pos si bi li da de tem po ral de tra mi ta ção, apro va ção e 
pro mul ga ção das re fe ri das leis na pre sen te ses são
le gis la ti va, para que pu des sem sur tir efe i tos a par tir
do exer cí cio de 2002.

8. Des sa for ma, di an te da in se gu ran ça ju rí di ca
re ve la da pe los di ver sos dis po si ti vos cons tan tes na
PEC re la ti vos à in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre 
com bus tí ve is, ali a da à im pos si bi li da de de im ple men -
ta ção do re fe ri do re gi me no pró xi mo exer cí cio, mos -
tra-se apro pri a da e re co men dá vel a su pres são dos
re fe ri dos dis po si ti vos, man ten do-se inal te ra dos os
de ma is itens da PEC, in clu si ve quan to à CIDE. Vale
res sal tar que a su pres são ora apre sen ta da em nada
pre ju di ca rá o en ca mi nha men to de nova pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal vi san do es ta be le cer tra ta men -
to tri bu tá rio ade qua do por par te dos Esta dos, re la ti va -
men te as ope ra ções com com bus tí ve is, em face da
aber tu ra do mer ca do.

Sala das Ses sões, Se na dor Jef fer son Pé res.
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, pro je tos de lei que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:



PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 244, DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.313, de 1991, de 23
de de zem bro de 1991, que res ta be le ce
prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho
de 1986, ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Cul tu ra (PRONAC) e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea a, do in ci so IV, do art. 3º, da Lei

nº 8.313, de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 3º  ................................................
..............................................................
IV –  ......................................................
a) dis tri bu i ção gra tu i ta de in gres sos

para es pe tá cu los e ex po si ções cul tu ra is e
ar tís ti cos, com pri o ri da de para os alu nos da
rede pú bli ca, em to dos os ní ve is."

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

Art. 2º O art. 25 da Lei nº 8.313, de 1991, pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, al te ran do-se 
o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 25. .................................................
..............................................................
§ 2º Os pro je tos cul tu ra is re la ci o na dos

com os seg men tos in di ca dos nos in ci sos I,
II, IV e V des ti na rão cin co por cen to do to tal
de in gres sos de cada ex po si ção, es pe tá cu lo 
e ses são de exi bi ção co mer ci al aos es tu dan tes 
da rede pú bli ca, em to dos os ní ve is." (NR) .......

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo pre cí puo do pre sen te pro je to de lei é
pro pi ci ar aos alu nos da rede pú bli ca, em to dos os ní -
ve is, con di ções de aces so gra tu i to a es pe tá cu los e
ex po si ções de ca rá ter cul tu ral e ar tís ti co.

O sem pre atu an te jor na lis ta e es cri tor Gil ber to
Di mens te in, re cen te men te, cha mou aten ção para a
opor tu ni da de da ini ci a ti va, em ar ti go na Fo lha de
S.Pa u lo.

A Lei nº 8.313, de 1991, a cha ma da Lei Rou a -
net, ao con ce der in cen ti vos fis ca is a pro je tos cul tu ra -
is, tem pro mo vi do o in dis pen sá vel apo io às ma ni fes ta -
ções ar tís ti cas bra si le i ras.

Em seu Ca pí tu lo I, o di plo ma le gal ins ti tui o Pro -
gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra (PRONAC), com a 
fi na li da de prin ci pal de cap tar e ca na li zar re cur sos
para o se tor, en quan to, no Ca pí tu lo IV, re gu la os be -
ne fí ci os de or dem fis cal, para do a ções e pa tro cí ni os.

A in ten ção cum pre o di ta me cons ti tu ci o nal, ex -
pres so no art. 215, da Lei Ma i or, que atri bui ao Esta do 
a res pon sa bi li da de de ga ran tir a todo ci da dão “o ple -
no exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e aces so às fon tes
da cul tu ra na ci o nal”, por in ter mé dio do apo io e do in -
cen ti vo à va lo ri za ção e à di fu são das ma ni fes ta ções
cul tu ra is.

É de co nhe ci men to ge ral o tipo de di fi cul da de
en fren ta da pe los es tu dan tes pro ve ni en tes das clas -
ses eco no mi ca men te me nos fa vo re ci das, des de a ali -
men ta ção até a aqui si ção de ma te ri al di dá ti co. É, tam -
bém, con sen su al a pro gres si va que da da qua li da de
do en si no man ti do com ver bas ofi ci a is, com pre en di -
dos to dos os ní ve is, do bá si co, ao su pe ri or.

Di an te des se gra ve qua dro, en ten de mos que o
Po der Pú bli co deve lan çar mão de ex pe di en tes de for -
ma a su prir e com ple men tar a for ma ção des se enor -
me con tin gen te da po pu la ção bra si le i ra, cum prin do,
as sim, o ci ta do pre ce i to cons ti tu ci o nal.

O es tí mu lo à pro du ção e à di fu são de bens cul -
tu ra is, “for ma do res e in for ma do res de co nhe ci men to,
cul tu ra e me mó ria” é um dos ob je ti vos do Pro nac. Pa -
re ce-nos jus to que os pro je tos cul tu ra is be ne fi ciá ri os
dos in cen ti vos fis ca is fa cul ta dos pela Lei Rou a net de -
vem, em con tra par ti da, pro por ci o nar in gres so gra tu i to 
a par ce la dos alu nos da rede pú bli ca, im pos si bi li ta dos 
de ad qui rir in gres sos para ex po si ções, es pe tá cu los e
ses sões de exi bi ção co mer ci al. Assim, se ria fa cul ta da 
a es ses bra si le i ros a opor tu ni da de de agre gar co nhe -
ci men to e am pli ar o ní vel de in for ma ção, ofe re ci da de
for ma de fi ci tá ria pe las es co las.

Nes se sen ti do, por jul gar mos a pre sen te ini ci a ti -
va pro ce den te e me ri tó ria, es pe ra mos o apo io dos
ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

  LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) 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. 3º Para cum pri men to das fi na li da des ex -
pres sas no art. 1º des ta lei, os pro je tos cul tu ra is em
cujo fa vor se rão cap ta dos e ca na li za dos os re cur sos
do Pro nac aten de rão, pelo me nos, um dos se guin tes
ob je ti vos:

I – in cen ti vo à for ma ção ar tís ti ca e cul tu ral, me -
di an te:

a) con ces são de bol sas de es tu do, pes qui sa e
tra ba lho, no Bra sil ou no ex te ri or, a au to res, ar tis tas e
téc ni cos bra si le i ros ou es tran ge i ros re si den tes no
Bra sil;

b) con ces são de prê mi os a cri a do res, au to res,
ar tis tas, téc ni cos e suas obras, fil mes, es pe tá cu los
mu si ca is e de ar tes cê ni cas em con cur sos e fes ti va is
re a li za dos no Bra sil; 

c) ins ta la ção e ma nu ten ção de cur sos de ca rá -
ter cul tu ral ou ar tís ti co, des ti na dos à for ma ção, es pe -
ci a li za ção e aper fe i ço a men to de pes so al da área da
cul tu ra, em es ta be le ci men tos de en si no sem fins lu -
cra ti vos;

II – fo men to à pro du ção cul tu ral e ar tís ti ca, me -
di an te:

a) pro du ção de dis cos, ví de os, fil mes e ou tras
for mas de re pro du ção fo no vi de o grá fi ca de ca rá ter
cul tu ral;

b) edi ção de obras re la ti vas às ciên ci as hu ma -
nas, às le tras e às ar tes;

c) re a li za ção de ex po si ções, fes ti va is de arte,
es pe tá cu los de ar tes cê ni cas, de mú si ca e de fol clo re;

d) co ber tu ra de des pe sas com trans por te e se -
gu ro de ob je tos de va lor cul tu ral des ti na dos a ex po si -
ções pú bli cas no País e no ex te ri or;

e) re a li za ção de ex po si ções, fes ti va is de arte e
es pe tá cu los de ar tes cê ni cas ou con gê ne res; 

III – pre ser va ção e di fu são do pa tri mô nio ar tís ti -
co, cul tu ral e his tó ri co, me di an te:

a) cons tru ção, for ma ção, or ga ni za ção, ma nu -
ten ção, am pli a ção e equi pa men to de mu se us, bi bli o -
te cas, ar qui vos e ou tras or ga ni za ções cul tu ra is, bem
como de suas co le ções e acer vos;

b) con ser va ção e res ta u ra ção de pré di os, mo -
nu men tos, lo gra dou ros, sí ti os e de ma is es pa ços, in -
clu si ve na tu ra is, tom ba dos pe los Po de res Pú bli cos;

c) res ta u ra ção de obras de ar tes e bens mó ve is
e imó ve is de re co nhe ci do va lor cul tu ral; 

d) pro te ção do fol clo re, do ar te sa na to e das tra -
di ções po pu la res na ci o na is;

IV – es tí mu lo ao co nhe ci men to dos bens e va lo -
res cul tu ra is, me di an te:

a) dis tri bu i ção gra tu i ta e pú bli ca de in gres sos
para es pe tá cu los cul tu ra is e ar tís ti cos;

b) le van ta men tos, es tu dos e pes qui sas na área
da cul tu ra e da arte e de seus vá ri os seg men tos;

c) for ne ci men to de re cur sos para o FNC e para
fun da ções cul tu ra is com fins es pe cí fi cos ou para mu -
se us, bi bli o te cas, ar qui vos ou ou tras en ti da des de ca -
rá ter cul tu ral;

V – apo io a ou tras ati vi da des cul tu ra is e ar tís ti -
cas, me di an te:

a) re a li za ção de mis sões cul tu ra is no país e no
ex te ri or, in clu si ve atra vés do for ne ci men to de pas sa -
gens;

b) con tra ta ção de ser vi ços para ela bo ra ção de
pro je tos cul tu ra is;

c) ações não pre vis tas nos in ci sos an te ri o res e
con si de ra das re le van tes pelo Mi nis tro de Esta do da
Cul tu ra, con sul ta da a Co mis são Na ci o nal de Apo io à
Cul tu ra." (Re da ção dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)
....................................................................................

Art. 25. Os pro je tos a se rem apre sen ta dos por
pes so as fí si cas ou pes so as ju rí di cas, de na tu re za cul -
tu ral para fins de in cen ti vo, ob je ti va rão de sen vol ver as 
for mas de ex pres são, os mo dos de cri ar e fa zer, os
pro ces sos de pre ser va ção e pro te ção do pa tri mô nio
cul tu ral bra si le i ro, e os es tu dos e mé to dos de in ter -
pre ta ção da re a li da de cul tu ral, bem como con tri bu ir
para pro pi ci ar me i os, à po pu la ção em ge ral, que per -
mi tam o co nhe ci men to dos bens de va lo res ar tís ti cos
e cul tu ra is, com pre en den do, en tre ou tros, os se guin -
tes seg men tos:

I – te a tro, dan ça, cir co, ópe ra, mí mi ca e con gê -
ne res;

II – pro du ção ci ne ma to grá fi ca, vi de o grá fi ca, fo -
to grá fi ca, dis co grá fi ca e con gê ne res;

III – li te ra tu ra, in clu si ve obras de re fe rên cia;
IV – mú si ca;
V – ar tes plás ti cas, ar tes grá fi cas, gra vu ras, car -

ta zes, fi la te lia e ou tras con gê ne res;
VI – fol clo re e ar te sa na to;
VII – pa tri mô nio cul tu ral, in clu si ve his tó ri co, ar -

qui te tô ni co, ar que o ló gi co, bi bli o te cas, mu se us, ar qui -
vos e de ma is acer vos;

VIII – hu ma ni da des; e
IX – rá dio e te le vi são, edu ca ti vas e cul tu ra is, de

ca rá ter não-co mer ci al.
Pa rá gra fo úni co. Os pro je tos cul tu ra is re la ci o na -

dos com os seg men tos do in ci so II des te ar ti go de ve -



rão be ne fi ci ar ex clu si va men te as pro du ções in de pen -
den tes, bem como as pro du ções cul tu ra is-edu ca ti vas
de ca rá ter não co mer ci al, re a li za das por em pre sas de 
rá dio e te le vi são.

(Re da ção dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 215. O Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no

exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e aces so às fon tes da
cul tu ra na ci o nal, e apo i a rá e in cen ti va rá a va lo ri za ção 
e a di fu são das ma ni fes ta ções cul tu ra is.

§ 1º O Esta do pro te ge rá as ma ni fes ta ções das
cul tu ras po pu la res, in dí ge nas e afro-bra si le i ras, e das 
de ou tros gru pos par ti ci pan tes do pro ces so ci vi li za tó -
rio na ci o nal.

§ 2º A lei dis po rá so bre a fi xa ção de da tas co me -
mo ra ti vas de alta sig ni fi ca ção para os di fe ren tes seg -
men tos ét ni cos na ci o na is.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 245, DE 2001

Dis põe so bre a re gu la men ta ção do
exer cí cio da pro fis são de ar tis ta cir cen se.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para efe i to des ta lei, con si de ra-se ar tis ta

cir cen se aque le que in ter pre ta ou exe cu ta obra de ca -
rá ter cul tu ral de qual quer na tu re za, em cir cos onde se 
re a li zam es pe tá cu los de di ver são pú bli ca.

Art 2º O exer cí cio da pro fis são de ar tis ta cir cen -
se de pen de de re gis tro na De le ga cia Re gi o nal do Tra -
ba lho com pe ten te.

Art. 3º A con ces são do re gis tro dar-se-à me di -
an te a apre sen ta ção, pelo in te res sa do, dos se guin tes
do cu men tos:

I – pro va de iden ti da de;
II – pro va de es tar em dia com as obri ga ções

ele i to ra is; e
III – pro va de qui ta ção com o ser vi ço mi li tar,

quan do for obri ga do.
Pa rá gra fo úni co. Se o tra ba lha dor for me nor, a

efe ti va ção do re gis tro de que tra ta o ca put fica con di -
ci o na da ao dis pos to no § 2º do art. 405 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho.

Art 4º A jor na da nor mal dos pro fis si o na is dos
qua is tra ta esta lei terá a du ra ção de seis ho ras diá ri -
as, com li mi ta ção de trin ta e seis ho ras se ma na is.

Pa rá gra fo úni co. Nos es pe tá cu los cir cen ses,
des de que sua na tu re za ou tra di ção exi jam, o in ter va -
lo po de rá, em be ne fí cio do ren di men to ar tís ti co, ser
su pe ri or a duas ho ras.

Art. 5º Os fi lhos dos pro fis si o na is dos qua is tra ta
esta lei, cuja ati vi da de seja iti ne ran te, te rão as se gu ra -
das a trans fe rên cia da ma trí cu la e con se qüen te vaga
nas es co las pú bli cas lo ca is de 1º e 2º gra us, e au to ri -
za da nas es co las par ti cu la res des ses ní ve is, me di an -
te apre sen ta ção de cer ti fi ca do de es co la de ori gem.

Art. 6º Apli cam-se aos ar tis tas cir cen ses as nor -
mas da le gis la ção do tra ba lho, ex ce to na qui lo que for
re gu la do de for ma di fe ren te nes ta lei.

Art. 7º 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
pu bli ca ção

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

Jus ti fi ca ção

No Bra sil, o fas cí nio pelo pi ca de i ro não co nhe -
ce cri se e o cir co con ti nua sen do um dos pou cos es -
pe tá cu los ao vivo ca paz de atra ir um pú bli co va ri a do 
e de to das as ida des. Os cir cos de qua li da de tra ba -
lham mu i to e, no Bra sil, ain da so bre vi vem vá ri os. A
exis tên cia de cur sos es pe cí fi cos é a pro va mais evi -
den te des se in te res se am pla men te ra di ca do em nos sa
cul tu ra.

Infe liz men te, o cir co e seus ar tis tas não são va -
lo ri za dos ade qua da men te. Há anos, es ses pro fis si o -
na is vêm re i vin di can do uma aten ção ma i or para sua
ati vi da de, a fim de po der man ter a gran de tra di ção ar -
tís ti ca e cul tu ral re pre sen ta da pe los es pe tá cu los cir -
ce ses que sou be ram atra ves sar os sé cu los sem per -
der sua gra ça e be le za.

De vi do a sua im por tân cia in con tes tá vel, a
Fran ça pro cla mou o ano de 2001 como ”ano do cir -
co“. Um acor do en tre o Mi nis té rio da Cul tu ra e en ti -
da des cul tu ra is pre ten de me lho rar as con di ções dos 
cir cos nas ci da des, re a va li ar as es tru tu ras es tá ve is e
cri ar no vas.

De nos sa par te, es pe ra mos con tri bu ir para a flo -
res ci men to da ati vi da de cir cen se apre sen tan do o pre -
sen te pro je to que pre ten de, ao re gu la men tar o exer cí -
cio da pro fis são de ar tis ta cir cen se, o re co nhe ci men to 
do gran de ser vi ço que esse pro fis si o nal pres ta à nos -
sa cul tu ra e ao la zer do povo bra si le i ro.

Por fim, não é de ma is res sal tar que, não pou cas
ve zes, os es pe tá cu los cir cen ses são a úni ca fon te de



la zer, cul tu ra e di ver são em mu i tas ci da des des se
imen so in te ri or do País.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. – 
Ro ber to Re quião.

(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 246, DE 2001

Dis põe so bre isen ção do im pos to
so bre im por ta ção para equi pa men tos e
ani ma is ames tra dos des ti na dos a ati vi da -
des cir cen ses.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do im pos to so bre im por ta -

ção de pro du tos es tran ge i ros os equi pa men tos e ani -
ma is – ames tra dos im por ta dos por em pre sas na ci o -
na is de di ca das a ati vi da des cir cen ses.

Art. 2º A isen ção será re co nhe ci da pela re par ti -
ção com pe ten te do Mi nis té rio da Fa zen da, me di an te
pré via ve ri fi ca ção de que o ad qui ren te pre en che os
re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Art. 3º A ali e na ção do equi pa men to ou do ani -
mal ad qui ri dos nos ter mos des ta lei, a pes so as que
não sa tis fa çam às con di ções nela es ta be le ci das, an -
tes de cin co anos con ta dos da data de sua aqui si ção,
acar re ta rá o pa ga men to pelo ali e nan te do tri bu to dis -
pen sa do, atu a li za do na for ma da le gis la ção tri bu tá ria.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to
nes te ar ti go su je i ta ain da o ali e nan te ao pa ga men to
de mul ta e ju ros mo ra tó ri os pre vis tos na le gis la ção
em vi gor para a hi pó te se de fra u de ou fal ta de pa ga -
men to do im pos to de vi do.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com gran de tris te za, vi mos as sis tin do, nas úl ti -
mas dé ca das, ao con ti nuo en fra que ci men to da ati vi -
da de cir cen se em nos so País. Os cir cos, tão nu me ro -
sos e exu be ran tes ou tro ra, hoje são ra ros e, em gran -
de par te, mu i to po bres. De fato, pou cos são os em pre -
en di men tos de gran de por te que con ti nu am re a li zan -
do apre sen ta ções en tre nós.

Com o cres cen te de sa pa re ci men to dos cir cos,
per de mos mu i to de nos sa cul tu ra e de nos sa ale gria,
que sem pre foi tra ço ca rac te rís ti co do povo bra si le i ro.
Atu al men te, em face de tan tas di fi cul da des que se
opõem con tra os em pre sá ri os e pro fis si o na is des se
se tor de di ver sões pú bli cas, pou cos são os que per -

se ve ram em uma ati vi da de que mu i tos be ne fí ci es po -
de ria tra zer para a for ma ção de nos sa ju ven tu de.

Nes se as pec to, é de se res sal tar que, ao con trá -
rio do ci ne ma ou da te le vi são, a vi o lên cia não é tema
do cir co. Nele, o que se ofe re ce é ba si ca men te di ver -
são in gê nua ca paz de en can tar a to dos, es pe ci al men -
te cri an ças e ido sos. Entre tan to, ao con trá rio das ati vi -
da des vi su a is ci ne ma to grá fi cas, que go zam de ex pres -
si vo in cen ti vo fis cal, o tra ta men to dis pen sa do ao cir co
pelo Po der Pú bli co tem sido de com ple to des ca so.

A par ce la da po pu la ção que mais tem sen ti do o
de clí nio dos cir cos é jus ta men te a mais ca ren te de re -
cur sos, so bre tu do aque la que vive nas pe que nas ci -
da des in te ri o ra nas. Nes sas lo ca li da des, onde não
che ga o ci ne ma ou o te a tro, lá está o cir co, pro pi ci an -
do, a des pe i to de tan tas di fi cul da des, um pou co de la -
zer e re cre a ção aos mais po bres, que em seus es pe -
tá cu los ain da têm uma de suas ra ras pos si bi li da des
de di ver são pú bli ca.

Fo men tar os pro fis si o na is do se tor e pre ser var a 
cul tu ra do cir co equi va le a ga ran tir, de cer ta for ma,
para os mais hu mil des, o di re i to ao la zer, pre vis to no
art. 6º da Cons ti tu i ção, uma vez que, a pre ços mó di -
cos, es tes te rão aces so a al gu mas ho ras de sa lu tar
di ver são.

Por ou tro lado, numa con jun tu ra de de sem pre go 
sem pre ce den tes em nos sa his tó ria, jul ga mos de es -
pe ci al re le vân cia re ti rar o se tor da pe nú ria em que se
en con tra, para que vol te a ser vir de es te io a mi lha res
pro fis si o na is, con fe rin do-lhes os me i os de que ne ces -
si tam para bem pro ver suas fa mí li as.

Com este pro je to, bus ca mos ali vi ar os cus tos
em que in cor rem as em pre sas cir cen ses, pro pi ci an -
do-lhes me lho res con di ções de re no var seus equi pa -
men tos para que, afi nal, pro por ci o nem me lho res es -
pe tá cu los e ga ran tam me lho res con di ções de se gu -
ran ça aos seus ar tis tas e ao pró prio pú bli co.

Acre di ta mos que a isen ção do im pos to so bre
im por ta ção, em bo ra re pre sen te des pre zí vel re nún cia
de re ce i ta para a união,mu i to sig ni fi ca rá para os em pre -
sá ri os do se tor. Mais que isso: re pre sen ta rá uma cla ra
de mons tra ção de que o Esta do não aban do nou o se tor
à pró pria sor te; ao re vés, de di ca-lhe aten ção su fi ci en te
para a con ces são de es pe ci al isen ção fis cal.

Estan do, as sim, con vic to da re le vân cia da pro -
pos ta, con ta mos com o apo io dos no bres Pa res Con -
gres sis tas na sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ro ber to Re quião.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2001

Alte ra o art. 5º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, e o art. 17 da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, a fim de es -
ta be le cer a com pen sa ção fi nan ce i ra pela
ex plo ra ção dos re cur sos hi drí cos para a
ge ra ção de ener gia elé tri ca, con si de ra das
as con se qüên ci as am bi en ta is, eco nô mi -
cas e so ci a is da im plan ta ção e fun ci o na -
men to de usi na hi dre lé tri ca, bem como a
re du ção do po ten ci al hi dro e ner gé ti co dos 
es ta dos e mu ni cí pi os li mí tro fes.

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

Art. 1º Esta lei dis põe so bre a com pen sa ção fi -
nan ce i ra pela ex plo ra ção dos re cur sos hi drí cos para
fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca, con si de ra das as
con se qüên ci as am bi en ta is, eco nô mi cas, so ci a is e a
re du ção do po ten ci al hi dro e ner gé ti co dos es ta dos e
mu ni cí pi os li mí tro fes, de cor ren tes da im plan ta ção e
fun ci o na men to de usi na hi dre lé tri ca em rios que ba -
nhem mais de um es ta do.

Art. 2º O ar ti go 5º da lei nº 7.990, de 28 de de -
zem bro de 1989, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 5º Qu an do o apro ve i ta men to do
po ten ci al hi dráu li co atin gir mais de um es ta -
do ou mu ni cí pio, a dis tri bu i ção dos per cen -
tu a is re fe ri dos nes ta lei será fe i ta pro por ci o -
nal men te, le van do-se em con si de ra ção as
áre as inun da das, a re du ção do po ten ci al hi -
dro e ner gé ti co dos es ta dos e mu ni cí pi os si -
tu a dos a ju san te da bar ra gem e os da nos
am bi en ta is, so ci a is e eco nô mi cos so fri dos
pe los mu ni cí pi os e es ta dos li mí tro fes da que -
les em que se si tua a usi na ge ra do ra.

§ 1º Os re la tó ri os dos im pac tos de que 
tra ta este ar ti go de ve rão ins tru ir o pro ces so
de li ci ta ção da ou tor ga da uti li za ção dos re -
cur sos hi drí cos, ser vin do de base para a
dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra.

§ 2º O lan ça men to da li ci ta ção de ve rá
ser an te ce di do de au diên cia pú bli ca, na for -
ma do art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, da qual se rão no ti fi ca dos pes -
so al men te os re pre sen tan tes dos mu ni cí pi -
os e es ta dos afe ta dos e na qual ne ces sa ri a -
men te se rão de ba ti dos os im pac tos pre vis -
tos no § 1º des te ar ti go e a dis tri bu i ção pro -
por ci o nal das com pen sa ções fi nan ce i ras.

§ 3º Sem pre que a usi na se si tu ar a
até 50Km do li mi te ter ri to ri al dos es ta dos e
mu ni cí pi os afe ta dos, lo ca li za dos a ju san te
da bar ra gem, a com pen sa ção fi nan ce i ra de
que tra ta esta lei será di vi di da en tre o es ta -
do e mu ni cí pi os sede e ala ga dos, onde se
si tu ar a usi na, sen do de pelo me nos 40% a
par ti ci pa ção dos es ta dos e mu ni cí pi os si tu a -
dos a ju san te da bar ra gem.

§ 4º Sem pre que a usi na for ins ta la da
em rio que cons ti tua fron te i ra na tu ral en tre
dois es ta dos, será as se gu ra da par ti ci pa ção
igua li tá ria na com pen sa ção fi nan ce i ra.

§ 5º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, 
para fins tri bu tá ri os, con si de rar-se-á a re ce i -
ta como ge ra da em par tes igua is en tre os
es ta dos.“ (NR)

Art. 3º O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art 17. A com pen sa ção pela uti li za ção 
de re cur sos hi drí cos de que tra ta a Lei nº
7.990, de 28 de de zem bro de 1989, será de
6% (seis por cen to) so bre o va lor da ener gia 
elé tri ca pro du zi da, a ser paga por ti tu lar de
con ces são ou au to ri za ção para ex plo ra ção
de po ten ci al hi dráu li co aos es ta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os em cu jos ter ri -
tó ri os se lo ca li ze o apro ve i ta men to, que te -
nham áre as ala ga das por águas do res pec -
ti vo re ser va tó rio, ou que, es tan do a ju san te
da bar ra gem, so fram con se qüên ci as am bi -
en ta is, so ci a is e eco nô mi cas de sua im plan -
ta ção e ope ra ção, e a re du ção do po ten ci al
hi dro e ner gé ti co, na hi pó te se de rio que ba -
nhe mais de um es ta do.“ (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

São mu i tos os ca sos, nes te imen so País, de rios 
que ba nham dois ou mais es ta dos, quer seja cor tan -
do-os ou for man do a fron te i ra na tu ral en tre eles, o
que de mons tra um la ten te con fli to de in te res ses na hi -
pó te se de ex plo ra ção do po ten ci al hi dro e ner gé ti co.

Por ou tro lado, há um ní ti do des com pas so en tre
a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal da com pen sa ção fi -
nan ce i ra en tre es ta dos e mu ni cí pi os em face da ex -
plo ra ção dos re cur sos hi drí cos na ge ra ção de ener gia 
e a Lei 7.990, de 1989, que se des ti na a re gu lar aque -
le dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.



É que o § 1º do art. 20, com bi na do com a alí nea
b, do in ci so XII, do art. 21 da Cons ti tu i ção as se gu ra a
par ti ci pa ção dos es ta dos e mu ni cí pi os, em ar ti cu la -
ção com a União, no re sul ta do da ex plo ra ção dos re -
cur sos hi drí cos des ti na dos à ge ra ção de ener gia elé -
tri ca no res pec ti vo ter ri tó rio ou com pen sa ção fi nan ce -
i ra pela ex plo ra ção do ”po ten ci al hi dro e ner gé ti co“.

Não obs tan te esse ca rá ter am plo, que ad qui re
con tor nos de in de ni za ção pe las per das e da nos ca u -
sa dos, op tou o le gis la dor or di ná rio, ao edi tar a Lei nº
7.990/89, por fa zer uma in ter pre ta ção res tri ti va do co -
man do cons ti tu ci o nal e li mi tar os ro yal ti es pela ge ra -
ção de ener gia elé tri ca aos es ta dos e mu ni cí pi os em
cu jos ter ri tó ri os se lo ca li za rem as ins ta la ções ou que
te nham áre as in va di das pe las águas do re ser va tó rio,
o que se re pe te no art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998.

É esta a in ter pre ta ção que tem pre va le ci do.
Entre tan to, não é a úni ca pos sí vel, ten do em vis ta a
ne ces si da de de com pa ti bi li za ção do co man do or di -
ná rio com aque le prin cí pio da re pa ra ção cons tan te da 
Car ta Cons ti tu ci o nal.

Daí por que, en ten do deva ser ade qua da men te
in ter pre ta do o art. 5º da Lei nº 7.990, que es ta be le ce
que “quan do o apro ve i ta men to do po ten ci al hi dráu li co 
atin gir mais de um es ta do ou mu ni cí pio, a dis tri bu i ção
dos per cen tu a is re fe ri dos nes ta lei será fe i ta pro por ci -
o nal men te, le van do-se em con si de ra ção as áre as
inun da das e ou tros pa râ me tros de in te res se pú bli co
re gi o nal ou lo cal”, re me ten do este dis po si ti vo à re gu -
la men ta ção.

Exem plo pre sen te dis so é o que o Esta do do
Espí ri to San to está vi ven ci an do em face da obra da
Usi na de Ai mo rés, sen do ine gá vel que o “po ten ci al hi -
dro e ner gé ti co” do Rio Doce po de ria ser ex plo ra do por 
Ba i xo Gu an du, por Ai mo rés, ou por am bos, já que, em 
boa par te de Ba i xo Gu an du o Rio Doce é a di vi sa na -
tu ral en tre os mu ni cí pi os ca pi xa ba e mi ne i ro, e de que
es tu dos an te ri o res pre vi am a cons tru ção da usi na
exa ta men te en tre aque les dois mu ni cí pi os.

Ao au to ri zar o des vio do Rio Doce, a União per -
mi tiu que o Esta do de Mi nas se apro pri as se de par ce -
la con si de rá vel do po ten ci al hi dráu li co que po de ria
ser ex plo ra do pelo Espí ri to San to e o atin giu na qui lo
que a lei de no mi na de “ou tros pa râ me tros de in te res -
se pú bli co”, já que afe ta do am bi en tal, so ci al e eco no -
mi ca men te.

Daí por que, en ten do de vam ser al te ra das as re -
da ções tan to do art. 5º da Lei nº 7.990/89, quan to do
art. 17 da Lei nº  9.648/98, para de i xar ab so lu ta men te
cla ro que a com pen sa ção fi nan ce i ra se dará em face

da ins ta la ção e ge ra ção de usi na e ala ga men to pro -
vo ca do pelo re ser va tó rio, mas tam bém pela re pa ra -
ção dos da nos ca u sa dos a ju san te do bar ra men to, in -
clu in do os da nos am bi en ta is, so ci a is e eco nô mi cos,
con si de ran do o que se per deu e o que se de i xou de
ga nhar, em face da re du ção do po ten ci al hi dro e ner -
gé ti co.

No caso de rios que fa zem di vi sa en tre es ta dos,
a si tu a ção é ain da mais com ple xa e a isso o pro je to dá 
tra ta men to es pe ci al, es ta be le cen do pre sun ção le gal
de com par ti lha men to igua li tá rio da ge ra ção de re ce i -
ta, para fins tri bu tá ri os, que tem con se qüên cia na dis -
tri bu i ção das quo tas-par tes.

Na cer te za de que a me di da pro pos ta con tri bui
para um ma i or equi lí brio na dis tri bu i ção das com pen -
sa ções fi nan ce i ras, em face da ex plo ra ção do po ten -
ci al hi dro e ner gé ti co, con ta mos com o apo io dos ilus -
tres Pa res para a apro va ção do pro je to que ora sub -
me te mos a esta Casa.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Pa u lo Har tung.

  LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO

Art. 20. São bens da União:
....................................................................................

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água 
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve -
nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is;
....................................................................................

VIII – os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
....................................................................................

§ 1º É as se gu ra da, nos ter mos da lei, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a 
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta da União, par ti ci pa -
ção no re sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou gás
na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de
ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi ne ra is no res -
pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal, mar ter ri to ri -
al ou zona eco nô mi ca ex clu si va, ou com pen sa ção fi -
nan ce i ra por essa ex plo ra ção.
....................................................................................

Art. 21. Com pe te à União:
....................................................................................

XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te au to ri -
za ção, con ces são ou per mis são:
....................................................................................



b) os ser vi ços e ins ta la ções de ener gia elé tri ca
e o apro ve i ta men to ener gé ti co dos cur sos de água,
em ar ti cu la ção com os Esta dos onde se si tu am os po -
ten ci a is hi dro e ner gé ti cos;

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan -
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri -
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res -
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti -
nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca
ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Qu an do o apro ve i ta men to do po ten ci al

hi dráu li co atin gir mais de um Esta do ou Mu ni cí pio, a
dis tri bu i ção dos per cen tu a is re fe ri dos nes ta lei será
fe i ta pro por ci o nal men te, le van do-se em con si de ra ção 
as áre as inun da das e ou tros pa râ me tros de in te res se
pú bli co re gi o nal ou lo cal.

Pa rá gra fo úni co. O De par ta men to Na ci o nal de
Águas e Ener gia Elé tri ca – DNAEE, ela bo ra rá, anu al -
men te, os es tu dos ne ces sá ri os à ope ra ci o na li za ção
dos cri té ri os es ta be le ci dos no ca put des te ar ti go.

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13 de 
fe ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de ju lho
de 1995, nº 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, e au to ri za o Po der Exe cu ti vo a pro -
mo ver a re es tru tu ra ção da Cen tra is Elé -
tri cas Bra si le i ras – ELETROBRÁS e de
suas sub si diá ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 17. A com pen sa ção pela uti li za ção de re cur -
sos hí dri cos de que tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de -
zem bro de 1989, será de 6% (seis por cen to) so bre o
va lor da ener gia elé tri ca pro du zi da, a ser paga por ti -
tu lar de con ces são ou au to ri za ção para ex plo ra ção
de po ten ci al hi dráu li co aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os em cu jos ter ri tó ri os se lo ca li ze o
apro ve i ta men to ou que te nham áre as ala ga das por
águas do res pec ti vo re ser va tó rio.
....................................................................................

Art. 20. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio, es pe ci al men te o De cre to-Lei nº 1.872, de 21 de
maio de 1981, o art. 12 da Lei nº 5.899, de 5 de ju lho

de 1973, o art. 3º da Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de
1993, e o art. 2º da Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro
de 1989.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 39. Sem pre que o va lor es ti ma do para uma

li ci ta ção ou para um con jun to de li ci ta ções si mul tâ ne -
as ou su ces si vas for su pe ri or a 100 (cem) ve zes o li -
mi te pre vis to no art. 23., in ci so I, alí nea c des ta lei, o
pro ces so li ci ta tó rio será ini ci a do, obri ga to ri a men te,
com uma au diên cia pú bli ca con ce di da pela au to ri da -
de res pon sá vel com an te ce dên cia mí ni ma de 15
(quin ze) dias úte is da data pre vis ta para a pu bli ca ção
do edi tal, e di vul ga da, com a an te ce dên cia mí ni ma de 
10 (dez) dias úte is de sua re a li za ção, pe los mes mos
me i os pre vis tos para a pu bli ci da de da li ci ta ção, à qual
te rão aces so e di re i to a to das as in for ma ções per ti -
nen tes e a se ma ni fes tar to dos os in te res sa dos. 

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, con si -
de ram-se li ci ta ções si mul tâ ne as aque las com ob je tos 
si mi la res e com re a li za ção pre vis ta para in ter va los
não su pe ri o res a trin ta dias e li ci ta ções su ces si vas
aque las em que, tam bém com ob je tos si mi la res, o
edi tal sub se qüen te te nha uma data an te ri or a cen to e
vin te dias após o tér mi no do con tra to re sul tan te da li -
ci ta ção an te ce den te.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 678, DE 2001 

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je -

to de Lei do Se na do (PLS) nº 16, de 2001, que “Dis -
põe so bre a con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia de
pos se e de do mí nio das mo ra di as fi nan ci a das com re -
cur sos do Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci al -
men te às mu lhe res”, seja de sa pen sa do do Pro je to de



Lei do Se na do nº 133, de 1999, que al te ra a lei do Sis te -
ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção (Lei nº 4.380/64), ma té ria
de na tu re za eco nô mi ca, di ver sa da tra ta da no PLS nº
16/2001, que se in clui no âm bi to de Di re i to Ci vil.

Sala da Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será in -
clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 679, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Di an te da in for ma ção de que a CHESF pla ne ja

cons tru ir de três a qua tro bar ra gens no sub-mé dio
São Fran cis co; e com fun da men to no § 2º do art. 50
da Cons ti tu i ção e no in ci so I do art. 216 do Re gi men to 
Inter no, so li ci to a V. Exª seja en ca mi nha do ao Sr. Mi -
nis tro de Mi nas e Ener gia, o se guin te pe di do de in for -
ma ções:

1) A CHESF está, de fato, pla ne jan do
cons tru ir bar ra gens no sub-mé dio São Fran -
cis co? Em caso afir ma ti vo, onde se rão
cons tru í das e que área atin gi rão quan do em 
fun ci o na men to?

2) Qu an do se rão ini ci a das as obras?
3) É pos sí vel ter mos uma có pia dos

pro je tos de cons tru ção das bar ra gens?
4) A Ter ra Indí ge na Tru ká será atin gi -

da?
5) Na re gião vive o gru po in dí ge na

Tum ba la lá, que está re i vin di can do o seu re -
co nhe ci men to e, pos te ri or men te, a iden ti fi -
ca ção da ter ra in dí ge na, já ten do la u do an -
tro po ló gi co fa vo rá vel. A área que re i vin di ca
como ter ra in dí ge na será atin gi da?

6) Já foi fe i to o Re la tó rio de Impac to
So ci o e co nô mi co? Em caso afir ma ti vo, se ria
pos sí vel ter mos uma có pia do mes mo?

7) Já foi fe i to o Re la tó rio de Impac to
Ambi en tal? Em caso afir ma ti vo, se ria pos sí -
vel ter mos uma có pia do mes mo? 

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001 –
He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa

para de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

  REQUERIMENTO Nº 680, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to in ci so I do art. 256 

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 re ti ra da, em de fi ni ti vo, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 503, de 1999, de mi nha au to ria,
que ”Veda ou tor ga de man da to com po de res para re -
ce ber e dar qui ta ção, nas hi pó te ses que men ci o na“.

Jus ti fi ca ção

O pro je to em ques tão, con quan to se re ves tis se
das mais sa di as in ten ções, não en con trou boa aco lhi -
da por par te dos ór gãos de clas se dos Advo ga dos,
en ten den do eles, er ro ne a men te, tra tar-se de nor ma
res tri ti va de sua li ber da de e mes mo ofen si va aos seus 
in te gran tes, em bo ra ele não se di ri ja aos ad vo ga dos,
pro pri a men te, mas aque les pro cu ra do res – pa ren tes
mes mo do ce den te da pro cu ra ção – que dela se va -
lem, para se apos sa rem dos di re i tos da ví ti ma.

Des tar te, Se nhor Pre si den te, en ten de mos ser
ne ces sá ria uma ou tra for ma de res guar dar os in te res -
ses da que les ci da dãos, o que ain da não nos ocor reu.
Daí o nos so pe di do de re ti ra da des sa pro po si ção.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do 
Dia opor tu na men te.

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, uma
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 
do Re gi men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so
ali pre vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2001 (nº 311/95,
na Casa de ori gem), que in clui no Pla no Na ci o nal de
Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem -
bro de 1973, a li ga ção ro do viá ria que es pe ci fi ca.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 43, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que re vo ga o art.



2º, da Lei nº 9.192, de 21 de de zem bro de 1995, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.540, de 28 de no vem bro 
de 1968, que re gu la men tam o pro ces so de es co lha
dos di ri gen tes uni ver si tá ri os.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 57, de 2001 (nº
3.035/92, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o fi -
nan ci a men to para re pa ro e re for ma de má qui nas e
equi pa men tos agrí co las; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de ori gem), que 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 Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 57, de 2001, não
ten do re ce bi do emen das, será in clu í do em Ordem do
Dia opor tu na men te.

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001, foi
apre sen ta da uma emen da, que vai ao exa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

É a se guin te a emen da apre sen ta da:

EMENDA Nº 1 – PLEN

Acres cen te-se ao art. lº do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 99/01, o se guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu -
al pa rá gra fo úni co para § 1º

“Art. 1º .................................................
§ 2º É ve da do à en ti da de be ne fi ciá ria

ali e nar o imó vel re ce bi do em do a ção, bem
como dar-lhe, no todo ou em par te, apli ca -
ção di ver sa da pre vis ta nes ta lei, caso em
que o mes mo re ver te rá à pro pri e da de do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al, in de -
pen den te men te de qual quer in de ni za ção
por ben fe i to ri as re a li za das.”

Jus ti fi ca ção

A do a ção de pa tri mô nio de qual quer en ti da de
pú bli ca deve ser tra ta da com pru dên cia. Não se pode
ad mi tir que bens imó ve is de pro pri e da de de uma au -
tar quia, do a dos a ter ce i ros para uti li za ção em fi na li -
da de no bre, ve nham a ser pos te ri or men te ali e na dos
ou uti li za dos com ou tros pro pó si tos, des vir tu an do as
ra zões que te nham fun da men ta do o ato de do a ção.
Ca u te las des sa na tu re za já cons tam em di plo mas le -
ga is. A Lei nº 8.666, que dis põe so bre li ci ta ções e con -

tra tos da Admi nis tra ção Pú bli ca, es ta be le ce em seu
ar ti go 17 que os imó ve is do a dos re ver te rão ao pa tri -
mô nio da pes soa ju rí di ca do a do ra, as sim que ces sa -
rem as ra zões que jus ti fi ca ram sua do a ção.

Da mes ma for ma, a Lei nº 9.636, que dis põe so -
bre a ad mi nis tra ção de imó ve is da União, de fi ne pro -
ce di men tos para do a ção de imó ve is de do mí nio da
União em fa vor de Esta dos e Mu ni cí pi os.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Wal deck Orné las. 

(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) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 56, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que acres cen ta pa -
rá gra fo ao art. 300 do Re gi men to Inter no, com o ob je -
ti vo de dar nova dis ci pli na à vo ta ção de pro je tos de
de cre to le gis la ti vo para a ou tor ga ou re no va ção de
au to ri za ção para ex plo ra ção de Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria; e

– Pro je to de Re so lu ção nº 57, de 2001, de au to -
ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que cria a Co mis são
Per ma nen te de Le gis la ção Par ti ci pa ti va no Se na do
Fe de ral.

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as, ane xa das ao Pro je to de Re so lu ção 

nº 81, de 1999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472,
de 1999, vão às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, e Di re to ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) –– Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Da mes ma for -
ma, eu o faço para os Co le gas Se bas tião Ro cha e
Emi lia Fer nan des.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Ri car do San tos.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Obri ga da, Se na dor Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Ri car do San tos, V. Exª, o Se na dor Se -
bas tião Ro cha e a Se na do ra Emi lia Fer nan des se rão
aten di dos na for ma re gi men tal, de acor do com art.
158, § 2º, para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, no
mo men to apro pri a do.



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,
Se na dor Pa u lo Har tung, do PSB do Espí ri to San to.

S. Exª dis po rá de 20 mi nu tos e fa la rá por ces são
do Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu -
na para cha mar a aten ção dos meus no bres Pa res e
das ins ti tu i ções com pe ten tes para a agres são que
hoje está sen do per pe tra da con tra o Esta do do Espí ri -
to San to, mas, no fu tu ro, po de rá alas trar-se pelo ter ri -
tó rio na ci o nal, por ou tros Esta dos. Re fi ro-me es pe ci fi -
ca men te à im plan ta ção da Usi na Hi dre lé tri ca de Ai -
mo rés, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Mes mo re co nhe cen do a im por tân cia do au men -
to da ge ra ção de ele tri ci da de em nos so País, prin ci -
pal men te no atu al mo men to, eu não po de ria si len ci -
ar-me di an te de uma in to le rá vel in ter ven ção nas con -
di ções e ca rac te rís ti cas am bi en ta is do Esta do do
Espí ri to San to e, em es pe ci al, do Mu ni cí pio de Ba i xo
Gu an du, que so fre rão pelo fato de gran de par te da
va zão do rio Doce –– o mais im por tan te do nor te do
nos so Esta do –– ser des vi a da pelo con sór cio, li de ra -
do pela Ce mig, para a im ple men ta ção da Usi na, pou -
co an tes do Mu ni cí pio de Ba i xo Gu an du e –– o que é
ain da mais sin to má ti co –– com um ca nal de fuga do
lago que será for ma do jo gan do água de vol ta ao le i to
na tu ral, exa ta men te em fren te àque le Mu ni cí pio.

O Se na do Fe de ral, Sr. Pre si den te, como Casa
pa ci fi ca do ra das ques tões fe de ra ti vas, não pode fi car
alhe io a esse tema. O rio Doce é um bem da União,
por que ba nha mais de um Esta do, con for me o in ci so
III do art. 20 da nos sa Cons ti tu i ção. Como se não bas -
tas se, per ten cem à União os po ten ci a is de ener gia hi -
dráu li ca (in ci so VIII).

Por tan to, Sr. Pre si den te, é pre ci so re gis trar que
o ab sur do pro je to foi apro va do pe los ór gãos e en ti da -
des res pon sá ve is pela re gu la ção, fis ca li za ção e con -
tro le dos re cur sos hí dri cos, de ener gia e do meio am -
bi en te.

O fato é que, com o des vio do rio Doce para trás
das mon ta nhas do Mu ni cí pio de Ai mo rés, para a for -
ma ção do lago, ha ve rá a subs tan ci al di mi nu i ção do
vo lu me d’água no Espí ri to San to e se ins ta la rá o caos
em apro xi ma da men te três qui lô me tros em que o le i to
na tu ral será pra ti ca men te aban do na do no Mu ni cí pio
de Ba i xo Gu an du.

E o pior, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é 
que o rio Doce é a di vi sa na tu ral en tre Ai mo rés e Ba i -
xo Gu an du, e o des pe jo se dará em fren te ao Mu ni cí -

pio ca pi xa ba, com to das as con se qüên ci as am bi en ta -
is ad ver sas.

Mas a ques tão não se res trin ge ao im pac to am -
bi en tal, re pre sen tan do tam bém um pro ble ma so ci al e
eco nô mi co, pois o Mu ni cí pio de Ba i xo Gu an du, Sr.
Pre si den te, vem sen do o pou so pre fe ren ci al dos ope -
rá ri os da cons tru ção da usi na, cal cu la dos em apro xi -
ma da men te qua tro mil pes so as, o que tem ge ra do a
com pres são dos ser vi ços pú bli cos dis po ni bi li za dos
pelo Mu ni cí pio e pelo Esta do. Hou ve um au men to da
de man da por ser vi ços pú bli cos de sa ú de, edu ca ção,
sa ne a men to e in fra-es tru tu ra, vis to que o aces so ao
can te i ro de obras se dá por nos so Esta do e não por
Mi nas Ge ra is, além do au men to da in ci dên cia de pro -
ble mas re la ci o na dos à se gu ran ça pú bli ca.

Aí al guém, apres sa da men te, po de ria ar gu men -
tar que o Mu ni cí pio de Ba i xo Gu an du e o Espí ri to
San to se es ta ri am be ne fi ci an do des se flu xo de pes -
so as, já que isso in cre men ta ria o co mér cio, o ramo
imo bi liá rio e a ar re ca da ção tri bu tá ria. So men te uma
aná li se pre ci pi ta da, aço da da e ten den ci o sa po de ria
le var a essa con clu são.

Ima gi nem V. Exªs que, sem pla ne ja men to al -
gum, uma ci da de de pe que no por te está re ce ben do
uma car ga de um quar to ou um quin to de sua po pu la -
ção re si den te. Não me re fi ro a bal neá ri os que, ape sar
da sa zo na li da de, são pre pa ra dos para um au men to
no nú me ro de pes so as. Estou fa lan do de um Mu ni cí -
pio que vem to can do a sua vida e, re pen ti na men te,
ex pe ri men ta um bru tal au men to po pu la ci o nal.

Sr. Pre si den te, é pa ten te que os ser vi ços pú bli -
cos de água e es go to, es co las e pos tos de sa ú de não
es tão pre pa ra dos para essa de man da adi ci o nal. E,
quan to aos in ves ti men tos na ci da de, há que se per -
gun tar: quan do aca bar a cons tru ção da usi na, es sas
pes so as não sa i rão do Mu ni cí pio? Não é a tra di ção. E
o que de i xa rão para trás? Cer ta men te, uma gran de
obra, re ce i tas para Mi nas Ge ra is e um gran de pre ju í -
zo para o nos so Espí ri to San to.

Não fos sem su fi ci en tes es ses as pec tos fá ti cos,
con cre tos e ir res pon dí ve is, há tam bém o as pec to le -
gal que en vol ve a ma té ria: des de as pre mis sas cons ti -
tu ci o na is do equi lí brio fe de ra ti vo, que de ve ria ter sido
ob je to de zelo da União, sem es ta be le ci men to de pre -
fe rên ci as, con for me de ter mi na a par te fi nal do in ci so
II do art. 19, até, con si de ran do tra tar-se de bem da
União e a usi na sen do ins ta la da en tre dois Esta dos
da Fe de ra ção, a ne ces si da de de de ter mi nar a for ma -
ção de con sór cio en tre es ses en tes in te res sa dos, já
que a ex plo ra ção dos po ten ci a is hi dro e ner gé ti cos é
da União, em ar ti cu la ção com os Esta dos onde se si -
tu am os cur sos de água.



Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, a Lei nº 9.433, de
1997, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal dos Re cur sos
Hí dri cos, es ta be le ce, no art. 3º, en tre as suas di re tri -
zes, a ges tão sis te má ti ca dos re cur sos hí dri cos, sem
dis so ci a ção dos as pec tos de quan ti da de e qua li da de, 
e a ar ti cu la ção do pla ne ja men to de re cur sos hí dri cos
com o dos se to res usuá ri os e com os pla ne ja men tos
re gi o nal, es ta du al e na ci o nal. Mais re le van te ain da é o 
art. 4º, que im põe essa me di a ção a que es tou re fe rin -
do, quan do dis põe que ”a União ar ti cu lar-se-á com os
Esta dos, ten do em vis ta o ge ren ci a men to dos re cur -
sos hí dri cos de in te res se co mum“.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o Espí ri to San to, como
Esta do-mem bro in te res sa do, ja ma is po de ria ser ex -
clu í do do pro ces so, prin ci pal men te quan do se sabe
que já ha via um pla ne ja men to para a cons tru ção da
usi na en tre os Mu ni cí pi os de Ai mo rés, em Mi nas Ge -
ra is, e o de Ba i xo Gan du, no Espí ri to San to, o que ge -
ra ria com par ti lha men to de be ne fí ci os e ônus para os
dois Esta dos e não essa re par ti ção de si gual, em que
o Espí ri to San to fica com o ônus, e Mi nas Ge ra is, com 
o bô nus da im plan ta ção da usi na de Ai mo rés.

Me re ce ci ta ção ain da, Sr. Pre si den te, o § 2º do
art. 12 da Lei de Ge ren ci a men to dos Re cur sos Hí dri -
cos, que de ter mi na que ”a ou tor ga e a uti li za ção de
re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca es ta rá su bor di na da ao Pla no Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, obe de ci da a dis ci pli na da le gis la ção se -
to ri al es pe cí fi ca“.

Por seu tur no, o art. 35, tra tan do das com pe tên -
ci as do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos,
des cre ve, en tre ou tras fun ções, a de pro mo ver a ar ti -
cu la ção do pla ne ja men to de re cur sos hí dri cos com os 
pla ne ja men to na ci o nal, re gi o nal, es ta du a is e dos se -
to res usuá ri os e a de de li be rar so bre os pro je tos de
apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos cu jas re per cus -
sões ex tra po lem o âm bi to dos Esta dos em que se rão
im plan ta dos.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse con fli to que ora re la to a V. Exªs, en tre o Espí ri to
San to, Mi nas Ge ra is e a União, que de ve ria es tar me -
di an do essa ques tão, ama nhã pode acon te cer en tre
São Pa u lo e Mato Gros so do Sul, en tre Go iás e Mato
Gros so ou en tre o Pa ra ná e San ta Ca ta ri na. São mu i tas
as pos si bi li da des de con fli tos des sa na tu re za nes te
imen so País, pois há ca sos de rios que ba nham dois ou
mais Esta dos, quer seja for man do a fron te i ra na tu ral en -
tre eles, quer seja cor tan do-os. A ques tão da trans po si -
ção do São Fran cis co tem ge ra do uma sé rie de es tu dos
e dis cus sões, sen do exem plo vivo do que es tou fa lan do 
e do que es tou ten tan do de ba ter.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, há um ní ti do des -
com pas so en tre a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal da
com pen sa ção fi nan ce i ra en tre Esta dos e Mu ni cí pi os
em face da ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos na ge ra -
ção de ener gia e a Lei nº 7.990, de 1989, que se des ti -
na a re gu lar aque le dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.

O §1º do art. 20, com bi na do com a alí nea ”b“ do
in ci so XII do art. 21 da Cons ti tu i ção, as se gu ra a par ti -
ci pa ção dos Esta dos e Mu ni cí pi os, em ar ti cu la ção
com a União, no re sul ta do da ex plo ra ção dos re cur -
sos hí dri cos des ti na dos à ge ra ção de ener gia elé tri ca
no res pec ti vo ter ri tó rio ou com pen sa ção fi nan ce i ra
pela ex plo ra ção do ”po ten ci al hi dro e ner gé ti co“.

Não obs tan te esse ca rá ter am plo, que ad qui re
con tor nos de in de ni za ção pe las per das e da nos ca u -
sa dos, op ta ram os ope ra do res da Lei nº 7.990/89 por
fa zer uma in ter pre ta ção res tri ti va do co man do cons ti -
tu ci o nal e li mi tar os ro yal ti es pela ge ra ção de ener gia 
elé tri ca aos Esta dos e Mu ni cí pi os em cu jos ter ri tó ri os
se lo ca li za rem as ins ta la ções, ou seja, a casa de má -
qui nas, ou que te nham áre as in va di das pe las águas
dos re ser va tó ri os.

É essa a in ter pre ta ção que tem pre va le ci do.
Entre tan to, não é a úni ca pos sí vel, ten do em vis ta a
ne ces si da de de com pa ti bi li za ção do co man do or di -
ná rio com aque le prin cí pio da re pa ra ção cons tan te da 
Car ta Cons ti tu ci o nal, su pe ri or à lei.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do o apar te, com pra zer, a V. Exª.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Pa u lo Har tung, ve nho acom pa nhan do o pro -
nun ci a men to de V. Exª e que ro cum pri men tá-lo. V. Exª
traz à tri bu na do Se na do – que diz ser a Casa para se
dis cu tir isso –, mais uma vez, uma ten ta ti va de es bu -
lho de Mi nas con tra o Esta do do Espí ri to San to. Te nho 
acom pa nha do as idas de V. Exª ao Mu ni cí pio de Ba i xo 
Gu an du, os con ta tos de V. Exª com o Pre fe i to Chi co
Bar ros, com a Câ ma ra de Ve re a do res e tam bém com
a Ane el, em bus ca de so lu ções para esse pro ble ma. E 
hoje, des ta tri bu na, V. Exª faz uma co lo ca ção não ape -
nas do pon to de vis ta dos ca pi xa bas, mas de to dos os 
bra si le i ros, em re la ção à ques tão. V. Exª cita a Cons ti -
tu i ção, cita as leis, e cita até mes mo a des co ber ta que 
fez de que a lei que re gu la men ta o art. 20 da Cons ti tu -
i ção res trin ge a am pli tu de do pró prio art. 20 da nos sa
Car ta Mag na. Por tan to, V. Exª es tu dou e se de di cou
ao pro ble ma para tra zê-lo nes ta tar de ao nos so co -
nhe ci men to. Nós, ca pi xa bas, des de a Gu er ra do Con -
tes ta do, en tre Mi nas e Espí ri to San to, achá va mos que 



essa ten ta ti va de Mi nas de qua se sem pre se apro xi -
mar com cer ta ga nân cia do ter ri tó rio do Espí ri to San -
to já ti ves se aca ba do. V. Exª pro va ago ra que não.
Eles fa zem uma cen tral no Esta do de Mi nas e dão ao
Espí ri to San to to dos os pro ble mas so ci a is ad vin dos
da cons tru ção des sa usi na, além dos que vi e rem
após, de i xan do-nos o le i to do rio seco como pre sen te. 
Isso é in va são, é es bu lho de di re i to, por que, em bo ra
seja um rio da União, por que ba nha dois Esta dos, o
Espí ri to San to tem, his to ri ca men te, a pos se do le i to
do rio. Veja V. Exª a de sí dia da União, veja como a
União se dis tra iu tan to ao pon to de de i xar que co i sas
como es sas acon te ces sem, ao bel-pra zer do Esta do
de Mi nas Ge ra is. Te nho a cer te za de que a con clu são
de V. Exª é de que a União, por meio da Ane el, re pa re
esse erro ao nos so Esta do ou faça com que isso seja
fe i to pelo Go ver no de Mi nas. Acre di to que o Go ver na -
dor Ita mar Fran co, na qua li da de de ex-Pre si den te da
Re pú bli ca, não te nha ciên cia dis so e cer ta men te S.
Exª será o pri me i ro in te res sa do a vir ou a man dar um
re pre sen tan te a essa au diên cia que V. Exª ten ta pro -
mo ver, com o ob je ti vo de que haja o en con tro dos in -
te res ses dos Esta dos de Mi nas e o do Espí ri to San to,
como V. Exª bem co lo ca, ba se a do na lei. Do con trá rio
– e acho que V. Exª quan do cita a lei e cita a Cons ti tu i -
ção já an te ci pa isto -, o Espí ri to San to po de rá ir à Jus -
ti ça e aos Tri bu na is Su pe ri o res para se res sar cir do
es bu lho do qual está sen do ví ti ma pelo Esta do de Mi -
nas, se não com o apo io, pelo me nos com o re la xa -
men to, com a de sí dia da União, que não se in te res -
sou pelo as sun to. Hoje isso está acon te cen do com o
Espí ri to San to, mas ama nhã po de rá acon te cer com
ou tras Uni da des da Fe de ra ção, por que o rio Doce
não é o úni co rio que ba nha dois Esta dos no Ter ri tó rio
Na ci o nal. V. Exª an te ci pa um pro ble ma que po de rá
acon te cer em ou tros Esta dos, e o faz ex pon do a po si -
ção do Esta do do Espí ri to San to. Não po de mos ser
es bu lha dos, tam pou co pre ju di ca dos com a anuên cia,
com o re la xa men to ou com a de sí dia da União. Cum -
pri men to V. Exª. É uma ati tu de que o Espí ri to San to
es pe ra va de V. Exª na de fe sa dos le gí ti mos in te res ses 
do povo ca pi xa ba. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca ma ta. Agra de ço e aco lho o
apar te dado por V. Exª, que, na ver da de, con ta um
pou co da his tó ria das nos sas di fi cul da des com o que -
ri do Esta do vi zi nho, Mi nas Ge ra is. Qu e ri do até por -
que, no ve rão, so mos vi si ta dos ca ri nho sa men te pelo
povo mi ne i ro. Mas, no caso em ques tão, há in te res ses 
tan to do nos so Esta do como dos nos sos Mu ni cí pi os
que es tão sen do pre ju di ca dos. Por tan to, o nos so pa -
pel é sus ten tar a po si ção do Esta do do Espí ri to San to.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Com
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Pa u lo Har tung, con gra tu lo-me com o pro nun ci -
a men to que V. Exª faz da tri bu na do Se na do Fe de ral,
além de es tar de ple no acor do com o apar te dado
pelo no bre Se na dor Ger son Ca ma ta. V. Exª, des te
ple ná rio, apon ta um pro ble ma de na tu re za es tru tu ral
gra vís si mo para a eco no mia do Esta do do Espí ri to
San to. V. Exª apre sen tou, com de ta lhes e de ma ne i ra
bas tan te di dá ti ca, os gran des pre ju í zos que a obra da
cons tru ção da Usi na de Ai mo rés com cer te za tra rá
para a eco no mia do nos so Esta do. E o mais in te res -
san te, con for me a de mons tra ção de V. Exª, é que
essa não é, do pon to de vis ta téc ni co, a mais ra ci o nal
al ter na ti va para a uti li za ção dos re cur sos hí dri cos, na
me di da em que essa obra vai pro mo ver uma sen sí vel
di mi nu i ção na va zão do rio Doce no lado ca pi xa ba. Do 
pon to de vis ta eco nô mi co, tam bém não será ade qua -
da a uti li za ção des ses re cur sos hí dri cos para a cons -
tru ção de mais uma usi na, por que ela en vol ve um
gran de in ves ti men to para que se dê a mu dan ça de
cur so do rio. E, em ter ce i ro lu gar, não é a mais jus ta
so lu ção, por que, con for me V. Exª bem re la tou, dis tri -
bui, de for ma de si gual, be ne fí ci os e cus tos: be ne fí ci -
os, do pon to de vis ta de ge ra ção, de au men to de ren -
da e re ce i ta pú bli ca, para o Esta do de Mi nas Ge ra is; e
cus tos, so bre tu do de na tu re za so ci al, para o Esta do
do Espí ri to San to. Asso cio-me ao pro nun ci a men to de
V. Exª, ao qual toda a Ban ca da de Se na do res do Espí -
ri to San to se as so cia, des ta can do que esta Casa Re -
vi so ra, como dis se V. Exª, po de rá con ci li ar in te res ses
para que pos sa mos cor ri gir esse gran de equí vo co,
que tra rá gran des pre ju í zos para o Esta do do Espí ri to
San to. Qu e re mos crer que o Go ver na dor Ita mar Fran -
co e tam bém a Ban ca da mi ne i ra no Se na do Fe de ral
ha ve rão de en ten der o que está ha ven do e ha ve re -
mos de che gar a uma re pa ra ção des se gran de erro.
Pa ra be ni zo, uma vez mais, o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, agra de ço e tam bém aco lho o
apar te de V. Exª. V. Exª se po si ci o nou bem em re la ção
à ques tão do pre ju í zo do Espí ri to San to, ten do em vis -
ta a for ma como essa obra foi con ce bi da e apro va da
pela União. Re fi ro-me a pre ju í zos am bi en ta is, já que
um rio está sen do des vi a do den tro do nos so ter ri tó rio; 
a pre ju í zos so ci a is, aos qua is já me re fe ri; e aos emo -
ci o na is. Ima gi nem V. Exªs uma po pu la ção que está
acos tu ma da a abrir a sua ja ne la e ad mi rar um rio, ou
mes mo a pas se ar ao lon go des se rio, ver, de re pen te,



do dia para a no i te, esse rio de sa pa re cer des sa pa i sa -
gem, fi can do ape nas um fi le te de água. Esses são as -
pec tos li ga dos ao pa i sa gis mo, à be le za, ao tu ris mo e
que não são des pre zí ve is na vida mo der na. 

Agra de ço os apar tes a V. Exªs. 
Con clu in do o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -

den te, en ten do que deva ser cor re ta men te in ter pre ta -
do o art. 5º da Lei nº 7.990, que es ta be le ce que ”quan -
do o apro ve i ta men to do po ten ci al hi dra ú li co atin gir
mais de um Esta do ou Mu ni cí pio, a dis tri bu i ção dos
per cen tu a is re fe ri dos nes ta Lei será fe i ta pro por ci o -
nal men te, le van do-se em con si de ra ção as áre as
inun da das e ou tros pa râ me tros de in te res se pú bli co
re gi o nal ou lo cal“, re me ten do à re gu la men ta ção este
dis po si ti vo.

Ora, Sr. Pre si den te, como vis to, o Espí ri to San to 
já está sen do efe ti va men te atin gi do pela obra da Usi -
na de Ai mo rés, sen do ine gá vel que o ”po ten ci al hi dro -
e ner gé ti co“ do rio Doce po de ria ser ex plo ra do por Ba -
i xo Gu an du, por Ai mo rés, ou por am bos, já que, em
boa par te de Ba i xo Gu an du, o rio Doce é a di vi sa na -
tu ral en tre os dois Mu ni cí pi os.

Ao au to ri zar o des vio do rio Doce, a União per -
mi tiu que o Esta do de Mi nas Ge ra is se apro pri as se de 
par ce la con si de rá vel do po ten ci al hi dráu li co que po -
de ria ser ex plo ra do pelo Espí ri to San to e o atin giu na -
qui lo que a lei de no mi na de ”ou tros pa râ me tros de in -
te res se pú bli co“, já que afe ta do so ci al e eco no mi ca -
men te.

Mi nha in ten ção, Sr. Pre si den te, é ini ci ar um pro -
ces so de me di a ção des se con fli to e, para tan to, dei
en tra da num re que ri men to jun to à Co mis são de
Infra-Estru tu ra para que, em au diên cia pú bli ca, se jam 
de ba ti dos os im pac tos am bi en ta is, so ci a is e eco nô mi -
cos para o Esta do do Espí ri to San to e es pe ci al men te
para o Mu ni cí pio de Ba i xo Gu an du, em face da im -
plan ta ção da usi na ci ta da.

Pa ra le la men te, en trei em con ver sa ções com a
Ane el, na qua li da de de re pre sen tan te do Po der Con -
ce den te – da União – para a aber tu ra de ne go ci a ção
que leve a bom ter mo o con fli to ge ra do, me re cen do
des ta car, des ta tri bu na, que en con trei boa aco lhi da
na que la Agên cia.

O Se na do, Sr. Pre si den te, não pode se omi tir no
de ba te des sa ques tão, como se omi ti ram os ór gãos
da União res pon sá ve is pelo ge ren ci a men to dos re -
cur sos hí dri cos e de de fe sa do meio am bi en te.

E é exa ta men te com o in tu i to de en con trar uma
so lu ção ge ral e de fi ni ti va que sub me to aos no bres Pa -
res pro je to de lei, no qual dei en tra da hoje, na Casa,
que es ta be le ce, com cla re za, o prin cí pio da com pen -

sa ção fi nan ce i ra a to dos os Esta dos e Mu ni cí pi os
que, di re ta ou in di re ta men te, se jam afe ta dos pela
cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas, es te jam eles a
mon tan te ou a ju san te da bar ra gem, e para o qual so -
li ci to a aten ção ne ces sá ria ao seu even tu al aper fe i ço -
a men to e apro va ção no mais bre ve es pa ço de tem po
pos sí vel.

Espe ro que nós, Se na do res, fa ça mos o que nos
com pe te. Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to po de rão en -
con trar so lu ção con sen su al para esse pro ble ma, mas
nós, so bre tu do nós, Se na do res, além de me di ar mos
esse con fli to, pre ci sa mos dis cu tir o tema e en con trar
so lu ção le gis la ti va que im pe ça que esse tipo de que -
re la en tre os en tes fe de ra dos te nha con ti nu i da de.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de,
do PMDB, do Esta do de Go iás.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
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, não faz mu i to tem -
po, ocu pei esta tri bu na para te cer con si de ra ções a
res pe i to da gre ve dos pro fes so res das uni ver si da de
fe de ra is e das es co las téc ni cas fe de ra is do País. Ma -
ni fes tei, en tão, a apre en são e o des con for to de con si -
de rá vel par te da so ci e da de em re la ção àque la gre ve.

De cor ri do já um pe río do con si de rá vel, cons ta ta -
mos que a gre ve dos pro fes so res das uni ver si da des
fe de ra is ul tra pas sou, esta se ma na, a as som bro sa
mar ca dos 90 dias de pa ra li sa ção. O mo vi men to apro -
xi ma-se de um re cor de na his tó ria des te País, po rém
um re cor de que nos en tris te ce a to dos, por que, mais
uma vez, re ve la as con tra di ções e as imen sas di fi cul -
da des que con ti nu am a fre qüen tar o uni ver so edu ca -
ci o nal do País.

A sus pen são das au las de cer ca de 450 mil alu -
nos em todo o País imo bi li za o se tor mais ati vo da in -
te li gên cia na ci o nal de vi do às in jus ti ças sa la ri a is que
pe na li zam os res pon sá ve is di re tos pela dis se mi na -
ção do sa ber, a base de todo pro gres so. 

Qu a ren ta mil do cen tes das 56 uni ver si da des fe -
de ra is es tão sa cri fi can do um se mes tre na vida de
seus alu nos por que, sim ples men te, não têm como
res pi rar com os min gua dos sa lá ri os hoje pra ti ca dos
nas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or.

A fal ta de res pos ta às re i vin di ca ções tem re per -
cus são ime di a ta nos pla nos da que les que so nham
em che gar à uni ver si da de. Um mi lhão de ves ti bu lan -
dos se en con tram im pos si bi li ta dos de fa zer as pro vas



de vi do ao im pas se que pa re ce não ter pra zo para ter -
mi nar. 

Esse mes mo im pas se, inad mis sí vel sob to dos
os as pec tos, está im pe din do que 50 mil for man dos
in gres sem no mer ca do de tra ba lho, adi an do so nhos, 
ex pec ta ti vas e opor tu ni da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tra con -
se qüên cia pre vi sí vel é o au men to no ín di ce de eva são 
de alu nos, que che ga a 25% em pe río dos de nor ma li -
da de. A al te ra ção no ca len dá rio vai pre ju di car prin ci -
pal men te os es tu dan tes tra ba lha do res, que, na ma i o -
ria das ins ti tu i ções, che gam a mais de 40% do to tal.

O que cha ma par ti cu lar men te a aten ção é o
grau de in tran si gên cia que fun da men ta o com por ta -
men to das au to ri da des edu ca ci o na is do País, op tan -
do pela via da ra di ca li za ção das po si ções que as -
sus ta ain da mais a so ci e da de. É in con ce bí vel que
as au to ri da des, de cor ri dos três me ses, ain da não te -
nham con se gui do en con trar os me ca nis mos ne ces -
sá ri os para se che gar a uma so lu ção. A so ci e da de,
por meio de ma ni fes ta ções que che gam de to dos os 
can tos do País, já de i xou bem cla ro que está com a
pa ciên cia es go ta da di an te de de ci sões du ras que
abor tam o diá lo go e cri am um ce ná rio de in cer te zas 
e an gús ti as.

O as pec to es sen ci al a se con si de rar é que
nos sos es tu dan tes uni ver si tá ri os não su por tam mais 
a an si e da de di an te do ris co imi nen te de per da do
se mes tre le ti vo, a essa al tu ra já ir re me di a vel men te
pre ju di ca do pela gre ve.

O anún cio do Mi nis té rio da Edu ca ção de en -
cer rar de ma ne i ra de fi ni ti va as con ver sa ções, além
de pro lon gar o mo vi men to, aca ba tam bém con tri bu -
in do para cri ar um cli ma de in tran qüi li da de que ex -
tra po la os li mi tes das uni ver si da des fe de ra is.

Sob a jus ti fi ca ti va de com ba ter abu sos e es ta -
be le cer re gras para o fun ci o na lis mo pú bli co, o Go -
ver no Fe de ral edi tou uma me di da pro vi só ria tra tan -
do de as sun tos que di zem res pe i to à re gu la men ta -
ção do di re i to de gre ve.

A ini ci a ti va na tu ral men te en con tra imen sas
res tri ções no seio da opi nião pú bli ca e, prin ci pal -
men te, do Con gres so Na ci o nal. A im pres são que
fica é a de que o Go ver no quer am pli ar as pu ni ções
e res trin gir ao má xi mo o uso da gre ve como me ca -
nis mo de re i vin di ca ção, o que pode fe rir prin cí pi os
de mo crá ti cos.

De ve mos se re na men te con si de rar que o mo -
men to es co lhi do para a edi ção da me di da pro vi só ria 

an ti gre ve se apre sen ta ino por tu no. Um as sun to tão
de li ca do quan to o di re i to dos tra ba lha do res à pa ra li -
sa ção exi ge um cli ma de se re ni da de para a sua dis -
cus são. Não pode ser ob je to de de li be ra ções uni la -
te ra is, sem con sul ta aos seg men tos en vol vi dos.

Não é con ve ni en te tam bém que seja tra ta do
por me di das pro vi só ri as, ins tru men to mais ade qua -
do para re sol ver po si ti va men te emer gên ci as ou ca -
sos ex cep ci o na is, mas não para im por um fi nal im -
pro vi sa do para as cri ses, qua is quer que se jam elas.
É pre ci so res pe i tar o grau de ama du re ci men to al -
can ça do pela so ci e da de bra si le i ra, que se re fle te no
com por ta men to equi li bra do do Con gres so Na ci o nal,
em to das as si tu a ções que se ma ni fes ta.

Há mais de dez anos, Sr. Pre si den te, está em
vi gor a Cons ti tu i ção do País, que es ta be le ce que lei
com ple men tar re gu la men ta rá o di re i to de gre ve dos
ser vi do res pú bli cos. Tan to tem po de cor ri do, e não
se ria ago ra, em um mo men to de gre ve, que o Con -
gres so Na ci o nal te ria que dis cu tir uma ques tão tão
po lê mi ca. Pa re ce até que o Po der Exe cu ti vo ten ta
uti li zar o Con gres so Na ci o nal para re vi dar um mo vi -
men to que só o Po der Ju di ciá rio po de ria de ci dir se é 
le gal ou ile gal, edi tan do me di da pro vi só ria para re -
sol ver uma si tu a ção que me re ce dis cus sões as mais 
am plas pos sí ve is. 

Não será, pois, pelo ca mi nho da for ça que en -
con tra re mos uma so lu ção para a gre ve. Um Go ver -
no li de ra do por um Pre si den te que é pro fes sor uni -
ver si tá rio – um dos mais ilus tres des te País – e por
um Mi nis tro da Edu ca ção que já foi re i tor de uni ver -
si da de sabe mu i to bem que o des fe cho para esse
im pas se só pode vir por meio do diá lo go, cujo exer -
cí cio deve ser le va do às úl ti mas con se qüên ci as. É
im pres cin dí vel que se ado te esse úni co ca mi nho ca -
paz de so lu ci o nar o im pas se. Só o diá lo go, apro fun -
dan do a con ver sa fran ca en tre as par tes até che gar
à exa us tão, se ne ces sá rio, é que tra rá um fim para
este ver da de i ro dra ma em que se trans for mou a gre -
ve dos pro fes so res das uni ver si da des fe de ra is.

Hoje, os jor na is pu bli cam de cla ra ções ca te gó -
ri cas do Mi nis tro da Edu ca ção, en cer ran do mais
uma vez as ne go ci a ções en tre o Go ver no e os gre -
vis tas.

Sr. Pre si den te, há apro xi ma da men te cin co
anos, o Mi nis tro da Edu ca ção, Pro fes sor Pa u lo Re -
na to, de cre ta va in ter ven ção numa fa cul da de go i a na
do Entor no do Dis tri to Fe de ral –, mais es pe ci fi ca -
men te na ci da de de Val pa ra í so –, a Fi plac, que
man tém qua se duas de ze nas de cur sos su pe ri o res.



Na que la épo ca, com o in tu i to de de fen der os di re i tos 
e in te res ses de mais de qua tro mil alu nos e de cen -
te nas de pro fes so res, pro cu rei S. Exª. Dali em di an -
te, pas sei a co nhe cê-lo me lhor e a nu trir uma ad mi -
ra ção pelo edu ca dor e pelo ad mi nis tra dor pú bli co
que é S. Exª. Pos so di zer, sem medo de er rar, que
Pa u lo Re na to é um Mi nis tro mo vi do pelo es pí ri to pú -
bli co, sen sí vel às ques tões edu ca ci o na is do nos so
País. Tam bém não pos so ne gar que o Sr. Mi nis tro,
no de cor rer des tes seis anos, tem re a li za do um
gran de tra ba lho no Mi nis té rio da Edu ca ção, so bre tu -
do na área do en si no fun da men tal.

Não vou te cer con si de ra ções pes so a is – nem
o que ro – so bre esse com por ta men to, mas não pos -
so de i xar de fa zer, des ta tri bu na, um ape lo ve e men -
te, para que o Sr. Mi nis tro Pa u lo Re na to re ve ja sua
po si ção com hu mil da de e com o es pí ri to pú bli co de
que é do ta do, dis pon do-se a in sis tir na bus ca do
con sen so aguar da do por toda a Na ção. 

Sr. Pre si den te, hu mil da de para re co nhe cer
pos sí ve is dis tor ções na con du ção das ne go ci a ções
é ca rac te rís ti ca de es ta dis ta. O Sr. Mi nis tro, re ven -
do sua po si ção, não mos tra ria à Na ção qual quer
fra que za ou fal ta de au to ri da de. Per ma ne cer no
erro, sim, é algo con de ná vel. S. Exª cres ce ria ain da 
mais, na con cep ção do povo bra si le i ro, como es ta -
dis ta e como ho mem pú bli co que sabe bus car o ca -
mi nho nos mo men tos di fí ce is. Para quem car re ga
nas cos tas as pe sa das res pon sa bi li da des de de ci -
dir so bre as gran des ques tões que in flu en ci am os
des ti nos do País, a dose de pa ciên cia, de sa be do -
ria e de pre dis po si ção para o diá lo go deve ser in fi -
ni ta e ines go tá vel.

É isso que nós es pe ra mos que o Sr. Mi nis tro
Pa u lo Re na to com pre en da.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te, emi nen te Se na dor Iris Re -
zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª, com mu i to pra zer, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen -
te Se na dor Iris Re zen de, gos ta ria de cum pri men tar
V. Exª mais uma vez, por que vem in sis ten te men te
ba ten do nes ta te cla que é a pre o cu pa ção de toda a
so ci e da de bra si le i ra com a gre ve do se tor uni ver si tá -
rio bra si le i ro. Con cor do com V. Exª, quan do mos tra a 
sua pre o cu pa ção com os ins tru men tos que es tão
sen do uti li za dos, via Con gres so Na ci o nal, para re -
sol ver esse im pas se: a me di da pro vi só ria e ou tros
pro je tos de lei, que de ve rão re ce ber apre ci a ção acu -

ra da dos mem bros do Con gres so Na ci o nal, uma vez 
que os di re i tos dos ser vi do res pú bli cos são ma té ria
de fun do cons ti tu ci o nal e, con for me V. Exª bem o
dis se, têm que ser re gu la men ta dos por pro je to de lei 
com ple men tar. Prin ci pal men te, Se na dor Iris Re zen -
de, que ro fa zer coro à voz de V. Exª, quan do cla ma,
mais uma vez, pela pa ciên cia do Mi nis tro Pa u lo Re -
na to, pela se ri e da de que S. Exª sem pre im pri miu
nas suas ati tu des. É ne ces sá rio es go tar o diá lo go,
para se con se guir uma so lu ção ne go ci a da, que
agra de a to dos os se to res en vol vi dos – os pro fes so -
res, o fun ci o na lis mo pú bli co fe de ral, so bre tu do das
uni ver si da des fe de ra is – e não seja ruim para o Go -
ver no Fe de ral, mas que aten da, prin ci pal men te, os
an se i os e ape los da so ci e da de bra si le i ra. Essa gre -
ve, que nos pre o cu pa há mu i to tem po, tem sido tra -
ta da por V. Exª com mu i ta ve e mên cia. Gos ta ría mos,
jun ta men te com V. Exª, de so li ci tar ao Mi nis tro Pa u -
lo Re na to e a to dos os di re to res e res pon sá ve is
pela edu ca ção su pe ri or do nos so País que es go -
tem o diá lo go, a fim de che gar mos ao con sen so, à
ne go ci a ção que todo o País es pe ra. Mu i to obri ga -
do, Exce lên cia.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo hon ro so e 
opor tu no apar te de V. Exª.

V. Exª tem de mons tra do, ao lon go de sua vida
pú bli ca, ser um ho mem sen sa to, além de mu i to
com pe ten te e res pon sá vel, e o seu apar te vem for -
ta le cer o cla mor que fa ze mos, nes ta tar de, ao Go -
ver no Fe de ral, so bre tu do ao Mi nis tro da Edu ca ção.

Eu di zia, no iní cio de meu pro nun ci a men to,
que a Cons ti tu i ção, es ta be le cen do o di re i to de gre -
ve, re ser vou, no in ci so VII do art. 37, que o di re i to
de gre ve será exer ci do nos ter mos e nos li mi tes de fi -
ni dos em lei com ple men tar, isso em re la ção aos ser -
vi do res pú bli cos. Mas de cor ri dos 13 anos, essa lei
com ple men tar ain da não foi apro va da. E não se ria
ago ra, em um mo men to de ten são e emo ção – e di -
ga mos até de ra di ca lis mo –, que o Con gres so de ve -
ria apro var uma lei des sa na tu re za.

Já ocu pei, por al gu mas ve zes, car gos de che -
fia de Po der Exe cu ti vo. Pos so di zer, por tan to, que
so men te quem exer ceu esse tipo de fun ção sabe o
quan to uma gre ve de ser vi do res pú bli cos in co mo da.
No en tan to, se jam os gre vis tas fun ci o ná ri os bu ro cra -
tas ou pro fes so res, eles me re cem o res pe i to e a
con si de ra ção dos go ver nan tes e da so ci e da de.

E, in casu, o Sr. Mi nis tro e o Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca sa bem que a ca u sa dos pro fes so res 



é jus ta, por que não se ad mi te em um País como o
nos so, que en ten de que a base para o seu de sen -
vol vi men to está na edu ca ção, que um pro fes sor uni -
ver si tá rio, em iní cio de car re i ra, re ce ba R$500, ou
pou co mais do que isso, como ven ci men to.

Daí a nos sa ou sa dia em pe dir hu mil da de e
com pre en são do Sr. Mi nis tro em re la ção a essa
clas se. Daí a nos sa ou sa dia em pe dir que ele de -
mons tre boa von ta de com os pro fes so res para que,
em um fu tu ro pró xi mo, pos sam ser des ti na dos mais
re cur sos e, con se qüen te men te, me lho res sa lá ri os a
es ses pro fis si o na is.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, ca rís si mo Se na dor re pre sen tan te do
Esta do do Pará.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Iris Re zen de, tal vez V. Exª, como che fe de Exe cu ti -
vo, seja di fe ren te do Exe cu ti vo Fe de ral. Mas cre io
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que ja ma is se in -
co mo dou com gre ve de pro fes so res nes te País; nun -
ca deu im por tân cia para gre ve dos pro fes so res. Ao
lon go des ses sete anos, essa é a mais for te e a
mais con sis ten te gre ve dos pro fes so res das uni ver -
si da des pú bli cas bra si le i ras. Tal vez por isso, tal vez
por que a im pren sa te nha cha ma do a aten ção para o 
fato e tal vez por que mais de 500 mil es tu dan tes do
Bra sil vão per der um se mes tre le ti vo mais uma vez,
a ma té ria es te ja sen do tão co men ta da. Mas eu que -
ria di zer a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de, que es tou
do lado da que les do PMDB que de fen dem o rom pi -
men to com o Go ver no, que não me re ce a pre sen ça
e o apo io des se Par ti do. Esse Go ver no está dis cu -
tin do e pa ra li san do 53 uni ver si da des pú bli cas no
Bra sil e tudo isso por ca u sa de ape nas R$350 mi -
lhões por ano. Isso é o que re pre sen ta ria a mais a
des pe sa des sas 53 uni ver si da des pú bli cas. Ora, um
Go ver no que ar re ca da mais do que gas ta – R$4 bi -
lhões por mês da so ci e da de bra si le i ra, R$46 bi lhões 
por ano – e fica im pe din do que 53 uni ver si da des
fun ci o nem por ca u sa de R$350 mi lhões é um Go -
ver no que re al men te não tem sen si bi li da de e res -
pon sa bi li da de com o povo bra si le i ro. O pre ju í zo des -
sa ju ven tu de que está per den do o se mes tre é enor -
me. São os meus fi lhos, os teus, en fim, os fi lhos de
to dos per den do um se mes tre da sua vida, atra san do 
a me ta de de um ano na sua vida pro fis si o nal por ca -
u sa da ir res pon sa bi li da de e da in sen si bi li da de de um 
Go ver no que gas ta R$140 bi lhões por ano em pa ga -
men to de ser vi ço da dí vi da, mas não se pre o cu pa

com os fun ci o ná ri os pú bli cos do nos so País. V. Exª
tem toda a ra zão. Con gra tu lo-me, por tan to, com o seu
pro nun ci a men to e es pe ro que o PMDB seja o Par ti do
do pas sa do e de i xe esse Go ver no com a ma i or bre vi -
da de pos sí vel.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te de V. Exª. Estou cer to de que
as ma ni fes ta ções pes so a is tra zi das à Casa, por in -
ter mé dio des se apar te, vão sen si bi li zar o Go ver no
e, con se qüen te men te, au xi li ar nes se pro ble ma que
re al men te me re ce a aten ção de to dos nós.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil se 
sen te in co mo da do não ape nas com a pa ra li sa ção das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or. Os ser vi do res
do INSS tam bém es tão em gre ve há se ma nas; as sim
como cres ce o mo vi men to re i vin di ca tó rio dos fun ci o -
ná ri os do Ban co Cen tral. To dos es ses se to res são ex -
tre ma men te sen sí ve is e igual men te im por tan tes à po -
pu la ção. É pre ci so, por tan to, que o Go ver no es te ja
aten to para sa ber li dar com acu i da de em face de si tu -
a ções ad ver sas, pro cu ran do sem pre agir com pon de -
ra ção para que as so lu ções se jam en con tra das a par -
tir de pro ce di men tos re al men te jus tos.

Insis ti mos no diá lo go, Sr. Pre si den te, para o
bem das uni ver si da des, seus es tu dan tes, pro fes so -
res, fun ci o ná ri os e, prin ci pal men te, para o bem do
Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de,
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ape sar
do ho rá rio, te nho a hon ra de con ce der a pa la vra ao
no bre Se na dor Pa u lo Sou to.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR PAULO SOUTO QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de pas sar mos à Ordem do
Dia, a Mesa pror ro ga a Hora do Expe di en te por 15
mi nu tos, a fim de aten der aos Srs. Se na do res ins cri -
tos para co mu ni ca ção ina diá vel e para co mu ni ca ção 
de Li de ran ça.

Como a co mu ni ca ção de Li de ran ça tem pre fe rên -
cia, con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ge ral do
Cân di do, pelo pra zo im pror ro gá vel de cin co mi nu tos.



O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje é o Dia Na ci o nal da
Cons ciên cia Ne gra, em que ho me na ge a mos o gran -
de he rói das lu tas em de fe sa da li ber ta ção dos es -
cra vos, Zum bi dos Pal ma res. 

Eu não po de ria de i xar de re gis trar, no dia de
hoje, a nos sa ho me na gem a Zum bi dos Pal ma res,
que re pre sen ta para a co mu ni da de afro des cen den te 
nos so he rói na ci o nal. Há, na ver da de, ou tras fi gu ras
im por tan tes, como Dan da ra; João Cân di do, o Almi -
ran te Ne gro; e ou tros lu ta do res. No en tan to, Zum bi
dos Pal ma res li de rou o Qu i lom bo dos Pal ma res du -
ran te qua se meio sé cu lo, cri an do ali uma so ci e da de
em que vi vi am ir ma na dos ne gros, bran cos, ín di os. A 
so ci e da de pal ma ri na era uma so ci e da de igua li tá ria,
mul ti cul tu ral e mul tir ra ci al, onde a ter ra era pro pri e -
da de co mum a to dos. Por isso, nós, que so mos afro -
des cen den tes, te mos em Zum bi o nos so ma i or re -
pre sen tan te. 

Nós, do Esta do do Rio de Ja ne i ro, con se gui -
mos, por meio de um pro je to do Ve re a dor Edson
San tos, trans for mar o dia 20 de no vem bro em fe ri a -
do mu ni ci pal. Hoje, em nos so Esta do, co me mo ra-se
o Dia da Cons ciên cia Ne gra, com uma ho me na gem
a Zum bi, no mo nu men to na Pra ça Onze, onde ha ve -
rá du ran te todo o dia fes ti vi da des, in clu si ve com a
pre sen ça do Pre fe i to e ou tras au to ri da des.

Essa ho me na gem é mu i to im por tan te, prin ci -
pal men te nes te ano, o Ano Inter na ci o nal de Com ba -
te ao Ra cis mo, con tra a Dis cri mi na ção, con tra a Xe -
no fo bia, con tra as Ma ni fes ta ções Cor re la tas e con tra 
a Into le rân cia. Par ti ci pei, re pre sen tan do esta Casa,
da 3ª Con fe rên cia Mun di al, na Áfri ca do Sul, do dia
30 de agos to ao dia 7 de se tem bro, em que se dis -
cu tiu a ques tão de com ba te ao ra cis mo, Foi uma
Con fe rên cia or ga ni za da pela ONU, onde 169 pa í ses 
dis cu ti ram pro fun da men te es sas ques tões, in clu si ve 
da re pa ra ção e do pe di do de des cul pas às po pu la -
ções afro des cen den tes. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não po de ria de i xar de fa zer esse re gis tro nes te
dia, lem bran do que, em Ala go as, na Ser ra do Bar ri -
ga, lu gar his tó ri co, por mu i tos anos, mais de um sé -
cu lo, exis tiu a fa mo sa Re pú bli ca dos Pal ma res, onde 
mu lhe res he ro í nas como Dan da ra, Aco ti re ne e ou -
tras, ao lado de Zum bi, lu ta vam na que la co mu ni da -
de afri ca na, com a par ti ci pa ção de po pu la ções de
ou tra raça.

Va leu, Zum bi!

Era esse o re gis tro que gos ta ria de fa zer nes te 
dia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ge ral do Cân di do, a Mesa pede li cen ça a V. Exª
para se as so ci ar às suas pa la vras na ho me na gem
que faz nes ta data sig ni fi ca ti va. 

Gos ta ria de co mu ni car ao Ple ná rio que, hoje
de ma nhã, es ti ve pre sen te no Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, re pre sen tan do o Se na do da Re pú bli ca,
num ex ce len te se mi ná rio que aque la alta Cor te de
Jus ti ça tra ba lhis ta do Bra sil está re a li zan do con tra
qual quer for ma de dis cri mi na ção no País.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Osmar Dias, já há três ins cri ções; se for pos sí -
vel, a Mesa aten de rá V. Ex.ª

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos, 
nos ter mos do art. 158, § 2º do Re gi men to Inter no.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. 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, faço esta co -
mu ni ca ção por uma ra zão mu i to pes so al, e tomo a
li ber da de até de fazê-la em nome do Pre si den te do
Se na do, Ra mez Te bet. 

Encon tram-se no nos so ple ná rio as Li de ran ças 
da BPW, Bu si ness & Pro fes si o nal Wo men de todo 
o Bra sil, que vi e ram fa zer uma vi si ta ao Pre si den te e 
co nhe cer as ins ta la ções do nos so Se na do. 

Estão pre sen tes a Pre si den te da Fe de ra ção,
Ma ria Inês, e a Pre si den te da Asso ci a ção, Isa u ri na
Lou re i ro, que es tão par ti ci pan do de um gran de de -
ba te aqui, em Bra sí lia, cujo tema é da ma i or im por -
tân cia: ”A Mu lher no Pro ces so Po lí ti co“. 

Eu gos ta ria in clu si ve de de i xar re gis tra da a pre -
sen ça de V. Exª, em Mato Gros so, na que la oca sião, o
que abri lhan tou o even to. Em re tri bu i ção, elas es tão
hoje em Bra sí lia para uma vi si ta ao Pre si den te.

Este en con tro in ter-re gi o nal pre ten de fa mi li a ri -
zar a mu lher, só cia da BPW Bra sil, Bu si ness & Pro -
fes si o nal Wo men, com o pro ces so po lí ti co le gis la ti -
vo bra si le i ro. Foi ele i to como tema cen tral ”O Exer cí -
cio da Ci da da nia“, com o ob je ti vo de ins tru men ta li -



zar a mu lher de ne gó ci os e a em pre sá ria com in for -
ma ções e da dos que fa ci li tem e em ba sem a to ma da 
de de ci são na sua área de exer cí cio. 

Esse even to está ten do uma re per cus são mu i -
to gran de, uma par ti ci pa ção ati va das li de ran ças de
to dos os Esta dos. 

Ontem, tive a opor tu ni da de de par ti ci par da ce -
ri mô nia de ou tor ga do tí tu lo Este la Pra ta. O au di tó rio 
es ta va com ple ta men te lo ta do, e ha via pre sen ça ma -
ci ça das mu lhe res, prin ci pal men te da que las que,
hoje, re i vin di cam a sua par ti ci pa ção no pro ces so po -
lí ti co bra si le i ro. Elas pre ten dem que haja no mí ni mo
30% de par ti ci pa ção do sexo fe mi ni no, a exem plo do 
pro gra ma po lí ti co, na es co lha e in di ca ção de mu lhe -
res para a dis pu ta ele ti va. Esse exem plo é dado pela 
Argen ti na, e o Bra sil pre ten de se gui-lo.

Nes te re gis tro, vejo com mu i ta sa tis fa ção o de -
sen vol vi men to de um pro gra ma que co lo ca em evi -
dên cia a atu a ção da mu lher, va lo ri zan do o seu tra -
ba lho e o al can ce das suas fi na li da des den tro dos
cam pos so ci al e pro fis si o nal.

Faço este re gis tro den tro do tem po re gu la men -
tar e agra de ço a V. Exª a gen ti le za da opor tu ni da de.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Lind berg Cury, a Mesa agra de ce a V. Exª por fa -
zer aqui lo que es ta va no co ra ção da Pre si dên cia,
que é sa u dar as com pa nhe i ras de Mato Gros so do
Sul e do Bra sil que aqui se en con tram para esse im -
por tan te con cla ve.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao ilus tre Se na dor
Se bas tião Ro cha, tam bém para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri -
me i ra men te, que ro ape nas in for mar à Casa que,
após a Ordem do Dia, a CAE, Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, es ta rá re u ni da para de ba ter, em
au diên cia pú bli ca, um pro je to do emi nen te Se na dor
José Sar ney, que trans for ma a área de li vre co mér -
cio de Ma ca pá e San ta na, no Ama pá, em área de
in dus tri a li za ção. Por tan to, tra ta-se de um pro je to
mu i to im por tan te para o Ama pá.

Há uma cer ta di ver gên cia en tre as Ban ca das
do Ama zo nas e do Ama pá em re la ção a esse pro je -
to. A au diên cia pú bli ca foi re que ri da pelo Se na dor
Jef fer son Pé res. 

Os meus vo tos são no sen ti do de que pos sa -
mos ca mi nhar para o en ten di men to, a fim de que o
Ama pá, que vive numa si tu a ção de des van ta gem
so ci al mu i to gran de, te nha a ga ran tia de que os
seus pro du tos não se rão ape nas co mer ci a li za dos,
mas tam bém in dus tri a li za dos com de ter mi na das
isen ções, com de ter mi na das re du ções ta ri fá ri as.

Sr. Pre si den te, na ver da de, ins cre vi-me para
usar da pa la vra com o in tu i to de ho me na ge ar a po -
pu la ção ne gra do País. O Se na dor Ge ral do Cân di do, 
há pou co, fa lou so bre o as sun to. Hoje é o ”Dia Na ci -
o nal da Cons ciên cia Ne gra“, e eu – jun ta men te com
o Se na dor José Sar ney, au tor da pro po si ção – na
con di ção de Re la tor do pro je to que es ta be le ce quo -
tas para a po pu la ção ne gra do Bra sil para aces so às 
uni ver si da des e aos con cur sos pú bli cos – quo ta de
20% –, que ro aqui ma ni fes tar todo o meu em pe nho
no sen ti do de que esse pro je to seja vo ta do ain da
este ano no Se na do Fe de ral, e en ca mi nha do à Câ -
ma ra para que, se pos sí vel, seja apre ci a do no iní cio
do ano que vem na que la ou tra Casa do Con gres so
Na ci o nal.

Por tan to, ama nhã à tar de, a par tir das 13 ho -
ras – no in ter va lo en tre 13 e 16 ho ras –, es ta re mos
pro mo ven do, na sala da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do um work shop ou
uma ofi ci na de de ba tes so bre o tema. Espe ci a lis tas
do Bra sil in te i ro es ta rão pre sen tes, como o Dr. Ri -
car do Hen ri ques, do Ipea, um ou tro re pre sen tan te
do IBGE, o Dr. Hé dio Sil va, que é um ju ris ta es pe ci -
a li za do nes sa ma té ria, um re pre sen tan te do Mi nis té -
rio da Jus ti ça e re pre sen tan tes do Mo vi men to Ne -
gro, den tre ou tros.

De ba te re mos so bre um dis po si ti vo do pro gra -
ma de Di re i tos Hu ma nos no Bra sil, que es ta be le ce
que, sem pre que pos sí vel, seja in clu í do, em to dos
os re gis tros e do cu men tos ofi ci a is da po pu la ção bra -
si le i ra, o que si to ”cor“ – já men ci o nei nes ta Casa
que atu al men te a lei de re gis tros pú bli cos não exi ge
tal que si to.

Esse as sun to vem sen do ana li sa do des de a
épo ca da di ta du ra. A Lei de Re gis tros Pú bli cos é de
1973. Na que le pe río do, dis cu tia-se mu i to que a in -
clu são do que si to ”cor“ se ria dis cri mi na tó ria e pre -
con ce i tu o sa; que a po pu la ção de fi ni da como de cor
pre ta ou par da, por exem plo, po de ria ter pre ju í zos,
po de ria ser dis cri mi na da. Por tan to, essa cul tu ra de
que não é ne ces sá rio es ta be le cer a cor nos do cu -
men tos e re gis tros do povo bra si le i ro vem exa ta -
men te da épo ca da di ta du ra mi li tar, que ten tou es ta -
be le cer, como pen sa men to úni co, a ine xis tên cia da



dis cri mi na ção ou do pre con ce i to ra ci al no Bra sil; e,
se ele não exis te, não deve ser es ti mu la do, e a in -
clu são do item cor es ta ria, por tan to, es ti mu lan do a
dis cri mi na ção ou o pre con ce i to.

Em fun ção de tudo isso e com base no de ba te
des se pro je to, es ta re mos re u ni dos ama nhã à tar de,
às 13 ho ras, na sala da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Con vi do os Srs. Se na do res in -
te res sa dos no tema a par ti ci par do en con tro.

Como eu dis se no iní cio do meu pro nun ci a men -
to, hoje que ro me con gra tu lar com toda a po pu la ção
ne gra do Bra sil, que tem so fri do, du ran te to dos es ses
sé cu los, um alto grau de dis cri mi na ção e pre con ce i to
e, por isso, en con tra-se em gran de des van ta gem pe -
ran te a po pu la ção bran ca do nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A úl ti ma 
ora do ra ins cri ta, Se na do ra Emi lia Fer nan des, en -
con tra-se au sen te. Por tan to, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, fa la rei
a res pe i to de um as sun to mu i to im por tan te para to -
dos os Esta dos. 

Antes, po rém, eu gos ta ria de apro ve i tar a
opor tu ni da de para so li ci tar ao Mi nis tro do Espor te e
Tu ris mo, Car los Mel les, que pelo me nos te nha res -
pe i to e aten da o te le fo ne ma de um Se na dor que re -
pre sen ta um Esta do, já que não mar ca uma au diên -
cia que está sen do so li ci ta da há três me ses.

Pas so à mi nha co mu ni ca ção.

Sr. Pre si den te, pedi à Con sul to ria do Se na do
um pa re cer, uma nota téc ni ca so bre a pror ro ga ção 
de re co lhi men to do ICMS, que foi dado, pelo Go -
ver no do Pa ra ná, às mon ta do ras de au to mó ve is. A 
Re na ult e a Audi ga nha ram a isen ção, ou seja,
não pa ga rão um cen ta vo de im pos to até 2009 –
até 2009. 

Por tan to, uma in va são de, pelo me nos, dois
man da tos su ces si vos.

Fiz essa con sul ta sob a luz da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal por que, para mim, o Go ver na dor,
ao pre sen te ar as mon ta do ras de au to mó ve is com
essa isen ção, está co me ten do um cri me de res pon -
sa bi li da de fis cal.

Fiz um pro nun ci a men to, de nun ci ei e, pela im -
pren sa do Pa ra ná, re ce bi a res pos ta do Go ver no do

Esta do di zen do que eu não en ten dia do as sun to.
Como tal vez eu en ten da me nos do que eles essa
ques tão de isen ção fis cal, pedi um pa re cer téc ni co
da Con sul to ria do Se na do, que aqui está.

Qu e ro co mu ni car que além de pe dir que essa
nota téc ni ca seja ins cri ta nos Ana is da Casa, vou
en ca mi nhá-la ao Tri bu nal de Con tas do Esta do do
Pa ra ná e ao Mi nis té rio Pú bli co, por que sua con clu -
são, Sr. Pre si den te, é de que a me di da ado ta da pelo 
Go ver no do Esta do do Pa ra ná, além de ser fla gran -
te men te in cons ti tu ci o nal, con tra ria, de for ma agres -
si va, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, por que esta
não ad mi te que haja re nún cia sem que seja apon ta -
da a fon te de re ce i ta que vai subs ti tui-la ou o cor te
de des pe sa equi va len te à re nún cia que está sen do
es ta be le ci da.

Des sa for ma, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal 
não ad mi te essa isen ção e o Go ver no do Esta do do
Pa ra ná, ao con ce dê-la, está con tra ri an do a lei.

Por tan to, peço que essa nota téc ni ca seja
ins cri ta nos Ana is do Se na do Fe de ral e, re pi to,
vou en ca mi nhá-la ao Tri bu nal de Con tas do meu
Esta do, para que tome as de vi das pro vi dên ci as a
fim de que esse ato ile gal seja anu la do, e ao Mi -
nis té rio Pú bli co, para que in ves ti gue as suas con -
se qüên ci as.

Sr. Pre si den te, não se pode abrir mão de uma
re ce i ta de R$100 mi lhões, cor res pon den te ape nas à 
Re na ult. O Go ver na dor diz que não pode dar o re a -
jus te so li ci ta do pe los pro fes so res e po li ci a is mi li ta res 
do meu Esta do, mas abre mão de re ce i tas. A Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal es ta be le ce o li mi te de 50%
de dis pên dio com pes so al em re la ção à re ce i ta lí qui -
da, mas, ao abrir mão de re ce i ta, o Go ver no es ta be -
le ce um li mi te me nor, por tan to, para o ofe re ci men to
des se re a jus te.

Sr. Pre si den te, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal está sen do agre di da pelo Go ver na dor do Pa ra -
ná, por isso vou aguar dar pro vi dên ci as. 

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, agra de cen do V.
Exª, re i te ro o pe di do de au diên cia do Mi nis tro do
Espor te e Tu ris mo, Car los Mel les, que não aten de
te le fo ne ma de Se na dor.

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



































O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de acu sar re ce bi men to de sua

cor res pon dên cia de 5 de ou tu bro de 2001, na qual
Vos sa Exce lên cia teve a gen ti le za de me trans mi tir o
Re que ri men to nº 516, de 2001, de au to ria da Exce -
len tís si ma Se nho ra Se na do ra He lo í sa He le na e ou -
tros Se na do res, re fe ren te aos trá gi cos acon te ci men -
tos ocor ri dos nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca em 11
de se tem bro pas sa do.

Em res pos ta, de se jo as si na lar mi nha con cor -
dân cia com as pre o cu pa ções ex pres sas pe los Se -
nho res Par la men ta res no re fe ri do Re que ri men to.
Con for me as si na lei em nota à im pren sa emi ti da no úl -
ti mo dia 7 de ou tu bro, o re pú dio ao ter ro ris mo, dis pos -
to no ar ti go 4º da Cons ti tu i ção de 1988, cons ti tui um
dos prin cí pi os fun da men ta is que re gem as re la ções
in ter na ci o na is do Bra sil. A ação di plo má ti ca do país
nes se con tex to aten de, pois, a um pre ce i to cons ti tu ci -
o nal. Como é do co nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia,
a atu a ção ex ter na do Bra sil no ce ná rio pós-l1 de se -
tem bro foi de vi da men te apre sen ta da pelo Chan ce ler
Cel so La fer em sua au diên cia na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe de -
ral, no ul ti mo dia 3 de ou tu bro.

Em meus con ta tos com os man da tá ri os dos
EUA e de ou tros pa í ses, em es pe ci al os la ti no-ame ri -
ca nos, te nho re i te ra do que a luta para eli mi nar o fla -
ge lo do ter ro ris mo é de toda a co mu ni da de in ter na ci o -
nal, não com por tan do he si ta ções nem tran si gên cia, e 
que pre ci sa mos es tar tam bém do lado da ra ci o na li da -
de e da sen sa tez. Este não é um con fli to de fla gra do
con tra um povo, um Esta do ou uma re li gião.

Esse en ten di men to tam bém se fez pre sen te nas 
ma ni fes ta ções do Con gres so Na ci o nal, dos Par ti dos
Po lí ti cos e dos mais di ver sos se to res da so ci e da de
bra si le i ra. Com base nes sa per cep ção, te mos in ter -
na li za do as per ti nen tes dis po si ções con ti das nas Re -
so lu ções ado ta das pelo Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das.

Apro ve i to a opor tu ni da de para agra de cer aos
ilus tres Se na do res a men sa gem a mim trans mi ti da
por Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te, Fer nan do Hen ri que Car do -
so, Pre si den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 681, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 281, re que re mos a dis pen sa

de in ter tí cio pre vis ta no art. 357 do Re gi men to Inter -
no, para a in clu são em Ordem do Dia, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2001.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá – Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra
– Amir Lan 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 a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia de ama nhã.
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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 682, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, e não ha ven -

do ob je ção do Ple ná rio, a an te ci pa ção da Ses são de
13 para a o dia 11 de de zem bro do cor ren te ano, da
des ti na ção da Hora do Expe di en te de di ca da a ho me -
na ge ar o “Dia do Ma ri nhe i ro”, con for me Re que ri men -
to nº 669/2001, já apro va do pelo Ple ná rio des ta Casa.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2000. 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse re -
que ri men to será ob je to de de li be ra ção após a
Ordem do Dia, con so an te o art. 255, I, b, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Of.0088/2001-GSFN

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do pas sa do a in te grar a Ban ca da do PSDB,

so li ci to a Vos sa Exce lên cia o meu des li ga men to do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar des ta Casa,
como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Fre i tas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ofí cio

lido vai à pu bli ca ção. 
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo 1º Se -

cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Of. nº 135/01-LPSDB

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de in clu ir os Se na do -
res Fre i tas Neto e Luiz Pon tes como su plen tes na
com po si ção do Blo co PSDB/PPB, no Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar.

Acom pa nham esta in di ca ção, em en ve lo pe la -
cra do, os do cu men tos men ci o na dos no pa rá gra fo 2º
do art. 23 da Re so lu ção nº 20, de 1993.

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 (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção as in di ca ções.

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.
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, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

  PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 248, DE 2001

Alte ra o art. 1º da Lei nº 10.177, de
12 de ja ne i ro de 2001, que dis põe so bre
as ope ra ções com re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de 
que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem -
bro de 1989.

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

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 de ja -
ne i ro de 2001, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te
§ 2º, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º Os con tra tos de fi nan ci a men to ce -

le bra dos ou re pac tu a dos até 11 de ja ne i ro
de 2001 te rão, se do in te res se do mu tuá rio,
os res pec ti vos en car gos fi nan ce i ros ajus ta -
dos a par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, de
for ma a com pa ti bi li zá-los aos cus tos pre vis -
tos nes te ar ti go.

.....................................................” (NR)

Art. 2º Fica es ta be le ci do o pra zo de no ven ta
dias a con tar da data de pu bli ca ção des ta lei para a
for ma li za ção do re a jus te pre vis to no § 2º do art. 1º
da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, em
seu art. 1º, es ta be le ce en car gos fi nan ce i ros me no res
do que os an te ri or men te co bra dos nos fi nan ci a men -
tos con ce di dos com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te. O art. 3º au to ri za os ban cos ad mi nis tra do -
res dos fun dos a re ne go ci a rem as dí vi das nas no vas
con di ções fi xa das na lei.

Ocor re que o tex to da lei aca bou por ge rar di -
ver gên ci as de in ter pre ta ção quan to às ta xas a se -
rem em pre ga das nas re ne go ci a ções dos con tra tos
com re la ção ao pe río do en tre 14 de ja ne i ro de 2000
e a data da pro mul ga ção da lei. O go ver no e os ban -
cos ope ra do res dos res pec ti vos fun dos têm en ten di -
do que nes se pe río do as ta xas de ju ros se ri am as
es ti pu la das na me di da pro vi só ria que deu ori gem à



re fe ri da lei, e por tan to, me nos fa vo rá ve is aos de ve -
do res. Assim, se gun do essa in ter pre ta ção, um to ma -
dor de em prés ti mo clas si fi ca do como pe que no ou
mé dio pro du tor ru ral pa ga ria, no pe río do de ja ne i ro
de 2000 a ja ne i ro de 2001, ju ros de 14% ao ano, ao
in vés de 8,75% con for me es ti pu la a lei em ques tão.

Di an te dis so, pro po nho, aos no bres Pa res, o
pre sen te pro je to de lei, que visa evi tar di ver gên ci as
de in ter pre ta ção e res ta be le cer o es pí ri to que mo ti -
vou e Con gres so na apro va ção da Lei nº 10.177, de
2001, se gun do o qual era in dis pen sá vel uma re ne -
go ci a ção das dí vi das dos mu tuá ri os dos fun dos
cons ti tu ci o na is em con di ções mais fa vo rá ve is, de
for ma a que es sas dí vi das pu des sem ser hon ra das.
A pro po si ção ex pli ci ta que os en car gos fi nan ce i ros
de fi ni dos na Lei nº 10.177, de 2001, de vem ser apli -
ca dos para os con tra tos de fi nan ci a men to ce le bra -
dos ou re pac tu a dos até a data de pro mul ga ção des -
sa lei, e pro mo vi dos os ajus tes nos no vos mol des, a
par tir de 14 de ja ne i ro de 2000. Pro põe-se, ain da,
que a for ma li za ção des se ajus te se dê no pra zo de
no ven ta dias, a par tir da data em que for pu bli ca da a 
lei de ri va da do pro je to em tela.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

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

Art. 1º A par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, os en -
car gos fi nan ce i ros dos fi nan ci a men tos con ce di dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de
que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989,
se rão os se guin tes:

I – ope ra ções ru ra is:
a) agri cul to res fa mi li a res en qua dra dos

no Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da 
Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF: os de fi ni dos 
na le gis la ção e re gu la men to da que le Pro -
gra ma;

b) mini-pro du to res, suas co o pe ra ti vas
e as so ci a ções: seis por cen to ao ano; 

c) pe que nos e mé di os pro du to res,
suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções: oito-in te i -
ros e se ten ta e cin co cen té si mos por cen to
ao ano;

d) gran des pro du to res, suas co o pe ra ti -
vas e as so ci a ções: dez in te i ros e se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano;

II – ope ra ções in dus tri a is, agro-in dus -
tri a is e de tu ris mo:

a) mi cro em pre sa: oito in te i ros e se ten -
ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano:

b) em pre sa de pe que no por te: dez por
cen to ao ano:

c) em pre sa de mé dio por te: doze por
cen to ao ano:

d) em pre sa de gran de por te: qua tor ze
por cen to ao ano.

III – ope ra ções co mer ci a is e de ser vi -
ços:

a) mi cro em pre sa: oito in te i ros e se ten -
ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano:

b) em pre sa de pe que no por te: dez por
cen to ao ano:

c) em pre sa de mé dio por te: doze por
cen to ao ano,

d) em pre sa de gran de por te: qua tor ze
por cen to ao ano.

§ 1º (VETADO) 

§ 2º O del cre de re do ban co ad mi nis tra dor, li -
mi ta do a três por cen to ao ano, está con ti do nos en -
car gos fi nan ce i ros co bra dos pe los Fun dos Cons ti tu -
ci o na is e será re du zi do em per cen tu al idên ti co ao
per cen tu al ga ran ti do por fun dos de aval.

§ 3º Os con tra tos de fi nan ci a men to con te rão
cláu su la es ta be le cen do que os en car gos fi nan ce i ros 
se rão re vis tos anu al men te e sem pre que a Taxa de
Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP apre sen tar va ri a ção
acu mu la da, para mais ou para me nos, su pe ri or a
trin ta por cen to.

§ 4º No mês de ja ne i ro de cada ano, ob ser va -
das as dis po si ções do pa rá gra fo an te ri or, o Po der
Exe cu ti vo, por pro pos ta con jun ta dos Mi nis té ri os da
Fa zen da e da Inte gra ção Na ci o nal, po de rá re a li zar
ajus tes nas ta xas dos en car gos fi nan ce i ros, li mi ta -
dos à va ri a ção per cen tu al da TJLP no pe río do.

§ 5º So bre os en car gos de que tra tam as alí ne -
as b, c e d do Inci so I e as alí ne as dos Inci sos II e III 
des te ar ti go, se rão con ce di dos-bô nus de adim plên -
cia de vin te e cin co por cen to para mu tuá ri os que



de sen vol vem suas ati vi da des na re gião do semi-ári -
do nor des ti no e de quin ze por cen to para mu tuá ri os
das de ma is re giões, des de que a par ce la da dí vi da
seja paga até a data do res pec ti vo ven ci men to.

§ 6º No caso de des vio na apli ca ção dos re cur -
sos, o mu tuá rio per de rá, sem pre ju í zo das me di das
ju di ci a is ca bí ve is, in clu si ve de na tu re za exe cu tó ria,
todo e qual quer be ne fí cio, es pe ci al men te os re la ti -
vos ao bô nus de adim plên cia.
....................................................................................

Art. 3º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to fi cam au to ri za dos 
a ado tar, nas as sun ções, re ne go ci a ções, pror ro ga -
ções e com po si ções de dí vi das, as se guin tes con di -
ções:

I – o sal do de ve dor da ope ra ção, para efe i to da 
re ne go ci a ção da dí vi da, será apu ra do sem com pu tar 
en car gos por ina dim ple men to, mul tas, mora e ho no -
rá ri os de ad vo ga dos;

II – be ne fi ciá ri os: mu tuá ri os de fi nan ci a men -
tos con ce di dos até 31 de de zem bro de 1998, com
re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to;

III – en car gos fi nan ce i ros: os fi xa dos no art.
lº,  com a in ci dên cia dos bô nus es ta be le ci dos no
seu § 5º;

IV – pra zo: até dez anos, acres ci dos ao pra zo
fi nal da ope ra ção, es ta be le cen do-se novo es que ma
de amor ti za ção fi xa do de acor do com a ca pa ci da de
de pa ga men to do de ve dor.

§ 1º Não são pas sí ve is de re ne go ci a ção, nos
ter mos des te ar ti go, as ope ra ções ne go ci a das com
am pa ro na Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de
1995.

§ 2º Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne go ci -
a ção, pror ro ga ção e com po si ção de dí vi das de
que tra ta este ar ti go de ve rão ma ni fes tar, for mal -
men te, seu in te res se aos ban cos ad mi nis tra do res
até 60 dias, a con tar da pu bli ca ção des ta Lei. § 3º
Fica es ta be le ci do o pra zo de 180 dias, a con tar da 
pu bli ca ção des ta lei, para en cer ra men to das re ne -
go ci a ções, pror ro ga ções e com po si ções de dí vi -
das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos Cons ti tu -
ci o na is, in clu si ve sob a for ma al ter na ti va de que
tra ta o art. 4º.

§ 4º As ope ra ções ori gi na ri a men te con tra ta das 
ao am pa ro dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to que se en qua dra rem no dis pos to nes te ar ti go 
e te nham sido re com pos tas com re cur sos de ou tras

fon tes dos agen tes fi nan ce i ros po de rão ser re ne go -
ci a das com base nes ta lei, a cri té rio dos ban cos
ope ra do res.

§ 5º Os sal dos de ve do res das ope ra ções de que 
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para efe i to de re ver são aos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se rão atu -
a li za dos, a par tir da data da ex clu são dos fi nan ci a -
men tos das con tas dos Fun dos, com en car gos fi nan -
ce i ros não su pe ri o res à Taxa de Ju ros de Lon go Pra -
zo (TJLP) e sem im pu tar en car gos por ina dim ple men -
to e ho no rá ri os de ad vo ga dos.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções em que te nham sido cons ta ta dos des vio
de re cur sos.

§ 7º (VETADO)

§ 8º (VETADO)

§ 9º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to de ve rão for ne cer
aos mu tuá ri os de mons tra ti vo de cál cu lo da evo lu ção 
dos sal dos da con ta do fi nan ci a men to.
....................................................................................

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

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

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:













O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:



OF. GLPMDB Nº 252/2001

Bra sí lia, 19 de no vem 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 Ro bin son Vi a na,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Ney Su as su na, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos-CAE. – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 253/2001

Bra sí lia, 19 de no vem 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 Ro bin son Vi a na,
como mem bro su plen te, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Ney Su as su na, na Co mis são de Edu ca ção-CE. – Re -
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 254/2001

Bra sí lia, 19 de no vem 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 Ro bin son Vi a na,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Ney Su as su na, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le-CFC. – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 248/2001

Bra sí lia, 6 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 9, de 31 de ou -
tu bro de 2001, que “Dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro 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
Se na dor Ma gui to Vi le la
Se na dor Íris Re zen de

Su plen tes
Se na dor Amir Lan do
Se na dor Ger son Ca ma ta

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 251/2001

Bra sí lia, 19 de no vem 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 dos Mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 10, de 13 de
no vem bro de 2001, que “Alte ra a Lei nº 8.745 de 9
de de zem bro de 1993", que dis põe so bre a con tra ta -
ção por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si -
da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co,
nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, 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
Se na dor Amir Lan do
Se na dor Alber to Sil va

Su plen tes
Se na dor Íris Re zen de
Se na dor Rob son Vi a na.

Ccor di al men te –, Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os Se na do res do blo co PSDB/PPB que
com po rão à Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº 10

Pu bli ca ção DOU: 14-11-01

Assun to: Alte ra à Lei nº 8.745, de 9 de de zem -
bro de 1993, que dis põe so bre a con tra ta ção por tem -
po de ter mi na do para aten der a ne ces si da de tem po -
rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co, nos ter mos do
in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Ro me ro Jucá
Su plen te: Ri car do San tos

Bra sí lia, 20 de no vem bro, de 2001. – Se na dor
Ge ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, com re fe rên cia ao Expe di en te que
aca ba de ser lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná -
rio que o re ce beu na data de on tem.

De acor do com o art. 29 do Re gi men to Inter no, a 
re nún cia tor nar-se-á efe ti va e ir re tra tá vel após sua
pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em
ses são an te ri or foi lido o Re que ri men to nº 672, de
2001, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, so li ci tan do, nos
ter mos do art. 71, in ci sos IV e VI, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, seja re a li za da, pelo Tri bu nal de Con tas da
União, au di to ria nas obras da Via Expres sa Sul –
Flo ri a nó po lis – SC, para efe i to de ve ri fi ca ção da le -
ga li da de dos con tra tos e seus adi ta men tos, bem
como da ne ces si da de téc ni ca de re for mu la ção cons -
tan te do pro je to e seu cus to real.

Os avul sos do re que ri men to en con tram-se à
dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res no es pe lho
da Ordem do Dia dis tri bu í do nas suas ban ca das. 

Em vo ta ção o re que ri men to.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – 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 Ca sil do Mal da ner, para
en ca mi nhar o re que ri men to de sua au to ria.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre o cu -
pa-nos esse re que ri men to, ten do em vis ta es tar mos
na imi nên cia de vo tar o Orça men to para o ano
2002. Como há dú vi das so bre a obra e va mos vo tar
a des ti na ção de re cur sos para ela, po de mos, se
exis ti rem ir re gu la ri da des, vê-la no rol das ina ca ba -
das e pa ra li sa das. É o que não que re mos. 

Sr. Pre si den te, já que a ma i o ria dos re cur sos a
ela des ti na dos são fe de ra is, que re mos e pe di mos,
por in ter mé dio des te re que ri men to, que o Tri bu nal de
Con tas da União de ter mi ne uma au di to ria, o mais rá -
pi do pos sí vel, para que se di ri mam as dú vi das. A obra 
foi con tra ta da, em 1994, pelo va lor de R$28 mi lhões.
Hou ve re a jus te em ja ne i ro de 1998, pas sou ela para
R$33 mi lhões. Acon te ce que em mar ço do ano pas sa -
do foi fe i to mais um ter mo adi ti vo, pas san do a obra de
R$33 para R$66 mi lhões, bem aci ma do que es ti pu la
a le gis la ção em vi gor no Bra sil, que pre vê que os adi -
ta men tos po dem ir até 25%, ha ven do jus ti fi ca ti vas
para isso. De vem ser apre sen ta dos os fe nô me nos
que le vam aos ter mos adi ti vos, aos adi ta men tos às
obras.

Como, en tão, os adi ta men tos a essa obra ul tra -
pas sam os 130%, em uma épo ca em que vi ve mos em 
es ta bi li da de, em uma épo ca em que os ser vi do res
pú bli cos e os apo sen ta dos não ti ve ram re a jus te sa la -
ri al? Na ver da de, há uma pe que na in fla ção. Mas isso
não quer di zer que o ci men to, o fer ro, a mão-de-obra
te nham tido os seus cus tos ele va dos em algo da or -
dem de 130%.

Por tan to, ca u sa-nos es tra nhe za essa si tu a ção
e, para se rem di ri mi das es sas dú vi das, es ta mos so li -
ci tan do ao Tri bu nal de Con tas da União que nos au xi -
lie, a fim de que uma obra da en ver ga du ra da Via
Expres so Sul, na Ilha de Flo ri a nó po lis, não so fra so lu -
ção de con ti nu i da de.

Caso haja al gu ma ir re gu la ri da de, que o Tri bu nal
de Con tas da União par ti ci pe do pro ces so de aná li se,
já que a ma i or par te dos re cur sos é fe de ral. Que se
faça o le van ta men to, e, se se cons ta tar ir re gu la ri da -
des, que se pu nam os res pon sá ve is, mas que a obra
não so fra so lu ção de con ti nu i da de. 

É isso que nós, ca ta ri nen ses, que re mos, mo ti vo
pelo qual es ta mos pe din do ao Tri bu nal de Con tas da
União que par ti ci pe da ve ri fi ca ção da si tu a ção. 

É o en ca mi nha men to do re que ri men to, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
Se na do ras e os Srs. Se na do res que apro vam o re -
que ri men to que está em vo ta ção per ma ne çam sen ta -
dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em
ses são an te ri or foi lido o Re que ri men to nº 673, de
2001, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, so li ci tan do, nos
ter mos do art. 71, in ci sos IV e VI, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, seja re a li za da pelo Tri bu nal de Con tas da
União au di to ria nas obras da cons tru ção da
BR-282-SC, Flo ri a nó po lis, di vi sa com Argen ti na,
para efe i to de ve ri fi ca ção da le ga li da de dos con tra -
tos e seus adi ta men tos, bem como do cus to mé dio
real do qui lô me tro pro je ta do e im plan ta do.

Avul sos do re que ri men to en con tram-se à dis po -
si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res no es pe lho da
Ordem do Dia dis tri bu í do nas suas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar o re que ri men to, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, que ha via so li ci ta do em pri -
me i ro lu gar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em se gui da
te re mos a hon ra de ou vir o Se na dor ca ta ri nen se Ge -
ral do Althoff. 

Tra ta-se tam bém, Sr. Pre si den te, de uma obra
fe de ral de le ga da ao Go ver no do Esta do, sen do que
os re cur sos são fe de ra is. É uma BR que par te do
Atlân ti co, ou seja, do nos so li to ral, e vai até a Argen ti -
na, até a fron te i ra; ela atra ves sa o Bra sil. 

Sr. Pre si den te, sa be mos que no re la tó rio de
obras com in dí ci os de ir re gu la ri da des, para efe i to de
emen das ao Orça men to Ge ral da União de 2002, o
pró prio Tri bu nal de Con tas da União apon tou ina de -
qua ções em vá ri os ter mos adi ti vos. Tais acor dos aca -
ba ram por ele var sen si vel men te os va lo res ori gi na is
dos con tra tos. Con tu do, o Tri bu nal não foi cla ro so bre
a le ga li da de dos mes mos e não iden ti fi cou a ade qua -
ção dos cus tos de im plan ta ção.

Res sal te-se, ain da, Sr. Pre si den te, a pre vi são
de no vos re pas ses fi nan ce i ros para as obras no Orça -
men to Ge ral da União para 2001 e para 2002.

Por fim, pre ten de esse re que ri men to, ten do em 
vis ta a im por tân cia da obra para a eco no mia de
San ta Ca ta ri na, evi tar uma nova pa ra li sa ção na sua 
im plan ta ção e sua per ma nên cia na lis ta de obras
ina ca ba das.

Esse re que ri men to, Sr. Pre si den te, no bres Co le -
gas, tem o fito, tem a in ten ção, já que es ta mos vo tan -
do o Orça men to para o ano que vem e, na tu ral men te,
re cur sos es tão pre vis tos para essa obra, e como há
in dí ci os de al gums pon tos ina de qua dos, de tam bém
pe dir ao Tri bu nal de Con tas da União au di to ria, com
ce le ri da de. 

Qu an do o Se na do cons ti tu iu uma co mis são es -
pe ci al ex ter na para ana li sar as obras ina ca ba das no
Bra sil, sob a Pre si dên cia do Se na dor Car los Wil son, e 
da qual tive a hon ra de ser Re la tor, den tre as duas mil
e pou cas obras ina ca ba das que en con tra mos, in clu si -
ve al gu mas até da épo ca do Impé rio, a BR-282, que
per pas sa a re gião de La ges, San ta Ca ta ri na, tam bém 
lá se en con tra va.

Hoje, Sr. Pre si den te, em fun ção de al guns in dí -
ci os, po de re mos vê-la no va men te pa ra li sa da, e não
que re mos ver essa obra e nem a Via Expres sa Sul,
cons tan te do re que ri men to an te ri or, no rol das obras

ina ca ba das do Bra sil. Não que re mos ser mais um
TRT da vida! Em ab so lu to!

Por isso, apre sen ta mos essa pro pos ta. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ge ral do Althoff.

O SR. GERALDO ALTHOFF (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, esse re que ri men -
to, que te mos o de se jo de en ca mi nhar, como tam bém
o an te ri or, faz re fe rên cia a duas obras de sig ni fi ca ti va
im por tân cia do Esta do de San ta Ca ta ri na.

O re que ri men to apro va do an te ri or men te re fe -
re-se à Via Expres sa Sul, um aces so que o Go ver no
do Esta do, com fi nan ci a men to do Go ver no Fe de ral,
vem fa zen do para re sol ver pro ble ma de ex tre ma gra -
vi da de para o tu ris mo, para o co mér cio, para a in dús -
tria e para todo ci da dão de San ta Ca ta ri na. Afi nal de
con tas, a por ta de en tra da de um Esta do é sem pre a
sua ca pi tal e, sem dú vi da ne nhu ma, o ae ro por to da
nos sa que ri da Flo ri a nó po lis ca re ce de uma ro do via
que seja ade qua da para aqui lo a que se pro põe.

Por essa ra zão, o re que ri men to apro va do é de
ex tre ma im por tân cia, as sim como o re que ri men to de
au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner re fe ren te à
BR-282, mais es pe ci fi ca men te ao seg men to en tre
Var gem e São José do Cer ri to, na re gião ser ra na do
nos so Esta do.

A pre o cu pa ção trans mi ti da nos dois re que ri -
men tos, a pre o cu pa ção do no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner tam bém é nos sa. Mas não que re mos que a
so li ci ta ção ao Tri bu nal de Con tas da União ve nha a
ser jus ti fi ca ti va para que as obras, tan to aque la que
cons ta do pri me i ro re que ri men to quan to aque la a que 
se re fe re o re que ri men to que es ta mos a en ca mi nhar,
te nham o seu tem po re du zi do, exa ta men te pelo sig ni -
fi ca do que têm para suas res pec ti vas re giões.

Se na dor Ca sil do Mal da ner, faço um con vi te a 
V. Exª. Já que ti ve mos hoje opor tu ni da de de um
con ta to te le fô ni co com o Mi nis tro Hum ber to Sou to,
vou so li ci tar a S. Exª que, em fun ção des ses re que -
ri men tos, bus que mos, jun tos, a ce le ri da de ne ces sá -
ria e in dis pen sá vel para que es sas obras não se jam
pa ra li sa das pela ação que o Tri bu nal de Con tas da
União de ve rá exer ci tar.

Mais ain da: tive o zelo e o cu i da do de con ver sar
com o Go ver na dor do nos so Esta do. Pe dia-me S. Exª
que fi zes se tam bém, nes te ple ná rio, a so li ci ta ção do
aval da ne ces si da de da ava li a ção por par te do Tri bu -
nal de Con tas da União, mas, ao mes mo tem po, que



pe dís se mos ce le ri da de para que as obras não se jam
en ca mi nha das ina de qua da men te.

Te nho cer te za de que, com a so li da ri e da de do
Se na dor Ca sil do Mal da ner, ha ve re mos de bus car a
ce le ri da de in dis pen sá vel tan to numa obra quan to na
ou tra, para que, des sa ma ne i ra, as obras te nham con -
ti nu i da de, e, por con se qüên cia, num tem po o mais
cur to pos sí vel, ve nham a be ne fi ci ar se to res sig ni fi ca -
ti vos do Esta do que re pre sen ta mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to n.º 673, 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.)
O re que ri men to está apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em vir tu de de
omis são grá fi ca, o Item 5 da pa u ta de hoje de i xou de
cons tar da se qüên cia do avul so da Ordem do Dia.
Nes se sen ti do, foi dis tri bu í da có pia do re fe ri do item
nas ban ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 1.060,
de 5 de fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce
nor mas para a con ces são de as sis tên cia ju -
di ciá ria aos ne ces si ta dos, para con ce der a
gra tu i da de do exa me de DNA, nos ca sos
que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.160, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 683, DE 2001

Nos ter mos do art. 315 do Re gi men to Inter no,
re que i ro o adi a men to da vo ta ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 39, de 2001, que al te ra a Lei nº 1.060, de 5

de fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a
con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta -
dos, para con ce der a gra tu i da de do exa me de DNA,
nos ca sos que es pe ci fi ca, a fim de que o mes mo seja
sub me ti do ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos para que se jam ava li a das as im pli ca ções fi -
nan ce i ras que po de rão ad vir com sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu que ro re ti rar o re que ri men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, es tou re ti ran do o re que ri men to de mi -
nha au to ria que so li ci ta o adi a men to da vo ta ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001. 

Re gis tro que a Li de ran ça do Go ver no, além de
re ti rar o re que ri men to, vai acom pa nhar a vo ta ção a fa -
vor do pro je to, por tan to, en ca mi nha a fa vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
aguar da o re que ri men to es cri to de V. Exª e in for ma
que de fe re o re que ri men to por an te ci pa ção.

É o se guin te o re que ri men to:

REQUERIMENTO Nº 684, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,

do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 683, de 2001.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção,
em tur no úni co, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 
2001 (nº 467/99, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei
nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce
nor mas para a con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria
aos ne ces si ta dos, para con ce der a gra tu i da de do
exa me de DNA, nos ca sos que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.160, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Pas sa-se à vo ta ção.
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) – É para en -
ca mi nhar a vo ta ção. V. Exª, por ser o Re la tor da ma té ria, 
tem o di re i to de fa lar por úl ti mo. Por tan to, V. Exª vai que -
rer en ca mi nhar a vo ta ção ago ra ou de po is?

Infor mo a V. Exª que a dis cus são da ma té ria foi
en cer ra da na úl ti ma ses são de li be ra ti va. Esta mos em
pro ces so de vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Então, Sr. Pre si den te, usa rei da pa la vra para en ca -
mi nhar a vo ta ção por úl ti mo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, para
en ca mi nhar a vo ta ção. Em se gui da, con ce de rei a pa -
la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse
pro je to está sen do es pe ra do com mu i to oti mis mo,
prin ci pal men te pe las clas ses mais po bres do Bra sil,
pe los seg men tos so ci a is que, de cer ta for ma, es ta -
vam sen do dis cri mi na dos, não por cul pa da Jus ti ça,
mas pela fal ta de uma le gis la ção per ti nen te, que am -
pa ras se as pes so as que, ba ten do às por tas da Jus ti -
ça atrás de um exa me de DNA, não en con tra vam
subs tân cia le gal para re que re rem a gra tu i da de dos
pro ce di men tos. 

Em vis ta dis so, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
39, de 2001, que teve como au tor o De pu ta do Co ri o la -
no Sa les – que nos dá o pra zer e a hon ra de es tar pre -
sen te a esta so le ni da de, ao lado do Pre si den te Ra -
mez Te bet –, vem pre en cher essa gran de la cu na que
está sen do re sol vi da pelo Se na do Fe de ral e pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos – e cer ta men te me re ce rá o apo -
io in con tes te e unâ ni me des ta Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to
para re gis trar que se en con tra vi si tan do o Se na do Fe -
de ral, nes ta tar de his tó ri ca, a Ve re a do ra do Mu ni cí pio
de San tos, pelo PTB, San dra Aran tes do Nas ci men to, 
que pro du ziu, in clu si ve, uma obra li te rá ria, ”A fi lha
que o rei não quis“, en fo can do a ques tão do exa me de 
DNA. Ela con se guiu pro var na Jus ti ça que era re al -
men te fi lha de Pelé, pa ter ni da de que lhe foi ne ga da.
Se ti ves se per di do, ela te ria que ar car com as des pe -
sas do pro ces so. Como ga nhou e, na re a li da de, ti nha
todo o di re i to de pro var pe ran te a so ci e da de quem era 
seu pai, de quem se or gu lhou e se or gu lha. Mu i to em -
bo ra te nha ha vi do di ver gên ci as, a fi lha le gí ti ma do rei
Pelé en con tra-se pre sen te para dar apo io in con di ci o -

nal a essa pro po si ção que tra duz o de se jo de mi lha -
res e mi lha res de bra si le i ros, prin ci pal men te das ca -
ma das mais po bres da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, já foi san ci o na da no Mu ni cí pio de 
San tos, pelo Pre fe i to Mu ni ci pal, uma lei pre ven do a
gra tu i da de do exa me de DNA, pro pos ta da ini ci a ti va
da Ve re a do ra San dra Aran tes do Nas ci men to, a quem 
pa ra be ni zo por ter tido essa gran de idéia, uma vez
que ela re cor reu com te na ci da de e dig ni da de à Jus ti -
ça, ten do ob ti do su ces so e so fren do in te ri or men te
pelo fato de ter que tra tar de uma ques tão tão cons -
tran ge do ra quan to esta: a bus ca da pa ter ni da de. 

Fe liz men te, ela foi vi to ri o sa e se en con tra nes te
ple ná rio, Sr. Pre si den te, para apo i ar o nos so Re la tor
Se bas tião Ro cha, que se hou ve com mu i ta com pe -
tên cia na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e no ple ná rio, en fo can do e de fen den do a ma té -
ria. Hoje já con ta, gra ças à sua ha bi li da de e à vir tu de
e à opor tu ni da de do pro je to, com o apo io da pró pria
Ban ca da do Go ver no, que, num de ter mi na do mo men -
to, teve cer ta dú vi da a res pe i to da vi a bi li da de da ma -
té ria.

Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo o De pu ta do Co ri o la -
no Sa les, pelo bri lhan tis mo da ini ci a ti va, e o no bre Se -
na dor Se bas tião Ro cha, pelo tra ba lho pro fí cuo re a li -
za do nes ta Casa, vi san do à apro va ção da ma té ria.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Artur da Tá vo la.

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, as ra zões pe -
las qua is o Go ver no re ti ra o re que ri men to de adi a -
men to e apro va esta ma té ria es tão uni ca men te li ga -
das à im por tân cia so ci al de seu con te ú do. É im por -
tan te dar uma pa la vra nes sa di re ção, vis to que essa
ati tu de pas sa a in te grar um con jun to de me di das na li -
nha dos di re i tos hu ma nos que tem dig ni fi ca do o Bra sil 
re cen te men te e for ta le ci do os vín cu los da de mo cra -
cia bra si le i ra com a so ci e da de.

Em 1988, tive opor tu ni da de de ser o Re la tor, na
Cons ti tu in te, do ca pí tu lo de di ca do à fa mí lia. Co lo ca -
mos no art. 227 um tex to que ja ma is re ce beu qual -
quer ob ser va ção ou re for mu la ção: ”É de ver da fa mí -
lia, da so ci e da de e do Esta do (...)“. Na que le mo men -
to, tra ta mos a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do como
três en ti da des in ter ve ni en tes no pro ces so so ci al e
não ape nas o Esta do, como até en tão se su pu nha ser 
pos sí vel no Bra sil. Reza o ar ti go: ”É de ver da fa mí lia,
da so ci e da de e do Esta do as se gu rar à cri an ça e ao



ado les cen te, com ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, 
à sa ú de, à ali men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro -
fis si o na li za ção, à cul tu ra“. Aqui está o pon to cer to do
pro je to em ques tão: ”à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber -
da de e à con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de
co lo cá-los a sal vo de toda a for ma de ne gli gên cia, dis -
cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres -
são“.

Qu an tos ca sos li ga dos à dis cri mi na ção de fi lhos 
nas ci dos fora do cha ma do ca sa men to le gal, re gu lar,
es tão na lon ga lis ta de so fri men tos hu ma nos de cor -
ren tes des sa si tu a ção?

Faço uma ho me na gem ao Se na dor Nel son Car -
ne i ro que, por co in ci dên cia, se sen ta va na mes ma
ban ca da que te nho a hon ra de ocu par como re pre -
sen tan te do Rio de Ja ne i ro.

O Se na dor Nel son Car ne i ro foi uma peça de ci si -
va na ela bo ra ção des sa ma té ria – fui o Re la tor e pos -
so tes te mu nhá-lo –, na Cons ti tu in te de 1987 e na
Cons ti tu i ção de 1988. S. Exª foi um dos ra ros po lí ti cos
bra si le i ros que de i xou uma obra le gis la ti va, e, nos
seus 48 anos de Par la men to, ob ser vou a evo lu ção de
uma sé rie de con ce i tos li ga dos à mo der ni da de da
idéia de fa mí lia, ao res pe i to à si tu a ção de fa mí li as que 
não eram cons ti tu í das ex clu si va men te pe las for mas
tra di ci o na is. O § 6º, la pi dar, que pas sou a ser con sa -
gra do a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, reza: ”os fi lhos 
ha vi dos, ou não, da re la ção do ca sa men to ou por
ado ção te rão os mes mos di re i tos e qua li fi ca ções, pro -
i bi das qua is quer de sig na ções dis cri mi na tó ri as re la ti -
vas à fi li a ção“. 

Aque le tex to da Cons ti tu i ção foi vo ta do por to -
dos os Cons ti tu in tes e re la ta do por al guns Se na do res 
pre sen tes nes te ple ná rio – como o Se na dor Fo ga ça,
Sub-Re la tor-Ge ral, e o Se na dor Ber nar do Ca bral, Re -
la tor-Ge ral – e por nós que fo mos Re la to res Se to ri a is.
Esse dis po si ti vo, cu ri o sa men te ago ra, 13 anos de po -
is, com os avan ços da tec no lo gia e da ciên cia, pas sa
a per mi tir que o cha ma do pa re a men to cro mos sô mi co
– nome ex tre ma men te com pli ca do, co nhe ci do po pu -
lar men te como exa me de DNA – pos sa ser algo ao al -
can ce da po pu la ção sem re cur sos. 

É mu i to raro fa zer a li ga ção, no tem po, de ar ti -
gos e pen sa men tos, que vão evo lu in do e que, de re -
pen te, de sá guam numa pos si bi li da de de jus ti ça,
como essa apre sen ta da ago ra.

Tra ba lha mos in ter na men te no Go ver no, es co i -
man do não po si ções con trá ri as ao con te ú do, mas as -
pec tos ex clu si va men te or ça men tá ri os li ga dos à rede
pú bli ca, e po de mos, com ma i or pra zer e ale gria, fa zer
par te des se pro je to tão bem ca pi ta ne a do no Se na do
pelo Re la tor, Se na dor Se bas tião Ro cha. Fi ca mos ex -

tre ma men te fe li zes de par ti ci par des se mo men to de
jus ti ça so ci al, hu ma ni da de e de mo cra cia. 

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

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, con gra tu lo-me
com o au tor do pro je to, emi nen te De pu ta do Co ri o la no 
Sa les, e prin ci pal men te com o emi nen te Se na dor Ro -
me ro Jucá, que re ti rou seu re que ri men to de adi a men -
to, até por que essa pro vi dên cia já se fa zia sen tir. Sa -
be mos de tan tos pro ces sos em per ra dos na Jus ti ça
por fal ta de ce le ri da de e de con di ções mí ni mas da
pes soa in te res sa da para fa zer, por exem plo, o exa me
de pa ter ni da de, de DNA, hoje te o ri ca men te per fe i to,
se gu ro em cer ca de 99,9% dos ca sos.

Por tan to, tra ta-se de re vi ver, como fez o emi nen -
te Se na dor Artur da Tá vo la, a me mó ria do nos so que -
ri do e sa u do so ex-Pre si den te do Se na do, Se na dor
Nel son Car ne i ro, que tan to lu tou pe los di re i tos das fa -
mí li as, e nes se caso so bre tu do pelo di re i to dos mais
ne ces si ta dos.

Assim, o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro en ca mi -
nha fa vo ra vel men te à apro va ção des se pro je to, es pe -
ran do que o Pre si den te o san ci o ne o mais rá pi do pos -
sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, este pro je to
de ter mi na um acrés ci mo à Lei 1.060, de 05 de fe ve re -
i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a con ces -
são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta dos. 

O ob je ti vo da ma té ria, como já está cla ra men te
co lo ca do, é acres cen tar um in ci so ao art. 3º, que de fi -
ne as isen ções. Então, o ilus tre De pu ta do au tor da
ma té ria acres cen ta o in ci so VI, es ta be le cen do que fi -
cam as par tes isen tas das des pe sas com a re a li za ção 
do exa me de có di go ge né ti co – DNA – que for re qui si -
ta do pela au to ri da de ju di ciá ria, nas ações de in ves ti -
ga ção de pa ter ni da de ou ma ter ni da de.

O pro je to foi ana li sa do nes ta Casa e na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Con si de ra do cons ti tu ci o nal e ju ri di -
ca men te cor re to, ob te ve o pa re cer fa vo rá vel do Se na -
dor Se bas tião Ro cha. O ilus tre re la tor con fir ma que
as ga ran ti as ofe re ci das pela Cons ti tu i ção, es pe ci al -
men te no art. 227, onde está de fi ni da a pro te ção do



Esta do à cri an ça e ao ado les cen te, in clu si ve aos fi -
lhos ha vi dos ou não na re la ção de ca sa men to, ne ces -
si tam da apro va ção des se pro je to, para que se as se -
gu re uma pos tu ra cor re ta na in ves ti ga ção de pa ter ni -
da de, prin ci pal men te da que las fa mí li as mais des pro -
te gi das, aque las que re al men te não po dem pa gar o
exa me. 

A pre sen ça do ilus tre De pu ta do Co ri o la no Sa -
les, ilus tre au tor des se pro je to, nes ta Casa, hoje, de -
mons tra a se ri e da de com que S. Exª apre sen tou a
sua pro pos ta; da mes ma for ma, a pre sen ça da ilus tre
Ve re a do ra San dra Aran tes do Nas ci men to Fe lin to, re -
pre sen tan te do povo de San tos, tam bém de mons tra a 
sua pre o cu pa ção. Ela é um dos mi lha res de exem plos 
exis ten tes nes te País.

Em edi ção do jor nal da ci da de de San tos O Tes -
te mu nho, ma té ria re la ta o fato de que mães, fa mí li as
lo tam, mu i tas ve zes, ga bi ne tes e es pa ços de de nún -
cia – e eu di ria – de for ma in jus ta e dis cri mi na tó ria,
pois ho mens e mu lhe res são ex pos tos em pro gra mas
de te le vi são de um modo de pre ci a ti vo, na bus ca de
um es cla re ci men to so bre a pa ter ni da de.

Pre ci sa mos de uma le gis la ção sé ria e con sis -
ten te, que res guar de e am pa re es sas pes so as, in clu -
si ve para aca bar com a fal ta de res pe i to de de ter mi -
na dos pro gra mas, prin ci pal men te de te le vi são, que
ex põem ho mens e mu lhe res des te País.

Diz o jor nal O Tes te mu nho: 

Co nhe cer sua ori gem, sa ber quem
par ti ci pou da sua gê ne se, quem con tri bu iu
para que vi es se à exis tên cia é um di re i to
na tu ral re co nhe ci do por to das as co mu ni da -
des hu ma nas. Uma ne ces si da de pro fun da e 
es tru tu ran te na vida do ser hu ma no. 

Infe liz men te, esse di re i to é ne ga do a
mi lha res de pes so as, se jam elas be bês, cri -
an ças, ado les cen tes, jo vens ou adul tas.
Sen tir-se vin do do nada traz uma di fu sa
sen sa ção de tris te za e in sis ten te mal-es tar.
Faz com que o in di ví duo se sin ta como uma
casa sem ali cer ce ou ár vo re sem raiz. Os
des vi os de com por ta men to, en tão, po dem
não ser a re gra, mas a fa ta li da de. 

Qu e ro cum pri men tar o jor nal, a Ve re a do ra pela 
ini ci a ti va de es ta be le cer uma lei que ga ran te a gra -
tu i da de do tes te do DNA no seu mu ni cí pio, e esta
Casa.

A po si ção do Go ver no de adi ar a vo ta ção, para
que a Casa não apro vas se o pro je to, era to tal men te
in con ce bí vel. Mas, gra ças a Deus, o Go ver no re cu pe -

rou a vi são da im por tân cia de tra tar mu lhe res, ho -
mens e cri an ças des te País com ma i or sen si bi li da de,
por que – con ti nu a mos di zen do – são es sas as gran -
des ví ti mas da dis cri mi na ção, da de si gual da de, da
fal ta de po lí ti cas pú bli cas de sa ú de, de aten di men to,
de com ba te à vi o lên cia.

Qu an do da dis cus são do Có di go Ci vil, res sal ta -
mos a im por tân cia de eli mi nar mos a de si gual da de
en tre ho mens e mu lhe res no re la ci o na men to fa mi li ar,
a ques tão das cri an ças ha vi das den tro ou fora do ca -
sa men to, uma ques tão de jus ti ça e de di re i to hu ma no.

Con gra tu lo o au tor da pro po si ção pelo pro je to.
Te nho cer te za de que o pro je to será apro va do pela
una ni mi da de des ta Casa. Já é hora de der ru bar, gra -
da ti va e ace le ra da men te, todo tipo de dis cri mi na ção.
Para tan to, o se tor pú bli co deve con fe rir aten ção es -
pe ci al às pes so as me nos fa vo re ci das, seja na edu ca -
ção, na sa ú de, no apo io e as ses so ra men to ju rí di co.

Bas ta de cri an ças sem nome! Este pro je to ca mi -
nha na di re ção da pa ter ni da de res pon sá vel. Ho mens
e mu lhe res são res pon sá ve is pe las cri an ças que co -
lo cam no mun do. Foi-se o tem po em que ape nas a
mãe, uma ado les cen te grá vi da e sol te i ra, era res pon -
sá vel pelo fi lho. Hoje, ho mens e mu lhe res são cha ma -
dos à res pon sa bi li da de. 

Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te.
Mu i to obri ga da, 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 Tião Vi a na, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

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, ape nas re a fir mo o que
já foi de ba ti do na ses são pas sa da, quan do a Se na do -
ra He lo í sa He le na ten tou, com toda a in ten si da de de
suas con vic ções, com a afir ma ção de uma vi são de
mun do so li dá rio, evi tar que o Go ver no as su mis se um
po si ci o na men to con trá rio a este pro je to, ale gan do
ape nas ra zões eco nô mi cas.

Sa ú do a Se na do ra He lo í sa He le na pela co ra -
gem e de ter mi na ção na de fe sa des ta ma té ria e a nos -
sa Ban ca da. Com essa ati tu de, con se guiu sen si bi li zar 
o Go ver no para a ne ces si da de de uma re fle xão e de
uma re vi são de um ca mi nho que se ria, sem dú vi da al -
gu ma, re pro va do por toda a so ci e da de bra si le i ra. 

São cen te nas de mi lha res de mães que es pe -
ram a de fi ni ção da pa ter ni da de de suas cri an ças.
Com o aten di men to des sas de man das, é pos sí vel e
ra ci o nal que haja uma re du ção brus ca e in ten sa do
cus to des se exa me nos la bo ra tó ri os bra si le i ros.
Assim, te re mos uma gran de con tri bu i ção so ci al. Pois



uma cri an ça não re co nhe ci da em sua pa ter ni da de tal -
vez te nha ape nas o ca mi nho da cri mi na li da de como
ho ri zon te.

Por tan to, este pro je to, além da pre ven ção da vi -
o lên cia ur ba na, tem uma fun ção so ci al de so li da ri e da -
de, a pos si bi li da de de re ver ter a con di ção de aban do -
no e so fri men to psi co a fe ti vo em que vi vem mi lha res
de cri an ças nes te Bra sil.

Lou vo, em to dos os sen ti dos, a apro va ção da
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, com o mes mo ob je ti vo de en ca mi nhar a vo ta -
ção, a Se na do ra He lo í sa He le na.

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, ini ci al men te,
de se jo sa u dar a ini ci a ti va do De pu ta do Co ri o la no Sa -
les, o Re la tor da ma té ria, Se na dor Se bas tião Ro cha e 
a pre sen ça da Ve re a do ra San dra Aran tes, que con vi -
da a Casa para a so le ni da de de as si na tu ra da lei que
ins ti tui a gra tu i da de em San tos, e tam bém o Go ver no,
que, por meio do Se na dor Ro me ro Jucá, de po is de
uma gran de bri ga na se ma na pas sa da, pos si bi li tou a
re ti ra da do re que ri men to de adi a men to da ma té ria.

Se na dor Tião Vi a na, há uma mú si ca do Zeca
Ba le i ro que diz que o pre sen te não de vol ve o tro co do
pas sa do. É ver da de. Cer ta men te, mu i tas pes so as
que po de rão iden ti fi car seu pai – pode-se iden ti fi car a
mãe tam bém, mas, de uma for ma mu i to es pe ci al,
numa so ci e da de ma chis ta como a nos sa, quer se
iden ti fi car o pai –, às ve zes, não con se gui rão o afe to,
o abra ço, o ca ri nho. A le gis la ção, au to ma ti ca men te,
não con fe ri rá o abra ço, o ca ri nho, o afe to no re en con -
tro, que foi pos si bi li ta do de po is de tan to tem po. Entre -
tan to, como di zia o Se na dor Ma u ro Mi ran da, cer ta -
men te ela pode sig ni fi car a subs ti tu i ção do va zio, do
nada.

Embo ra a le gis la ção seja lida e can ta da em ver -
so e pro sa, por que está na nos sa Cons ti tu i ção como
di re i to e como ga ran tia as se gu ra dos pela or dem ju rí -
di ca vi gen te, sa be mos que há um gran de abis mo no
País que, como lem bra va o Se na dor Tião Vi a na, mata 
vá ri os bo e ings de cri an ças pela fome, pela mi sé ria e
pelo so fri men to. Entre tan to, ao me nos al guns pas sos
da dos para mo di fi car a le gis la ção a fim de ga ran tir
aos mais ne ces si ta dos o aces so à lei e aos di re i tos,
sem dú vi da, hoje, é ex tre ma men te im por tan te para o
Con gres so Na ci o nal. Que essa al te ra ção na le gis la -
ção, as se gu ran do aos mais ne ces si ta dos um mí ni mo, 
seja re al men te sa u da da no dia de hoje.

Se não con quis ta mos au to ma ti ca men te, com o
aces so ao exa me de DNA, o ca ri nho, o afe to, o bra ço
no re en con tro de pais e mães com cri an ças, que pos -
sa mos pelo me nos ga ran tir por in ter mé dio da obri ga -
to ri e da de o aces so le gal a mi lha res de fa mí li as po -
bres des te País, es pe ci al men te mães po bres que mu -
i tas ve zes pas sam pela an gús tia, pelo so fri men to, pe -
las mais di ver sas for mas de cons tran gi men to que
ame a çam es go tar a ca pa ci da de de re a ção num mun -
do tão de si gual como este. To da via, o Con gres so Na -
ci o nal pro pi cia, ain da que tar di a men te, por meio da
apro va ção des ta ini ci a ti va, a pos si bi li da de de que mi -
lhões de mães e de cri an ças te nham re co nhe ci do o
di re i to que a elas cabe.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – 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, cre io que esta ma té -
ria, vo ta da com ve ri fi ca ção de quo rum na se ma na
pas sa da  não ten do quo rum su fi ci en te, a ses são foi
sus pen sa –, é uma ma té ria já de ci di da. Já está com -
pro va do, pela ma ni fes ta ção dos Srs Se na do res e pela
ma ni fes ta ção que ti ve mos no pa i nel, que foi am pla -
men te ma jo ri tá ria em fa vor da apro va ção, que é uma
ma té ria já com a vi tó ria con so li da da e ga ran ti da.

Mas é im por tan te re gis trar que se tra ta de uma
in te li gen te ino va ção le gis la ti va do De pu ta do Co ri o la -
no Sa les – e Co ri o la no é um nome tão co nhe ci do e
tão di vul ga do.

De qual quer ma ne i ra, sa li en to e en fa ti zo a in te li -
gên cia le gis la ti va do pro je to, por que está a ser vi ço de
uma das ca u sas fun da men ta is dos dias atu a is, uma
das ca u sas fun da men ta is da mo der ni da de, que são
es sas re la ções fa mi li a res, a base des sa re la ção fa mi -
li ar em que, prin ci pal men te, os di re i tos da mu lher e os 
di re i tos da cri an ça es tão em ques tão.

Nes se uni ver so de pes so as de ba i xa ren da e de
ba i xos ní ve is cul tu ra is, o re gis tro dos ca sos de aban -
do no, de es tu pro, de vi o lên cia, in clu si ve do més ti ca, é
gran de, e, mu i tas ve zes, há uma ati tu de de de li be ra do 
des co nhe ci men to da nos sa par te, as eli tes, como se
esse mun do não fos se de nos sa res pon sa bi li da de,
como se o que ali ocor re não nos per ten ces se tam -
bém, não fi zes se par te das nos sas res pon sa bi li da des 
so ci a is e po lí ti cas.

Nes te caso, es ta mos dan do di re i to a es sas mu -
lhe res, e tam bém aos seus fi lhos, de re i vin di car a pa -
ter ni da de, de bus car a pa ter ni da de, de bus car dig ni -



da de por in ter mé dio de uma lei, que é ex tre ma men te
in te li gen te. É in te li gen te por que co lo ca no âm bi to do
Po der Ju di ciá rio a des pe sa, ou seja, se hou ver des pe -
sa, esse pro gra ma de as sis tên cia ju di ciá ria está no
âm bi to do Po der Ju di ciá rio e não do Po der Exe cu ti vo.

Por tan to, a alo ca ção de re cur sos or ça men tá ri os 
de ve rão es tar pre vis tos na pro pos ta or ça men tá ria do
Po der Ju di ciá rio, que já tem as li mi ta ções da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal.

Se na do ra Emi lia Fer nan des, con se qüen te men -
te – e tal vez por isso –, o Go ver no está in te i ra men te
fa vo rá vel ao pro je to, sem ne nhu ma ob je ção à sua
apro va ção, por que o Orça men to não sa i rá dos Mi nis -
té ri os da Sa ú de, da Fa zen da ou do Pla ne ja men to,
mas do pró prio Po der Ju di ciá rio.

Essa é a in te li gên cia le gis la ti va da pro pos ta do
De pu ta do Co ri o la no Sa les, ao se ba se ar numa lei de
1950, que es ta be le ce as nor mas para a as sis tên cia
ju di ciá ria aos ne ces si ta dos. Ela isen ta de ta xas, de
emo lu men tos, de cus tos re la ti vos ao Mi nis té rio Pú bli -
co, a ser ven tuá ri os da Jus ti ça, à pu bli ca ção de edi ta is 
na im pren sa para fins ju di ci a is, a in de ni za ções de vi -
das às tes te mu nhas que de i xam a sua ati vi da de para
pres tar de po i men to na Jus ti ça e que re ce bem um dia
de fol ga por esse fato. Há, no caso des ses tra ba lha do -
res, o di re i to de re gres so con tra o Po der Pú bli co Fe -
de ral. Nes sa si tu a ção em exa me, não há o di re i to de
re gres so. Por tan to, a res pon sa bi li da de pelo pa ga -
men to das con tas é in te i ra e ex clu si va do Po der Ju di -
ciá rio, de ven do ser pre vis to or ça men ta ri a men te um
fun do para essa des ti na ção.

Sem dú vi da ne nhu ma, esse pro ce di men to aten -
de à ne ces si da de so ci al e a um ob je ti vo so ci al e hu -
ma no ine gá ve is, Sr. Pre si den te. Sa be mos per fe i ta -
men te que, nes se uni ver so, há mu i tos ca sos de fi lhos
que não co nhe cem seus pais e que não têm di re i to ao 
nome do pai em sua car te i ra de iden ti da de, mas que,
es tan do ago ra a Ciên cia co lo ca da a ser vi ço des sa
dig ni da de e a lei in te li gen te em prol des sa bus ca da
pa ter ni da de, ha ve rá, in du bi ta vel men te, uma so lu ção
para essa ques tão.

O Bra sil está sen do cri a ti vo e ino va dor nes sa si -
tu a ção tal como o é no tra ta men to da Aids, fato que
lhe per mi tiu uma vi tó ria ex tra or di ná ria na úl ti ma re u -
nião da OMC, que re co nhe ceu o di re i to de um país de
ne gar o pa ga men to de pa ten tes quan do se tra ta de
ques tão fun da men tal de sa ú de pú bli ca. Tra ta-se de vi -
tó ria ex tra or di ná ria do Go ver no bra si le i ro, mas prin ci -
pal men te do nos so País. É uma nova for ma de ver e
de fa zer po lí ti ca pú bli ca de sa ú de.

De po is da Cons ti tu i ção de 1988, es ta mos com -
ple tan do um ci clo dos di re i tos da cri an ça e dos di re i -
tos da mu lher. 

Por isso, evi den te men te, Sr. Pre si den te, o voto é 
fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, com a pa la vra o Se na dor Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não pre ci sa ria
fa lar, mas sin to-me com von ta de de fazê-lo, em vir tu -
de da pre sen ça da ve re a do ra San dra Aran tes do Nas -
ci men to. 

Em pri me i ro lu gar, que ro con gra tu lar-me com o
De pu ta do Co ri o la no Sa les pela be lís si ma ini ci a ti va. O 
Con gres so Na ci o nal re sol ve fi nal men te um pro ble ma
de gran de par te do povo bra si le i ro. Todo ser hu ma no
de se ja sa ber quem é seu pai. Todo ser hu ma no tem
essa cu ri o si da de, in de pen den te men te de o pai de di -
car-se ao fi lho ou de ter as su mi do sua res pon sa bi li da -
de. Faz par te do ser hu ma no esse de se jo, essa von ta -
de de co nhe cer aque les que o ge ra ram, e é evi den te
que esse pro je to pro por ci o na isso às pes so as po bres
que não têm con di ções de pa gar um exa me tão caro.

Eu que ria con gra tu lar-me com a ve re a do ra San -
dra Re gi na Ma cha do Aran tes do Nas ci men to Fe lin to,
fi lha de Pelé, pela sua luta, pela sua de ter mi na ção,
pela sua co ra gem de atin gir esse ob je ti vo e por ter
sido vi to ri o sa em sua luta.

Eu que ria ci tar duas fra ses im por tan tes em ho -
me na gem a ela e a to das as pes so as que pas sam
pelo mes mo tipo de di fi cul da de. ”O mito Pelé. A fan ta -
sia do mito en co bre a re a li da de do ser, tor nan do-o
me nos hu ma no.“ A ou tra fra se é a se guin te: ”Para um
rei que não nas ceu prín ci pe, a ma jes ta de con quis ta -
da so men te irá per du rar atra vés de atos de no bre za“. 

Co nhe ci Pelé na mi nha ju ven tu de, quan do ele
es te ve em Ita bu na, na Ba hia, jo gan do pelo San tos,
épo ca em que ain da não ti nha tan ta fama. O Bra sil in -
te i ro era en can ta do com ele, mas sem pre tive uma
res tri ção mu i to gran de ao fato de ele ja ma is ter re co -
nhe ci do a sua fi lha e a as su mi do o seu pa pel de pai.

Para mim, esse com por ta men to não é éti co, não 
é cor re to. Como po lí ti co e como ho mem de es quer da,
en quan to to dos ad mi ra vam Pelé, eu via esse lado da
per so na li da de dele. Pelé, ao lon go de sua vida, não
sou be usar a fama para lu tar pela so ci e da de, pe los
ne gros per se gui dos, pe los ne gros dis cri mi na dos, en -
fim, não sou be usar tudo o que con se guiu em be ne fí -
cio do povo.



Pelé, por exem plo, não che gou per to de um Ro -
nal di nho que, jo vem ain da, de di ca gran de par te de
seu pa tri mô nio às ca u sas po pu la res e tor nou-se até
re pre sen tan te do Uni cef. Ro nal di nho, gran de fi gu ra,
re co nhe ci do in ter na ci o nal men te, é uma pes soa que
tem sen si bi li da de. Pelé não se com por tou como a
prin ce sa Di a na, que saiu pelo mun do cha man do a
aten ção para a po bre za, para a mi sé ria, para a fome
exis ten te nos pa í ses da Áfri ca e da Ásia. Pelé não
agiu como Guga, que está aí pro cu ran do fa zer a sua
par te so ci al. Pelé foi sem pre um ho mem mu i to fe cha -
do, mu i to de su ma no, por não ter re co nhe ci do, até
hoje, a sua fi lha! Digo de su ma no no sen ti do de, ao ser 
uma pes soa tão im por tan te, não usar essa im por tân -
cia e esse po der em be ne fí cio do seu se me lhan te, em 
be ne fí cio do povo po bre. Ele, que veio da po bre za,
ele, que é um ne gro – e o ne gro é tão so fri do em nos -
so País –, nun ca sou be olhar esse lado. Sem pre tive
essa di ver gên cia com Pelé. Sem pre tive esse res sen -
ti men to con tra ele. Há dois dias, sur giu um es cân da lo
en vol ven do-o. Espe ro que Pelé re fli ta so bre isso, que
re pen se suas ati tu des e suas idéi as. 

O úl ti mo ca pí tu lo do li vro de San dra é in ti tu la do:
”O te le fo ne vai to car!“ Quem sabe essa a es pe ran ça
que ela tem de que o pai re cu bra esse sen ti men to, te -
le fo ne para ela e re co nhe ça que tem uma fi lha, que
tem seu san gue, que foi ge ra da por ele e com quem
tem, não obri ga ção fi nan ce i ra, mas obri ga ção de sen -
ti men to, obri ga ção de pai. Isto é o que todo ho mem e
toda mu lher de vem fa zer no mun do: ser hu ma no aci -
ma de tudo!

Espe ro que esse pro je to seja apro va do e pa ra -
be ni zo San dra por ter en tra do na po lí ti ca. Cre io que a
po lí ti ca é um meio e um ca mi nho para trans for mar a
so ci e da de e fa zer o bem. La men to que o pai de San -
dra nun ca te nha en tra do na po lí ti ca e nun ca te nha
usa do a for ça que sem pre teve para fa zer o bem ao
povo bra si le i ro, para cha mar a aten ção das eli tes para 
a po bre za que o Bra sil en fren ta e para a imen sa de si -
gual da de que aqui exis te.

San dra, eu a pa ra be ni zo por ser po lí ti ca. Seja ve -
re a do ra, seja de pu ta da!. Espe ro que te nha mu i to su ces -
so em sua car re i ra po lí ti ca, pois tem gar ra e je i to para
isso. Estou cer to de que tem a vi são do so ci al e que sua
sen si bi li da de é ma i or do que a de seu pai. Quem sabe,
com tudo isso, com a apro va ção do pro je to, Pelé re pen -
se, seu co ra ção amo le ça, e ele lhe te le fo ne e vo cês se
en con trem fi nal men te como pai e fi lha.

Era o re gis tro que gos ta ria da fa zer, Sr. Pre si -
den te, em nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. To -
dos nós apro va mos, com mu i ta sa tis fa ção, o pro je to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha, na qua li da de de
Re la tor e como úl ti mo ora dor, para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

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, an tes de
mais nada, gos ta ria de es cla re cer que a au diên cia
pú bli ca que se ria re a li za da na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos a res pe i to de in cen ti vos fis ca is para a in -
dus tri a li za ção no Esta do do Ama pá foi can ce la da
pelo Pre si den te. Espe ro que seja mar ca da para um
fu tu ro pró xi mo.

Qu an to ao pro je to, em pri me i ro lu gar, de se jo sa -
u dar o emi nen te De pu ta do Co ri o la no Sa les, pre sen te
no ple ná rio, que traz essa mag ní fi ca con tri bu i ção
para a ci da da nia no Bra sil. Tra ta-se de um exa me im -
por tan te nos ca sos já es pe ci fi ca dos e, mais, tam bém
na in ves ti ga ção de ma ter ni da de. Em al guns ca sos es -
pe cí fi cos, por exem plo, como o de fur to ou de tro ca de 
be bês, é pre ci so cons ta tar tam bém a ma ter ni da de. O
pro je to re fe re-se tan to à in ves ti ga ção de pa ter ni da de
quan to à de ma ter ni da de. Há ca sos es pe ci a is em que
se faz ne ces sá rio, pela via ju di ci al, tam bém a in ves ti -
ga ção da ma ter ni da de. 

Qu an to à pa ter ni da de, mu i to já se fa lou. Qu e ro
ape nas con tri bu ir de ma ne i ra di dá ti ca para o en ten di -
men to des se pro je to que se trans for ma rá em lei. 

Eu não po de ria tam bém de i xar de ho me na ge ar
a ve re a do ra San dra Aran tes do Nas ci men to e re gis -
trar a pre sen ça dela nes te ple ná rio. Eu que ro agra de -
cer-lhe pelo li vro in ti tu la do A Fi lha que o Rei não
Quis e tam bém pelo con vi te para pres ti gi ar a ses são
da Câ ma ra de Ve re a do res na so le ni da de de as si na tu -
ra da lei que ins ti tui o tes te de DNA gra tu i to em San -
tos, que ocor re rá dia 27 de no vem bro, às 16 ho ras, no
Sa lão No bre da Pre fe i tu ra de San tos. Pa ra béns, ve re -
a do ra, pela luta e por ter con se gui do essa im por tan te
vi tó ria po lí ti ca de gran de im por tân cia so ci al para o
Bra sil.

Gos ta ria de res sal tar o va lor di dá ti co da com -
pre en são dos efe i tos des se pro je to na prá ti ca. Qu ar -
ta-fe i ra da se ma na pas sa da, quan do se dis cu tiu o adi -
a men to da vo ta ção – hoje ti ve mos a sa tis fa ção de ver
as Li de ran ças do Go ver no re ti rar o re que ri men to de
adi a men to –, ha via dú vi da so bre quem se ria o res -
pon sá vel pelo pa ga men to. Eu tive de res pon der a jor -
na lis tas so bre o as sun to e não ti nha con vic ção de
como isso acon te ce ria na prá ti ca, quem pa ga ria pelo
exa me de DNA quan do re a li za do pela rede pri va da,
por exem plo, e me di an te o que de fi ne a lei de as sis -



tên cia ju di ciá ria, ou seja, nos ca sos nos ca sos re qui -
si ta dos pela Jus ti ça para in ves ti ga ção de pa ter ni da de 
ou ma ter ni da de.

Este pro je to al te ra o art. 3º da Lei nº 1.060, que
es ta be le ce nor mas para a con ces são de as sis tên cia
ju di ciá ria aos ne ces si ta dos.

O art. 11 es ta be le ce: ”Os ho no rá ri os de ad vo ga -
do e pe ri tos, as cus tas do pro ces so, as ta xas e se los
ju di ciá ri os se rão pa gos pelo ven ci do, quan do o be ne -
fi ciá rio da as sis tên cia for ven ce dor da ca u sa“.

Na ma i o ria das ve zes – é bom que se diga –,
quan do uma ca u sa des sas evo lui na Jus ti ça, em ge ral 
a mãe tem uma gran de con vic ção, qua se cer te za ab -
so lu ta quan to à pa ter ni da de de seu fi lho. Então, quan -
do bus ca a Jus ti ça, não dis põe de re cur sos e se tor na
ven ce do ra da ca u sa, quem vai pa gar as des pe sas de
la bo ra tó rio, no caso de ser re a li za do em la bo ra tó rio
pri va do, é o ven ci do, ou seja, o per de dor. Por tan to,
isso fica cla ro.

Num caso con cre to em que o réu tem con di ções 
fi nan ce i ras – por exem plo, o caso do Pelé –, se a mãe
da Ve re a do ra San dra não ti ves se con di ções de fa zer
o pa ga men to e in gres sas se na Jus ti ça, o juiz, sa ben -
do que o réu tem con di ções fi nan ce i ras, po de ria re -
qui si tar o exa me di re to de um la bo ra tó rio pri va do. Lo -
gi ca men te, a mãe ven cen do a ca u sa, o per de dor,
con fir ma do pelo exa me do DNA, fi ca ria res pon sá vel
pelo pa ga men to das des pe sas com o la bo ra tó rio.

Caso o au tor da ação não seja o ven ce dor, em
sen do ne ces si ta do o ven ci do, este cer ta men te não
terá a obri ga to ri e da de de apa gar o exa me. Esses ca -
sos, to da via, são mu i to ra ros e, por tan to, não tra rão
pre ju í zos ou gran des pro ble mas para a rede pri va da e 
mu i to me nos para o Go ver no. Por que não é o Go ver -
no, como se po de ria ima gi nar até a ses são da se ma -
na pas sa da, o Po der Exe cu ti vo, o res pon sá vel pelo
pa ga men to des sas des pe sas. Não se tra ta dis so.

É im por tan te tam bém des ta car que es ses exa -
mes po dem ser re a li za dos na rede pú bli ca, po den do
ser re qui si ta dos pela Jus ti ça. Esse pro je to, trans for -
ma do em lei, fará com que o Go ver no re gu la men te-o
para as se gu rar pre fe rên cia. É im por tan te que o Po der 
Exe cu ti vo faça isso.

Con cla mo aqui o Se na dor Artur da Tá vo la,
como Lí der do Go ver no no Se na do, a ar ti cu lar jun to
ao Go ver no que, na re gu la men ta ção, atri bua-se a
pre fe rên cia para que os la bo ra tó ri os pú bli cos, me di -
an te re qui si ção ju di ci al, pos sam con ce der pre fe rên cia 
para a re a li za ção des ses exa mes de in ves ti ga ção de
pa ter ni da de e, em al guns ca sos, de ma ter ni da de.
Assim, es ta ría mos ga ran tin do efi cá cia a essa lei para

que, na prá ti ca, pos sa fun ci o nar se gun do a von ta de
do le gis la dor, so bre tu do ins pi ra do pelo nos so au tor
do pro je to, De pu ta do Co ri o la no Sa les, a fim de que
pos sa mos ga ran tir o que a Cons ti tu i ção pre vê com
mu i ta le gi ti mi da de, qual seja, exa ta men te o re co nhe -
ci men to da pa ter ni da de e a ci da da nia.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, que ro apre sen -
tar-lhes um dado que pa re ce ab sur do e nos as sus ta.
Se gun do in for ma ções co lhi das jun to à Ve re a do ra
San dra Nas ci men to, uma es tu di o sa do as sun to, em
tor no de 30% das cri an ças nas ci das hoje no Bra sil –
por tan to, uma em cada três cri an ças – não têm pa ter -
ni da de de fi ni da. É pre ci so bus car, nos me i os ju di ci a is, 
a so lu ção para este gra ve va zio que é a fal ta de um
pai, ou pelo me nos a fal ta do re co nhe ci men to da pa -
ter ni da de.

Pa ra béns, De pu ta do Co ri o la no Sa les, o Se na do 
con gra tu la-se com V. Exª. Ve re a do ra San dra Nas ci -
men to, pa ra béns pela luta de V. Exª.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

o en ca mi nha men to do Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º
39, de 2001. (Pa u sa.)

Não mais ha ven do quem peça a pa la vra, en cer -
ro o en ca mi nha men to.

As Sr.ªs 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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 39, DE 2001

(Nº 467/99, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i -
ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a 
con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos
ne ces si ta dos, para con ce der a gra tu i da -
de do exa me de DNA, nos ca sos que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i -

ro de 1950, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
in ci so VI:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
VI – das des pe sas com a re a li za ção

do exa me de có di go ge né ti co – DNA que for 
re qui si ta do pela au to ri da de ju di ciá ria nas



ações de in ves ti ga ção de pa ter ni da de ou
ma ter ni da de."

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
cum pri men ta o ilus tre De pu ta do Co ri o la no Sa les, au -
tor do pro je to, aqui pre sen te, e co mu ni ca que o pro je -
to se gui rá, ain da hoje, para a san ção pre si den ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

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 36, de 2001 (nº 308/96, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou
em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú -
de na per mis são para acu mu lar dois car gos
pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob nº 1.242, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Fran -
ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, para pros se gui men to da dis cus -
são.

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 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,
ten do

Pa re cer sob nº 1.148, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 a 5-CAS, que apre -
sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
das emen das em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra
para dis cu tir a ma té ria.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, que ro fa lar a res pe i to da opor tu ni da de do pro je to.
Não sei se hou ve al gu ma pro vi dên cia da Se cre ta ria
da Mesa e de V. Exª, que fez co in ci dir a vo ta ção com o 
Dia de Com ba te ao Di a be tes.

O pro je to visa, jus ta men te, dis ci pli nar a ro tu la -
gem dos edul co ran tes ar ti fi ci a is, que subs ti tu em o
açú car.

A Se na do ra Ma ria do Car mo, Re la to ra do pro je -
to, ofe re ceu pa re cer fa vo rá vel. O pro je to é opor tu no,
ne ces sá rio e sua vo ta ção no ple ná rio do Se na do co -
in ci de com o Dia de Com ba te ao Di a be tes Me li tus

Pre o cu po-me por que sou di a bé ti co e te nho cu i -
da dos ao con su mir de ter mi na dos pro du tos. Há mu i -
tos ca sos de pro du tos de em pre sas de alto ní vel cu jas 
em ba la gens não tra zem es cla re ci men tos su fi ci en tes.
Mes mo eu que sou mé di co, ao pro cu rar in for ma ções
no ró tu lo ou na pró pria em ba la gem, não con si go sa -
ber o que pre ci so. Há tam bém uma con fu são de ter -
mi no lo gia en tre o que é light e diet, o que visa con tro -
lar o peso ou a taxa de gor du ra ou a de açú car. Então,
se isso se dá co mi go, ima gi nem com pes so as que
têm um ní vel de ins tru ção me nor que o meu.

Este pro je to é opor tu no, ne ces sá rio e im põe
uma obri ga ção de in te res se pú bli co, vi san do pre ser -
var a sa ú de das pes so as que pre ci sam ter ca u te la
com a in ges tão do açú car. Há tam bém essa co in ci -
dên cia fe liz, que não sei se cha mo de co in ci dên cia ou
de pro gra ma ção de da tas pela Mesa.

Além de as si na lar a im por tân cia do pro je to, so li -
ci to – e aí se tra ta es pe ci fi ca men te da ques tão do
açú car, dos ado çan tes ar ti fi ci a is – à pró pria Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria que, no in te res se do
con su mi dor, im po nha nor mas rí gi das de ro tu la gem
bem vi sí ve is e cla ras, para evi tar que o con su mi dor
tro que gato por le bre, ou seja, ad qui ra um pro du to
achan do que é ou tro, com pre um pro du to light pen -
san do que con tém me nos açú car, mas que na ver da -
de diz res pe i to ape nas à gor du ra, ter mi nan do por co -
me ter um erro que pode ser mu i to pre ju di ci al a sua
sa ú de.

Era ape nas isso que gos ta ria de re gis trar quan -
to ao pro je to de lei, que es pe ro se trans for me em lei,
após apro va do pelo Se na do Fe de ral e san ci o na do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. O pro je to do ex-De pu -
ta do José Fre i re, cuja Re la to ra foi a Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves, é im por tan te em de fe sa da sa ú de do
con su mi dor.



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 ora do res que que i ram dis cu -
tir a ma té ria, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, a fim de que pos sa en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to de
lei que es ta mos exa mi nan do hoje, nes ta Casa, na sua 
ver são ori gi nal, que veio da Câ ma ra, es ta be le ce a
obri ga to ri e da de dos fa bri can tes de pro du tos di e té ti -
cos e si mi la res de in di car na em ba la gem des ses pro -
du tos a quan ti da de de edul co ran tes, bem como o va -
lor da in ges tão diá ria má xi ma para o subs ti tu to do
açú car.

A ma té ria foi exa mi na da no âm bi to da Co mis são 
de Assun tos So ci a is, com mu i to cu i da do, e, em con ta -
to com a Se cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, en ten de -
mos que a pro pos ta, para as se gu rar ma i or di re i to ao
con su mi dor, não de ve ria se res trin gir aos ali men tos
di e té ti cos, mas, sim, abran ger to dos os ali men tos.
Assim, o con su mi dor po de rá co nhe cer a com po si ção
dos pro du tos ali men tí ci os que está con su min do,
quan to à qua li da de e à quan ti da de de edul co ran tes
uti li za dos, bem como a in ges tão diá ria ace i tá vel e o
seu va lor ca ló ri co.

Ou tra mo di fi ca ção que pro pu se mos, e foi apro -
va da pela Co mis são de Assun tos So ci a is, diz res pe i to 
ao en qua dra men to le gal – pelo des cum pri men to da
lei – não ape nas ao Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor, mas tam bém à lei que con fi gu ra as in fra ções sa -
ni tá ri as.

Apre sen ta mos al gu mas emen das e a úl ti ma
apre sen ta da es ta be le ce o pra zo de um ano a par tir da 
pu bli ca ção para que a lei en tre em vi gor. Des sa for ma, 
os fa bri can tes te rão tem po su fi ci en te para ajus tar os
seus me i os de pro du ção.

São es sas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, em sín te se, as mo di fi ca ções que su ge ri mos e
que fo ram aca ta das pela Co mis são de Assun tos So -
ci a is.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de -
cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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.

Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nos 1 a 5 da
Co mis são de Assun tos So ci a is.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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 so bre as emen das.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2001
(Nº 3.339/92, na Casa de ori gem)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os fa bri can tes de pro du tos di e té ti cos e

si mi la res de vem in di car, na em ba la gem dos pro du tos, 
de for ma cla ra e con ci sa:

I – a quan ti da de 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 má xi ma do
pro du to em qui lo gra ma por peso cor po ral – Kg/PC.

Art. 2º No caso de pro du tos não di e té ti cos em
que te nha ha vi do subs ti tu i ção par ci al do açú car por
edul co ran te, o fa bri can te in di ca rá, além do pre vis to
no in ci so II do 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.

Art. 3º O dis pos to nes ta Lei não ex clui ou tras
obri ga ções do fa bri can te em re la ção a in for ma ções
que de vem cons tar da ro tu la gem.

Art. 4º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta Lei im -
pli ca rá a im po si ção, pelo ór gão fis ca li za dor com pe -
ten te, das san ções ad mi nis tra ti vas pre vis tas na le gis -
la ção de pro te ção e de fe sa do con su mi dor, sem pre -
ju í zo de san ções de na tu re za ci vil, pe nal e das de fi ni -
das em ou tras nor mas apli cá ve is.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

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.“

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de 2001 (nº 
402/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va os tex tos da Emen da ao Ane xo I e
dos dois no vos Ane xos (VIII e IX) à Con ven -
ção de Ba si léia so bre o Con tro le do Mo vi -
men to Trans fron te i ri ço de Re sí du os Pe ri go -
sos e seu De pó si to, ado ta dos du ran te a IV
Re u nião da Con fe rên cia das Par tes, re a li za -

da em Ku ching, na Ma lá sia, em 27 de fe ve -
re i ro de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.249, 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 Tião
Vi a na.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2001

(Nº 402/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va os tex tos da Emen da ao
Ane xo I e dos dois no vos Ane xos (VIII e
IX) à Con ven ção de Ba si léia so bre o Con -
tro le do Mo vi men to Trans fron te i ri ço de
Re sí du os Pe ri go sos e seu De pó si to, ado -
ta dos du ran te a IV Re u nião da Con fe rên -
cia das Par tes, re a li za da em Ku ching, na
Ma lá sia, em 27 de fe ve re i ro de 1998.

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

Art 1º Fica apro va do o tex to da Emen da ao Ane -
xo I e dos dois no vos Ane xos (VIII e IX) à Con ven ção
de Ba si léia so bre o Con tro le do Mo vi men to Trans fron -
te i ri ço de Re sí du os Pe ri go sos e seu De pó si to, ado ta -
dos du ran te a IV Re u nião da Con fe rên cia das Par tes,
re a li za da em Ku ching, na Ma lá sia, em 27 de fe ve re i ro
de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal

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



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 nº 302, de 2001, da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, que apro va o tex to
do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Re i no
da Bél gi ca so bre trans por te aé reo, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de
1999, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la -
tor: Se na dor Ro meu Tuma. 

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, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos (Pa u sa.)
Apro va do.
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  302, DE 2001

(Nº 679/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no do Re i no da Bél gi ca so -
bre Trans por te Aé reo, ce le bra do em Bra -
sí lia, em 18 de no vem bro de 1999.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no do Re i no da Bél gi ca so bre Trans por te Aé reo, ce le -
bra do em Bra si lia, em 18 de no vem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

* Tex to do Acor do pu bli ca do no DSF, de 25 se tem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 291, de 2001 (nº 
520/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca Tche ca so bre Co o pe ra -
ção Téc ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e
Fi tos sa ni tá ri os, ce le bra do em Bra sí lia, em
18 de no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.250, 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 Ge ral -
do Melo.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do
teve sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. 
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 291, de 2001

(Nº 520/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brà -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Tche ca so -
bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di men -
tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de
1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca Tche ca so bre Co o pe ra ção Téc ni ca e 
Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que re sul tem em
re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como qua is quer
ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I
do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal.



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

(*)Tex to do Acor do pu bli ca do no DSF, de 11-9-2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 300, de 2001 (nº 
519/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to das Emen das dos ar ti gos 7º
(20 de maio de 1965), 24 e 25 (16 de maio
de 1998) e 74 (18 de maio de 1978) da
Cons ti tu i ção da Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, con clu í da em Nova Ior que, em 22 de 
ju lho de 1946, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, 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
Coê lho.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do
teve sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 300, DE 2001

(Nº 519/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to das Emen das dos
ar ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25
(16 de maio de 1998) e 74 (18 de maio de
1978) da Cons ti tu i ção da Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, con clu í da em Nova Ior -
que, em 22 de ju lho de 1946.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to das Emen das dos

ar ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25 (16 de maio
de 1998) e 74 (18 de maio de 1978) da Cons ti tu i ção
da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, con clu í da em
Nova Ior que, 22 de ju lho de 1946.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em al te ra ção ou re vi são da re fe ri da Cons ti tu i -
ção, ou que acar re tem en car gos ou com pro mis sos

gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci -
so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

(*)Tex to pu bli ca do do DSF, de 14-9-2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 327, de 2001 (nº 
678/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca do Pa na má so bre Isen -
ção de Vis tos em Pas sa por tes Co muns, ce -
le bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.290, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do
teve sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 327, DE 2001

(Nº 678/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má
so bre Isen ção de Vis tos em Pas sa por tes
Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de 
abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre Isen ção de Vis tos
em Pas sa por tes Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em
10 de abril de 2000.



Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem cor no qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

(*) Tex to do acor do pu bli ca do no DSF, de 28-9-01.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 275, de 2001 (nº 
820/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i rão Cla ro
a exe cu tar ser vi ço ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa -
ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.216, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 14, quan do
teve sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2001

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

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de
Ri be i rão Cla ro a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ri be i -
rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 298, de 21 de ju nho dê 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o ii de Ri be i -
rão Cla ro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -

clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 280, de 2001 (nº 
891/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis sões de
Vida de Ou ri nhos para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ou ri nhos, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.217, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 280, DE 2001

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

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis -
sões de Vida de Ou ri nhos para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ou ri -
nhos, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 490, de 17 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis -
sões de Vida de Ou ri nhos para exe cu tar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ou ri nhos,
Esta do de São Pa u lo.



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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 283, de 2001 (nº 
908/2001, 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 Rá dio Di fu são Asso ci a das FM
da Ci da de de Fi lo me na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Fi lo me na, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.233, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res para en ca mi nhá-la, de cla ro

en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o pro je to.
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 283, DE 2001

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

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são
Asso ci a das FM da Ci da de de Fi lo me na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Fi lo me na, Esta -
do do Pi a uí.

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

ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Fi lo me na,
Esta do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 284, de 2001
(nº 909/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Gu a í ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.218, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to.
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção. 
Está en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 284, DE 2001

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

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Gu a í ra, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu a í ra,
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 310, de 2001
(nº 686/2000, 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 Sara Nos sa Ter 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 Go iâ nia, Esta do
de Go iás, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.234, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém, com abs ten -
ção da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor 
Edu ar do Su plicy.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
Está en cer ra do o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 310, DE 2001

(Nº 686/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Sara Nos sa Ter 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 Go iâ -
nia, Esta do de Go i 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 169, de 25 de ou tu bro de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter 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 xi i en te edu ca ti vos, na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 381, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 670, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 381, de 2001 (nº
1.129/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Ca ble-Link Ope ra do ra de Si na is de TV a
Cabo Ltda. Para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -

fu são de sons e ima gens na ci da de de Bra -
sí lia, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.321, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo
dia 14, quan do teve sua vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
Está en cer ra do o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 381, DE 2001

(Nº 1.129/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Ca ble-Link Ope ra do ra de Si na is de
TV a Cabo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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

cre to s/nº, de 13 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Ca ble-Link Ope ra do ra de Si na is de TV a
Cabo Ltda., para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e 
ima gens na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 340, de 2001
(nº 314/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o tex to do Acor do Re la ti vo ao es ta -
be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de um
Escri tó rio e de seus Pri vi lé gi os e Imu ni da -
des no Ter ri tó rio Bra si le i ro, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e a União La ti na, em Pa ris, em 15 de
abril de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.254, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res



e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu 
Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção. 
Está en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 340, DE 2001

(Nº 3 14/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*) Apro va o tex to do Acor do Re la ti -
vo ao Esta be le ci men to, no Rio de Ja ne i -
ro, de um Escri tó rio e de seus Pri vi lé gi os 
e Imu ni da des no Ter ri tó rio Bra si le i ro, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em
Pa ris, em 15 de abril de 1999.

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

ao Esta be le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, de um Escri -
tó rio e de seus Pri vi lé gi os e Imu ni da des no Ter ri tó rio
Bra si le i ro, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a União La ti na, em Pa ris, em 15 
de abril de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral.

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

(*) Tex to do Acor do Pu bli ca do no DFS, de 2-10-01.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 278, de 2001
(nº 881/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga

para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Nova Ser ra na, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.232, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não há ora do res para en ca mi nhar o pro je to.
Está en cer ra do o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 278, DE 2001

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

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

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

ta ria nº 444, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Nova Ser ra na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 126, de 1996 – CN, de au -
to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que ins ti tui
o Di plo ma Chi co Men des de Meio Ambi en te
e Ci da da nia e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs:
– 90, de 1999, da Co mis são de Edu ca -

ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha; e
– 1.170, de 2001, da Co mis são Di re to -

ra, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo.



So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João Alber to 
Sou za.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 685, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 279 do

Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são do
PRS/126/96-CN, que “Insti tui o Di plo ma Chi co Men -
des de Meio Ambi en te e Ci da da nia e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, a fim de que seja fe i ta na Ses são de li be ra ti -
va do dia 27 vin dou ro.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -

são para a ela re tor nar na data apro va da pelo Ple ná -
rio, 27 de no vem bro pró xi mo, ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 39, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor João Alber to Sou za.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.351, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467,
de 1999, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor -
mas para a con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos
ne ces si ta dos, para con ce der a gra tu i da de do exa me
de DNA, nos ca sos que es pe ci fi ca, com al te ra ções re -
da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, 
de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela
Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet – Car los Wil son – Ma -
ria do Car mo Alves – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.351, DE 2001

Alte ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i -
ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a 
con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos
ne ces si ta dos, para con ce der a gra tu i da -
de do exa me de DNA, nos ca sos que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro

de 1950, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so
VI:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
VI – das des pe sas com a re a li za ção

do exa me de có di go ge né ti co – DNA que for 
re qui si ta do pela au to ri da de ju di ciá ria nas
ações de in ves ti ga ção de pa ter ni da de ou
ma ter ni da de.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor João Alber to Sou za.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 686, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de  Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe -
ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a con -
ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta dos,
para con ce der a gra tu i da de do exa me de DNA, nos
ca sos que es pe ci fi ca.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)



Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
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 das emen das do Se na do ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 29, de 2001, que, nos ter mos do art.
320 do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do
Ple ná rio, será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor João Alber to Sou za.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.352, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29,
de 2001 (nº 3.339, de 1992, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 29, de 2001 (nº 3.339, de 1992, 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet – Car los Wil son –
Anto nio Car los Va la da res – Ma ria do Car mo
Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 1.352, DE 2001

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.

Emen da nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAS)

Dê-se à emen ta do Pro je to 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.“

Emen da nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CAS)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to 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.“

Emen da nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3-CAS)

Dê-se ao art. 2º do Pro je to 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.“

Emen da nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 4-CAS)

Dê-se ao art. 4º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 4º Sem pre ju í zo das 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.“

Emen da nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 5-CAS)

Dê-se ao art. 5º do Pro je to a se guin te re da ção:

”Art. 5º Esta lei en tra em vi gor após
de cor ri do 1 (um) ano de sua pu bli ca ção ofi -
ci al.“

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 João Alber to Sou za.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 687, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal das
Emen das do Se na do ao 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Ma ria do Car mo Alves.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 682,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Ro bin son Vi a na e de ou tros Srs. Se na do res,
so li ci tan do que a ho me na gem ao Dia do Ma ri nhe i ro, a 
ser re a li za da na Hora do Expe di en te, seja an te ci pa da
do dia 13 para o dia 11 de de zem bro pró xi mo.

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) – 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 João Alber to Sou za.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 172 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, so li ci to a in clu são na Ordem do
Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 254/1999, em tra -
mi ta ção con jun ta com o Pro je to da Lei do Se na do nº
252/97, que ver sam so bre a mes ma ma té ria, o re a jus -
te do sal do de ve dor dos con tra tos ha bi ta ci o na is do
Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção – SFH, am bos com
pra zos re gi men ta is es go ta dos.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2000. –
Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia após ma -
ni fes ta ção da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
às Srªs e aos Srs. Se na do res que ace i tem o con vi te
da Mesa para com pa re ce rem ama nhã, às 18 ho ras e
30 mi nu tos, à sala do café dos Se na do res, ao lado do
ple ná rio, a fim de as sis ti rem à apre sen ta ção da nova
pro gra ma ção da TV Se na do di ri gi da es pe ci al men te
aos Mu ni cí pi os.

Tra ta-se de uma sé rie de pro gra mas com o ob je -
ti vo de ori en tar os Pre fe i tos na bus ca de re cur sos fe -
de ra is sem in ter me di a ção de ter ce i ros. É mais uma
con tri bu i ção à ci da da nia dada por esta Casa.

A Mesa co mu ni ca, ain da, que, após ou vir Li de -
ran ças e Se na do res, de li be rou que, a par tir do pró xi -
mo dia 26, até o en cer ra men to dos tra ba lhos le gis la ti -
vos des te ano, em 15 de de zem bro, ha ve rá ses são
de li be ra ti va de se gun da-fe i ra a sex ta-fe i ra, ou seja,
to dos os dias da se ma na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, 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, II, ”b“, do Re gi men to
Inter no.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
ama nhã, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
irá ao Nor des te – Pe tro li na, em Per nam bu co, e Ara ri -
pe, no Ce a rá –, onde anun ci a rá uma me di da da ma i or 
im por tân cia e que se des ti na a uma vi são com ple ta -
men te di fe ren te do que tem sido re a li za do até ago ra
em re la ção à seca no Nor des te.

O Pre si den te deve as si nar do cu men tos le ga is
que ins ti tu ci o na li zam o cha ma do “se gu ro-sa fra”. Me -
di an te a par ti ci pa ção, ain da que sim bó li ca, de pe que -
nos agri cul to res, Mu ni cí pi os, Esta dos e União cons ti -
tu i rão um fun do que se des ti na rá a res sar cir os agri -
cul to res que ti ve rem per da de sa fra su pe ri or a 60%.
Con se qüen te men te, aca ba rá aque la for ma, mu i tas
ve zes hu mi lhan te, de, por meio de fren tes de ser vi ço
e de au xí li os ir ri só ri os, se as sis tir aos agri cul to res que 
são, pe ri o di ca men te, ví ti mas da seca, com frus tra ção, 
qua se sem pre, de 100% de sua sa fra. Esta é uma me -
di da da ma i or im por tân cia, que vai mar car épo ca,
com a ins ti tu ci o na li za ção de uma nova for ma de en -
fren tar o pro ble ma da seca e de am pa rar os pe que nos 
pro du to res ru ra is, que per dem, com fre qüên cia, dis se 
e re pi to, até 100% da sua co lhe i ta.

A idéia nas ceu na Se cre ta ria de De sen vol vi -
men to Ru ral, no Ce a rá, com o Se cre tá rio Pe dro Sis -
nan do Le i te, con jun ta men te com o Go ver na dor Tas so 
Je re is sa ti. Tra zi da ao Go ver no Fe de ral, ao Mi nis tro
Raul Jung mann, foi es tu da da, mo di fi ca da, ade qua da
à re a li da de or ça men tá ria e, afi nal, apro va da pelo Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que irá anun -
ciá-la jus ta men te no co ra ção do Nor des te, em dois
Mu ni cí pi os, um de Per nam bu co e um do Ce a rá – Pe -
tro li na e Ara ri pe*, res pec ti va men te –, mos tran do, as -
sim, sua aten ção, seu cu i da do com essa ques tão da
po bre za ru ral, do pe que no pro du tor, da seca no Nor -
des te.



Sr. Pre si den te, era o co mu ni ca do que eu que ria
fa zer. A me di da tem uma re le vân cia enor me com vis -
tas ao fu tu ro, de ve rá es tar vi go ran do já a par tir de
2002, num sis te ma de in te gra ção de es for ços en tre o
pe que no pro du tor, o Mu ni cí pio, o Esta do e a União,
para cri ar um fun do que res pon da pela frus tra ção e,
con se qüen te men te, as se gu re ao pe que no pro du tor
pre ju di ca do na sua co lhe i ta a ren da su fi ci en te para
atra ves sar todo o pe río do de es ti a gem.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na au sên cia do Se na dor Pe dro Si mon, con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na des ta Casa para te -
cer co men tá ri os so bre os or ça men tos pú bli cos de
nos so País, cuja for ma atu al de ela bo ra ção e apro va -
ção re pre sen ta um ine gá vel en tra ve à ple na uti li za ção 
des se, que é o prin ci pal ins tru men to de ação dos go -
ver nos, em ní vel fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.

É evi den te o con sen so e o for te sen ti men to do
Con gres so Na ci o nal da ne ces si da de de se pro ce der
a im por tan tes al te ra ções nas re gras cons ti tu ci o na is
que en vol vem as ma té ri as or ça men tá ri as.

A ques tão or ça men tá ria, em qual quer es fe ra, se 
re ves te de gran de re le vân cia.

É do Con gres so Na ci o nal a res pon sa bi li da de de 
le gis lar so bre os pre ce i tos que de vem nor te ar to das
as eta pas de sua exis tên cia, des de o seu di men si o na -
men to e apro va ção, pas san do por sua exe cu ção e se
es ten den do até o seu con tro le e fis ca li za ção.

É no tó rio que, quan do o Po der Exe cu ti vo de ci de
não exe cu tar uma pro gra ma ção ou ape nas exe cu tá-la 
par ci al men te, ele o faz sem se in co mo dar em jus ti fi -
car ao Con gres so Na ci o nal as ra zões que mo ti va ram
essa ati tu de. Da for ma como é atu al men te im ple men -
ta do, o mo de lo or ça men tá rio bra si le i ro pos sui a ca -
rac te rís ti ca fun da men tal de ser au to ri za ti vo, não há
uma dis ci pli na le gal que tor ne obri ga tó ria a efe ti va
exe cu ção de tais pro je tos e ati vi da des.

São vá ri as as ra zões apon ta das para ex pli car o
atra so na tra mi ta ção e apro va ção das ma té ri as or ça -

men tá ri as, sen do a ma i o ria de na tu re za es tru tu ral e
que aca bam abrin do es pa ço para o Po der Exe cu ti vo e 
nós, Par la men ta res, adi ar mos a fi na li za ção do pro -
ces so de de ci são. Uma das ca u sas es tru tu ra is é, sem
dú vi da, o exí guo tem po para apre ci a ção de tais ma té -
ri as. Ou tra é a for ma como está es tru tu ra do o fun ci o -
na men to da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

A Pro pos ta Orça men tá ria da União, cuja ver são
re la ti va a 2002 foi en vi a da ao Con gres so Na ci o nal em 
se tem bro pas sa do, é um con jun to de cer ca de quin ze
mil itens, que se con fi gu ra ab so lu ta men te im pos sí vel
de ser ana li sa do nos cen to e cin co dias des ti na dos à
sua ava li a ção pelo Con gres so Na ci o nal.

Qu es tões subs tan ti vas para a vida na ci o nal,
como a dí vi da pú bli ca, o fi nan ci a men to da pre vi dên -
cia pú bli ca e os gran des pro je tos na ci o na is, con vi vem 
num mes mo grau de im por tân cia e con so mem o mes -
mo tem po e aten ção que, por exem plo, o pro je to de
as fal ta men to das ruas de um sim ples con jun to ha bi ta -
ci o nal.

Num pro ces so or ça men tá rio mais sin té ti co,
deve ca ber ao Po der Exe cu ti vo pro por, de for ma ri go -
ro sa, as pri o ri da des que de vem es tar con ti das no or -
ça men to anu al, sem o de ta lha men to des ne ces sá rio
que, atu al men te, im pe de o Con gres so Na ci o nal, bem
como os Po de res Le gis la ti vos Esta du a is e Mu ni ci pa -
is, de de ci dir, de modo con se qüen te, a me lhor opor tu -
ni da de e ade qua ção das do ta ções con ti das na pro -
pos ta re me ti da à sua de ci são.

No ce ná rio atu al, no pro ces so de ava li a ção da
pro pos ta or ça men tá ria, o exa me de itens pon tu a is a
se rem do ta dos de re cur sos, mu i tas ve zes, so fre a in -
fluên cia da con ve niên cia po lí ti ca do Par la men tar para 
de ci dir a sua apro va ção.

Srªs e Srs. Se na do res, o fato mais de ses ti mu lan -
te que está im plí ci to no atu al pro ces so de ava li a ção é
que a aná li se da pro pos ta e o con jun to de emen das
apre sen ta das pe los Par la men ta res se re ve lam, na
prá ti ca, um tra ba lho inú til.

Sabe-se que, nos úl ti mos exer cí ci os, tem ocor ri -
do, sis te ma ti ca men te, o con tin gen ci a men to de ver bas 
or ça men tá ri as quan do de sua exe cu ção e que as pri -
me i ras ru bri cas a se rem ob je to de res tri ção são aque -
las re la ti vas às mu ta ções de man da das pelo Con gres -
so Na ci o nal.

Em ter mos prá ti cos, o Po der Exe cu ti vo con fe re
efe ti va pri o ri da de às des pe sas re fe ren tes aos seus
pro je tos ori gi na is, re le gan do à pos si bi li da de even tu al
a re a li za ção dos de ma is pro je tos, uma vez que, como



já en fa ti zei, o Orça men to é au to ri za ti vo e não pos sui
ca rá ter im po si ti vo para os seus exe cu to res.

A apro va ção de cada sub pro je to or ça men tá rio
deve re pre sen tar um com pro mis so efe ti vo en tre to dos 
os en vol vi dos, des de a ela bo ra ção da pro pos ta or ça -
men tá ria, sua ava li a ção no Con gres so Na ci o nal e sua 
exe cu ção efe ti va.

No en tan to, não é sen sa to es pe rar que isso pos -
sa ser efe ti va men te con se gui do quan do fa la mos de
quin ze mil co i sas dis tin tas. Igual men te, a au sên cia da
exi gên cia de cum pri men to obri ga tó rio dos pro je tos
or ça men tá ri os im pe de qual quer ação con tes ta tó ria
ou pu ni ti va, trans for man do o Orça men to na ci o nal,
como já se tor nou co nhe ci do, em uma peça de fic ção.

Isto é cla ra men te mos tra do no vi ci o so bi nô mio
de que o Con gres so Na ci o nal não tem con di ção de
ava li ar e o Po der Exe cu ti vo não tem obri ga ção de
cum prir.

Ambas as ques tões aci ma po dem ser in te gral -
men te so lu ci o na das com um novo mo de lo para o or -
ça men to na ci o nal, tor nan do-o im pe ra ti vo em sua
obri ga to ri e da de e sin té ti co em ter mos de sua apro va -
ção pelo Po der Le gis la ti vo.

É in te res se do Po der Le gis la ti vo te mas como a
ro la gem da dí vi da pú bli ca, o fi nan ci a men to da pre vi -
dên cia, as ver bas para a edu ca ção e a sa ú de, o en xu -
ga men to e me lho ria de efi ciên cia do Esta do, e, em ca -
sos pon tu a is, al guns gran des pro je tos na ci o na is.

Não in te res sa ao Con gres so Na ci o nal um sim -
ples de ta lhe de exe cu ção, como, por exem plo, a con -
tri bu i ção a ser efe tu a da pela Impren sa Na ci o nal à
Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Arqui vos, no va lor
de R$1.100,00, cons tan te da pro pos ta or ça men tá ria
para 2002, ab so lu ta men te in sig ni fi can te num to tal de
qua se R$200 bi lhões des ti na dos às ou tras des pe sas
cor ren tes.

Con si de ro fun da men tal que se ela bo re e se
sub me ta ao Con gres so Na ci o nal um or ça men to sin té -
ti co, em que se jam ana li sa das as ma cro fun ções de
go ver no e os gran des pro gra mas na ci o na is, o qual te -
ria con di ções de ser ava li a do de for ma mu i to mais
pro fun da e con se qüen te, con du zin do à mais efe ti va
apli ca ção dos re cur sos pú bli cos no in te res se da so ci -
e da de bra si le i ra.

Sob tal pre mis sa, de ve ri am ser de ta lha dos ape -
nas os pro je tos que, por seu alto va lor ou sua re le vân -
cia es tra té gi ca, me re ces sem uma aten ção es pe ci al
do Con gres so Na ci o nal.

Por ou tro lado, o or ça men to de cor ren te des sa
ava li a ção, ao fi nal do pro ces so le gis la ti vo cons ti tu ci o -
nal, in clu si ve com o veto pre si den ci al no que fos se ca -

bí vel em sua ava li a ção, se trans for ma ria na lei or ça -
men tá ria re sul tan te, que de ve ria ser im pe ra ti va men te
cum pri da pelo Po der Exe cu ti vo, sob pena de cri me de 
res pon sa bi li da de.

Os opo si to res da pro pos ta ale gam que a mes -
ma é in viá vel, por ca u sa das in cer te zas das re ce i tas e 
pelo en ges sa men to das ações de go ver no.

Ambos os ar gu men tos não pro ce dem. A in cer te -
za das re ce i tas apre sen ta uma va ri a bi li da de atu al in -
sig ni fi can te, por ser bem me nos de pen den te das va ri -
a ções in fla ci o ná ri as que já foi no pas sa do. Os sis te -
mas or ça men tá ri os im pe ra ti vos, exer ci dos com su -
ces so em di ver sos pa í ses, re sol vem fa cil men te a
ques tão, ao clas si fi car os gas tos pú bli cos em com pul -
só ri os e não com pul só ri os, con fe rin do pri o ri da de de
exe cu ção aos pri me i ros e con di ci o nan do os se gun -
dos à efe ti va ar re ca da ção, mas man ten do, in clu si ve
de for ma fi nan ce i ra men te pro por ci o nal, a des ti na ção
dos re cur sos a eles as si na la dos.

Qu an to ao en ges sa men to, tam bém não con si -
de ro que ve nha a ocor rer, uma vez que o Po der Exe -
cu ti vo, como de res to o con jun to glo bal de or de na do -
res, fi ca ria res pon sá vel pelo de ta lha men to dos gran -
des nú me ros do or ça men to sin té ti co, com a li ber da de
de es co lha e de ci são das me lho res apli ca ções de re -
cur sos, no sen ti do do cum pri men to das me tas glo ba is 
es ta be le ci das.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos, ain da, es -
que cer de que não é só le gis lan do que cum pri mos
nos so pa pel. O nos so en vol vi men to em uma pro pos ta 
or ça men tá ria sin té ti ca se ria mais efi caz e me nos con -
su mi dor de nos so tem po e es for ço, e nos sos es for ços
po de ri am ser ca na li za dos à in ten si fi ca ção e agi li za -
ção dos con tro les so bre os gas tos pú bli cos.

Qu an to mais in ten sa e ime di a ta for a fis ca li za -
ção, ma i or será a pos si bi li da de de se en con trar um
des vio, per mi tin do sua pron ta cor re ção e mi ni mi zan -
do o uso ina de qua do dos re cur sos or ça men tá ri os.

O po der cons ti tu ci o nal de fis ca li za ção, ou tor ga -
do ex pli ci ta men te ao Con gres so Na ci o nal, no art. 70
da Car ta Mag na, deve ser exer ci do de for ma mais ati -
va por to dos nós. Se to más se mos a mis são de acom -
pa nhar os cem ma i o res pro je tos do País, cer ta men te
ve ría mos in cre men ta da a qua li da de do in ves ti men to
pú bli co e, ao in vés de nos per der mos em quin ze mil
ru bri cas, po de ría mos nos con cen trar nas ques tões
subs tan ti vas do or ça men to na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, re ver o mo de lo or ça men -
tá rio na ci o nal, para tor ná-lo sin té ti co e im po si ti vo, é
uma mis são das mais no bres para o Par la men to. Te -
nho a mais pro fun da con vic ção de que, em fun ção do



novo mo de lo, o apri mo ra men to qua li ta ti vo das ações
de Go ver no será al ta men te sig ni fi ca ti vo.

Indu bi ta vel men te, não po de mos nos aco mo dar.
É pre ci so mu dar!

Di an te des sas e ou tras pre o cu pa ções, fo ram
apre sen ta das al gu mas pro pos tas, en tre elas, o Pro je -
to de Lei Com ple men tar nº135, ela bo ra do pelo Se na -
dor Wal deck Ornel las, a pe di do da Co mis são Mis ta de 
Orça men to do Con gres so, tra mi tan do na que la Casa,
des de 1996 e, no Se na do Fe de ral, pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção.

A PEC nº22/2000, apre sen ta da pelo ex-pre si -
den te des ta Casa, Anto nio Car los Ma ga lhães, é uma
pro po si ção am pla e co or de na da de re for mu la ção do
pro ces so de ela bo ra ção e apre ci a ção or ça men tá ria,
en vol ven do não ape nas res pon sa bi li da des do Po der
Exe cu ti vo, a quem cabe a ini ci a ti va cons ti tu ci o nal
des sas leis, como tam bém do Po der Le gis la ti vo, a
quem cabe a pa la vra fi nal so bre a alo ca ção dos re cur -
sos pú bli cos.

Essa pro pos ta tra mi ta em con jun to às pro pos tas 
dos emi nen tes Se na do res Pe dro Si mon e Iris Re zen -
de. São as pro pos tas que da rão ma i or efi ciên cia e
ma i or trans pa rên cia ao pro ces so or ça men tá rio, bem
como as se gu ra rá que a lei or ça men tá ria seja exe cu -
ta da in te gral men te e apro va da pelo Con gres so Na ci -
o nal.

Dar efi ciên cia no sen ti do de cri ar con di ções
tem po ra is e ope ra ci o na is ao Con gres so Na ci o nal
para dis cu tir com acu i da de os vá ri os as pec tos da pro -
pos ta or ça men tá ria e apro var tem pes ti va men te os
au tó gra fos da lei a se rem en vi a dos para san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca.

Dar ma i or trans pa rên cia para evi tar que a exe -
cu ção dos or ça men tos seja uti li za da como ins tru men -
to de pres são po lí ti ca, fa zen do com que as li be ra ções
se jam as so ci a das ao apo io par la men tar em ma té ri as
de in te res se do Go ver no ou como fon te de ir re gu la ri -
da de, quan do o in te res se in di vi du al so bre põe ao in te -
res se pú bli co.

Para fi na li zar, con cla mo os ilus tres Pa res a se
en ga ja rem nes sa em pre i ta da, que não é de pes soa,
mas de uma ins ti tu i ção – o Con gres so Na ci o nal –,
para agi li zar mos a dis cus são e vo ta ção des sas pro -
pos tas, que já se en con tram tra mi tan do nes ta Casa,
no sen ti do de afir ma ção das prer ro ga ti vas do Po der
Le gis la ti vo, for ta le cen do o Con gres so Na ci o nal e as -
se gu ran do li su ra e trans pa rên cia ao pro ces so or ça -
men tá rio em nos so País.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

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, o Pre si den te da
Re pú bli ca vai à Fran ça, dis cur sa no Par la men to e é
apla u di do de pé. No Bra sil, os go ver nis tas co me mo -
ram com eu fo ria. O Pre si den te vai aos Esta dos Uni -
dos, avis ta-se com o Pre si den te Ge or ge Bush, e os
go ver nis tas pro cla mam sua ha bi li da de di plo má ti ca. O 
dis cur so, há que se con si de rar, é com pe ten te. E as
pro vi dên ci as? Acon te cem? Mu dam a re a li da de das
nos sas re la ções co mer ci a is com as gran des na ções
do mun do, com os blo cos eco nô mi cos? 

No pla no in ter no, o Pre si den te da Re pú bli ca cria 
o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Eco nô mi co e anun -
cia in cre men to às ex por ta ções. Subs ti tui mi nis tros,
mas a si tu a ção não muda. Espe ci al men te, a agri cul tu -
ra bra si le i ra con ti nua ape na da, mes mo sen do res -
pon sá vel por 30% do Pro du to Inter no Bru to de nos so
País, pela ge ra ção de 25% dos em pre gos exis ten tes.
Mes mo as sim, con ti nua de sas sis ti da. A per gun ta que
faço nes se mo men to é: es ta ria o Go ver no bra si le i ro
agin do com ri gor su fi ci en te para ar re ben tar as bar re i -
ras que nos com pro me tem nas re la ções co mer ci a is
com as gran des na ções do mun do ou age com ri gor,
mas a in sen si bi li da de das gran des na ções é de tal for -
ma bru tal que ul tra pas sa os li mi tes das nos sas pos si -
bi li da des.

São ques tões sem dú vi da im por tan tes, por que
con ti nu a mos sub me ti dos à von ta de so be ra na das na -
ções po de ro sas, e, evi den te men te, o nos so cres ci -
men to eco nô mi co é com pro me ti do por essa ra zão.

Fa rei co men tá ri os so bre uma en tre vis ta que li
re cen te men te nas pá gi nas ama re las da re vis ta Veja,
con ce di da pelo eco no mis ta Pa u lo Ro ber to de Alme i -
da, que de mons tra uma gran de vi são das re la ções
co mer ci a is do nos so País com o mun do.

Os pa í ses mais avan ça dos, am pa ra dos nas me -
lho res te o ri as eco nô mi cas, pre co ni zam as vir tu des do 
li vre co mér cio, mas es tão lon ge de pra ti cá-las.

Os Esta dos Uni dos, com um dé fi cit co mer ci al de 
US$400 bi lhões, de lon ge a eco no mia mais aber ta do
pla ne ta, me nos em re la ção a uma sé rie de pro du tos,
aliás co in ci din do com os nos sos prin ci pa is bens de
ex por ta ção, es pe ci al men te na área de pro du ção agrí -
co la, pra ti cam um pro te ci o nis mo re ni ten te, com a uti li -
za ção de bar re i ras não ta ri fá ri as de di ver sos ti pos.
Isso sem fa lar dos sub sí di os ma ci ços com que adu -
bam a sua agri cul tu ra.



Para ou tros pro du tos como aço, exis tem ain da
as me di das an ti dum ping que tam bém são abu si vas.

Se gun do o eco no mis ta Pa u lo Ro ber to de Alme i -
da, é enor me o efe i to ne fas to que o pro te ci o nis mo
agrí co la da União Eu ro péia pro vo ca não só nas nos -
sas ex por ta ções, mas no co mér cio in ter na ci o nal
como um todo. Os eu ro pe us pra ti cam pro te ci o nis mo
para den tro, res trin gem o in gres so de pro du tos de ou -
tros pa í ses em seus mer ca dos. Eles tam bém pra ti -
cam con cor rên cia des le al para fora, vis to que sub ven -
ci o nam bens que po de ri am ser ven di dos por pa í ses
pro du to res agrí co las não sub ven ci o na dos.

O pro te ci o nis mo agrí co la é, cer ta men te, um
obs tá cu lo im por tan te, por que pune uma par te subs -
tan ci al do co mér cio ex te ri or bra si le i ro. Os sub sí di os
in ter nos tam bém são um fa tor re le van te na me di da
em que eles dis tor cem os pre ços. Se al guém dá sub -
sí di os aos pro du to res de soja, por exem plo, faz com
que os pre ços ca i am nos mer ca dos in ter na ci o na is e
isso pune pro du to res não sub si di a dos.

Os pro du to res bra si le i ros de soja são ex tre ma -
men te ape na dos exa ta men te em fun ção de sub sí di os 
con ce di dos pelo go ver no nor te-ame ri ca no, es pe ci al -
men te, e pela União Eu ro péia.

A in dús tria do aço é tra di ci o nal nos Esta dos Uni -
dos e em pre ga cen te nas de mi lha res de pes so as, pa -
tro ci nan do um dos mais bem-su ce di dos lob bi es dos
Esta dos Uni dos. As si de rúr gi cas ame ri ca nas, por for -
ça do lobby, vêm man ten do como ver da de i ra a fal sa
idéia de que o aço es tran ge i ro é ven di do a pre ço ba i -
xo em seu mer ca do ape nas por que os pa í ses ex por -
ta do res pra ti cam o dum ping. Isso é uma fal si da de. O
Bra sil con se gue ven der pro du tos si de rúr gi cos a pre -
ços mais ba i xos que os Esta dos Uni dos sim ples men -
te por que a nos sa in dús tria nes se se tor é mais efi ci -
en te que a nor te-ame ri ca na. A si de rur gia bra si le i ra é
mais com pe ti ti va que a ame ri ca na. Exis tem fa to res
na tu ra is que nos fa vo re cem, como a pro xi mi da de das
ja zi das e a qua li da de do nos so mi né rio. Mais que a
mo der ni za ção tec no ló gi ca, a in dús tria bra si le i ra é su -
pe ri or à ame ri ca na. Por isso, os Esta dos Uni dos re -
cor rem a lob bi es e, abu si va men te, acu sam o Bra sil
de pra ti car o dum ping. Essa é uma fal sa idéia.

Uti li zam tam bém, em pre ju í zo de pa í ses como o
nos so, me di das que ale gam ser ne ces sá ri as para a
pre ser va ção am bi en tal. É cla ro que a in ten ção de cla -
ra da é me ri tó ria. Não há quem não en ten da ser im -
pres cin dí vel a pre ser va ção am bi en tal. De fen der o
meio am bi en te e me lho rar as con di ções de tra ba lho
dos ope rá ri os são uma obri ga ção de qual quer país.
Na prá ti ca, no en tan to, tais cláu su las aca bam atu an -

do em de tri men to dos pa í ses em de sen vol vi men to, ao 
jus ti fi car me di das pro te ci o nis tas des ca bi das, a pre -
tex to de de fen der re gras le a is de co mér cio.

O Bra sil não tem por que te mer nes se as pec to.
Pos su í mos uma le gis la ção am bi en tal ade qua da, e
nos sas ex por ta do ras apre sen tam alto grau de con for -
mi da de com os prin cí pi os mais mo der nos do ci clo de
vida dos pro du tos.

No pla no tra ba lhis ta, o Bra sil ade riu à ma i or par -
te das con ven ções in ter na ci o na is que de fen dem di re -
i tos dos tra ba lha do res e li ber da de sin di cal. Em mu i tos 
ca sos, in clu si ve, es ta mos à fren te dos Esta dos Uni -
dos, que, aliás, es tão mu i to lon ge de se rem exem plo
nes sa área. A pre ga ção é uma; a prá ti ca, ou tra.

A po lí ti ca eu ro péia está em to tal con tra di ção
com o que os eu ro pe us pre gam em re la ção à aber tu -
ra eco nô mi ca, à com pe ti ção leal e à li vre con cor rên -
cia não so men te com re la ção ao sub sí dio. Se os eu ro -
pe us en ten dem que de vem sub si di ar a agri cul tu ra, te -
mos de ad mi tir ser uma ques tão in ter na dos pa í ses
eu ro pe us. O con de ná vel, no en tan to, é bar rar a com -
pe ti ção de fora, tan to na Eu ro pa como nos pa í ses
onde eles ven dem os seus pro du tos.

Como diz Pa u lo Ro ber to de Alme i da, o go ver no
fran cês pode até hos pe dar os seus agri cul to res nos
me lho res ho téis da ave ni da Champs Elysées e pa -
gar para que se di vir tam. Isso é pro ble mas de les.
Essas mor do mi as sa i ri am mais ba ra tas que a atu al
po lí ti ca agrí co la eu ro péia. Os eu ro pe us gas tam por
ano US$60 bi lhões, sub si di an do a agri cul tu ra. É uma
ques tão de pri o ri da de de les, não po de mos con de -
ná-los por isso. O pro ble ma, no en tan to, co me ça
quan do eles usam me ca nis mos fran ca men te con de -
ná ve is para bar rar a com pe ti ção ex ter na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no bra si le i ro deve in sis tir na eli mi na ção des ses sub sí -
di os, mas deve es pe ci al men te tra ba lhar para a eli mi -
na ção des sas con de ná ve is bar re i ras que tor nam de -
si gual a com pe ti ção en tre pa í ses em de sen vol vi men -
to e pa í ses de sen vol vi dos. A com pe ti ção ex ter na per -
mi ti ria ba i xar pela me ta de o pre ço das co mi das tí pi -
cas dos eu ro pe us. Por tan to, o dis cur so eu ro peu é um, 
a prá ti ca é ou tra. O dis cur so, po de mos de fen der; a
prá ti ca, de ve mos con de nar.

Deve in te res sar ao Bra sil que o mer ca do mun di -
al fun ci o ne com re gras le a is de com pe ti ção. Enten -
de-se como le al da de uma si tu a ção em que os pro du -
tos bra si le i ros re ce bam na Eu ro pa o mes mo tra ta -
men to que os pro du tos eu ro pe us re ce bem no Bra sil.
Po rém, há des le al da de ab so lu ta.



Sr. Pre si den te, es ta ria o Go ver no bra si le i ro
agin do com ri gor? O Go ver no bra si le i ro pre ci sa ne go -
ci ar, sem dú vi da. Há mu i to tem po, o Bra sil vem in sis -
tin do na aber tu ra dos mer ca dos agrí co las, as sim
como os ame ri ca nos e os eu ro pe us in sis tem em re -
gras para a pro te ção da pro pri e da de in te lec tu al. Cada 
país tem seu in te res se, mas, la men ta vel men te, os
nos sos in te res ses es tão fi can do em se gun do pla no –
e não é de hoje, Sr. Pre si den te.

O Bra sil é com pe ti ti vo na área agrí co la, as sim
como os ame ri ca nos o são em tec no lo gia e pro pri e -
da de in te lec tu al. Qu e re mos que es sas áre as se jam
ne go ci a das da mes ma for ma.

A aber tu ra pre ci sa ser re cí pro ca. O pa pel dos
pa í ses ri cos no co mér cio mun di al tem de so frer mu -
dan ça ra di cal e não bas ta para tal o dis cur so com pe -
ten te do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que 
ar ran cou apla u sos no Par la men to fran cês, por exem -
plo.

Que não se ale gue que uma ma i or aber tu ra da
Eu ro pa aos pro du tos agrí co las im por ta dos ar ru i na rá
sua eco no mia. Está pro va do por uma sé rie de evi dên -
ci as re cen tes que aber tu ra co mer ci al não tem re la ção 
di re ta e ca u sal com pro ble mas eco nô mi cos in ter nos.
Os Esta dos Uni dos, por exem plo, os ten tam um dé fi cit
co mer ci al de 400 bi lhões e são a eco no mia mais
aber ta do mun do. Pou cos re la ci o nam os pro ble mas
atu a is da eco no mia ame ri ca na com o grau de aber tu -
ra de seu mer ca do. Ou tras duas das eco no mi as mais
aber tas, Cin ga pu ra e Ho lan da, são tam bém al ta men -
te de sen vol vi das. Os pa í ses po dem ter pro ble mas in -
ter nos em qua is quer cir cuns tân ci as, com ou sem
aber tu ra. A idéia de que pra ti car o li vre co mér cio de
duas vias pode fa zer as eco no mi as en tra rem em co -
lap so é re tró gra da. Essa vi são cor res pon de a uma
con cep ção mer can ti lis ta do co mér cio e da eco no mia
in ter na ci o nal que não tem mais ra zão de ser.

A União Eu ro péia, nos so mais im por tan te par -
ce i ro eco nô mi co, é pro te ci o nis ta e des le al. Agin do as -
sim, a Eu ro pa pro vo ca efe i tos eco nô mi cos da no sos a
si pró pria e ao bom fun ci o na men to do co mér cio mun -
di al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o co mér -
cio in ter na ci o nal fun ci o na de uma ma ne i ra que não é
exa ta men te a es pe ra da pelo sen so co mum. Não pode 
ser uma via de mão úni ca. A vi são mer can ti lis ta se -
gun do a qual ex por tar é bom e im por tar é ruim não
cabe mais nos tem pos de hoje. Isso não cor res pon de
à re a li da de eco nô mi ca dos pa í ses em ge ral, nem do
Bra sil. Qu an do o país im por ta, ele mo der ni za a sua
eco no mia e pas sa a es tar qua li fi ca do tam bém para
ex por tar mais e me lhor. Pre ci sa mos ex por tar mais,

mas isso não sig ni fi ca que pre ci sa mos vol tar a ter sal -
tos su pe ra vi tá ri os es tron do sos, como nos anos oi ten -
ta, quan do che gá va mos a 12 bi lhões ao ano. 

O Bra sil é com pe ti ti vo em al guns se to res e per -
de feio, evi den te men te, em ou tros. Mas di fe ren ci a is
de com pe ti ti vi da de e de pro du ti vi da de não po dem ser 
in vo ca dos como jus ti fi ca ti vas para o pro te ci o nis mo,
so bre tu do quan do le va dos às ra i as do ab sur do co -
mer ci al e do ir ra ci o na lis mo eco nô mi co, como ocor re
com a po lí ti ca agrí co la eu ro péia. Nos sa com pe ti ti vi -
da de agrí co la não de i xa nada a de se jar. Con fron ta
com a Eu ro pa, com os Esta dos Uni dos, com ex ce ção
de se to res de no tó ria es pe ci a li za ção e alta in ten si da -
de tec no ló gi ca. É jus ta men te por ser com pe ti ti vo que
o Bra sil está sen do pe na li za do no aces so ao mer ca do 
eu ro peu de ali men tos e de in su mos pro ces sa dos.

O Bra sil pre ci sa cri ar uma cul tu ra ex por ta do ra.
Ele, como todo gran de país, está vol ta do para den tro.
Isso acon te ce tam bém com os Esta dos Uni dos. O co -
mér cio ex te ri or ocu pa um pe da ço pe que no na nos sa
eco no mia, algo como 10% do Pro du to Na ci o nal Bru to. 
Para o de sen vol vi men to do Bra sil e a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção, de pen de mos de
uma in ser ção bem–su ce di da no co mér cio in ter na ci o -
nal.

Para que o mun do seja mais fra ter no, mais so li -
dá rio e para que se pos sa pro cla mar a paz no mun do,
é pre ci so que as gran des na ções, as na ções avan ça -
das, de sen vol vi das eco no mi ca men te, atu em com
ma i or sen si bi li da de, es ta be le cen do uma prá ti ca de
re la ção co mer ci al mais ade qua da, para evi tar essa
com pe ti ção de si gual, que com pro me te, so bre tu do,
pa í ses em de sen vol vi men to como o Bra sil.

Sem dú vi da, nós, que te mos como vo ca ção a
agri cul tu ra que é a ala van ca fun da men tal do nos so
de sen vol vi men to eco nô mi co  já que res pon de por
30% do Pro du to Inter no Bru to e é res pon sá vel por
25% dos em pre gos ge ra dos no País , se o Go ver no
con se guir êxi to al te ran do essa re la ção per ver sa de
com pe ti ção de si gual do Bra sil com os pa í ses de sen -
vol vi dos do mun do, te re mos avan ços con si de rá ve is
na agri cul tu ra. A agri cul tu ra bra si le i ra será mais for te
– pois com pe ten te já é – e con tri bu i rá de for ma ain da
mais efi caz no pro je to de de sen vol vi men to eco nô mi -
co e so ci al do nos so País.

É bom que o Go ver no bra si le i ro en ten da que a
agri cul tu ra é pri o ri da de in dis cu tí vel. E go ver no que
não tem essa vi são não é dig no de ser go ver no num
País como o nos so.

Mu i to obri ga do.



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. Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por
per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re -
for ma tri bu tá ria é as sun to que vem sen do ven ti la do
há mu i to anos. O Go ver no Fe de ral man da pro pos ta
para o Con gres so Na ci o nal; de po is de am pla men te
dis cu ti da, re ti ra-a, e, em se gui da, en via ou tra.
Enquan to isso, ou tras ma té ri as dis pon do so bre o
mes mo as sun to es tão dor min do nas ga ve tas da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e tam bém do Se na do Fe de ral. 

A pro pó si to, esse re tar da men to na apro va ção
de fi ni ti va da cha ma da re for ma tri bu tá ria tem con tri bu -
í do enor me men te para a re du ção do cres ci men to
eco nô mi co, para o au men to do de sem pre go, para a
in jus ti ça so ci al, de vez que as em pre sas, as so ber ba -
das que es tão com os seus com pro mis sos tri bu tá ri os, 
fi cam im pos si bi li ta das de con quis tar o cres ci men to
ade qua do com um ma i or vo lu me de em pre gos, que
de ve ria es tar sen do, a esta al tu ra dos acon te ci men -
tos, ofe re ci do ao povo bra si le i ro. Como sa be mos, o
povo bra si le i ro está re al men te so fren do as con se -
qüên ci as da im pre vi dên cia do Go ver no em es ta be le -
cer uma po lí ti ca eco nô mi ca de pro mo ção do de sen -
vol vi men to so ci al e eco nô mi co que per mi ta que as
em pre sas con si gam o de sa fo go no pa ga men to de im -
pos tos.

Sr. Pre si den te, faço essa in tro du ção ten do em
vis ta o que está se pas san do no Esta do de Ser gi pe.
O Go ver no do Esta do está fa zen do uma ar re ca da -
ção an te ci pa da de im pos tos, oca si o na do com isso
des ca pi ta li za ção de nos sas em pre sas, ao pon to de
mu i tas de las, sen tin do li mi ta das em sua atu a ção no
Esta do, não ape nas re du zi ram sua pro du ção, mas
trans fe ri ram-se para ou tros Esta dos, como está
ocor ren do na que la di vi sa en tre os Esta dos de Ser gi -
pe e Ba hia.

O Mu ni cí pio de To bi as Bar re to está per den do
mu i tas das suas em pre sas. Mais de 70 em pre sas sa í -
ram de To bi as Bar re to, ins ta lan do-se bem pró xi mo, do 
ou tro lado, no po vo a do de La goa Re don da, no Mu ni -
cí pio de Ita pi cu ru, vis to que os be ne fí ci os tri bu tá ri os
ofe re ci dos pelo Esta do da Ba hia es tão mo ti van do a
trans fe rên cia de mu i tas em pre sas para aque le Esta -
do em de tri men to do cres ci men to eco nô mi co do Esta -
do de Ser gi pe.

Sr. Pre si den te, ape nas por meio de uma re for ma 
tri bu tá ria que im pe ça essa per ver si da de dos Esta dos
ao im po rem de ter mi na das me di das a seus con tri bu in -
tes, da re mos o equi lí brio eco nô mi co ao nos so Bra sil e 
aca ba re mos tam bém com o re gi me da guer ra fis cal
que se es ta be le ce em mu i tos Esta dos da Fe de ra ção
bra si le i ra. Por exem plo, en quan to o Esta do de Ser gi -
pe im põe me di das se ve ras ao seus con tri bu in tes, aos
seus em pre sá ri os, para an te ci pa rem o pa ga men to do 
ICMS, o Esta do vi zi nho, o Esta do da Ba hia, faz o con -
trá rio: além de não apli car essa me di da, ofe re ce be -
ne fí ci os e van ta gens. Por exem plo, a em pre sa paga
me nos ICMS à pro por ção que ofe re ce mais em pre -
gos – prin ci pal men te as pe que nas e as mi cro em pre -
sas. 

Já es tou pro vi den ci an do com a nos sa as ses so -
ria a ela bo ra ção de um pro je to de lei ob je ti van do im -
pe dir que os Esta dos bra si le i ros – vol to-me para Ser -
gi pe – ve nham a apli car a an te ci pa ção de im pos tos,
sa cri fi can do e des ca pi ta li zan do as nos sas em pre sas
en quan to nou tros Esta dos se es ta be le ce o cha ma do
pa ra í so fis cal. 

Te mos dis cu ti do, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
um pen du ri ca lho. Ape sar da im por tân cia do pro je to,
da ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo Har tung e re fe ren te à
atu a li za ção mo ne tá ria da ta be la do Impos to de Ren -
da, tra ta-se de pe que na par te da re for ma tri bu tá ria
em que a Ban ca da do Go ver no não che ga a ne nhum
en ten di men to com a Opo si ção. Até hoje a ci ta da ta be -
la está con ge la da, pre ju di can do mi lha res de tra ba lha -
do res e em pre sá ri os – prin ci pal men te os pe que nos –, 
além da clas se mé dia.

Por isso, Sr. Pre si den te, ao en cer rar mi nhas pa -
la vras, anun cio, prin ci pal men te para o Esta do de
Ser gi pe, que, em vir tu de dos pro tes tos le gí ti mos, da
in sa tis fa ção e da in dig na ção do em pre sa ri a do da -
que le Esta do pela an te ci pa ção do ICMS im pos to
pelo Go ver no Alba no Fran co, da re mos en tra da, den -
tro em pou co, a uma pro po si ção que visa cor ri gir
essa dis tor ção, essa in jus ti ça, para que, ao fi nal,
pos sa mos mer gu lhar na Jus ti ça Tri bu tá ria e no equi -
lí brio eco nô mi co na Fe de ra ção. Tal de se qui lí brio é
res pon sá vel, sem dú vi da al gu ma, pe las in jus ti ças
que ocor rem por este Bra sil afo ra, prin ci pal men te no
Nor des te bra si le i ro.

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





O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Com a pa -
la vra, pela Li de ran ça do PSDB, o Se na dor Ri car do
San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre -
si den te, Sras.e Srs Se na do res, há pra ti ca men te um
ano abor da mos des ta tri bu na o Pro gra ma de Re vi ta li -
za ção de Co o pe ra ti vas Agro pe cuá ri as (Re co op), des -
ta can do os obs tá cu los que se iden ti fi ca vam em todo o 
País na sua im ple men ta ção na que le mo men to. 

Re to ma mos o tema ago ra, por duas ra zões bá -
si cas: pri me i ro, a pror ro ga ção do Pro gra ma por um
ano, de ci di da em fins do ano pas sa do, não foi su fi ci -
en te para vi a bi li zar o al can ce das me tas nele pro pug -
na das. Se gun do, é ne ces sá ria uma re es tru tu ra ção do 
Pro gra ma e sua pror ro ga ção por pra zo su pe ri or a um
ano, para que ele atin ja os re sul ta dos es pe ra dos, ou
seja, a efe ti va re vi ta li za ção das co o pe ra ti vas agro pe -
cuá ri as nele en qua dra das. 

Como se sabe, o Po der Exe cu ti vo, re co nhe cen -
do a im por tân cia so ci o e co nô mi ca das co o pe ra ti vas
agro pe cuá ri as e os pro ble mas es tru tu ra is com que se 
de fron ta vam – acú mu lo de dí vi das, es cas sez de ca pi -
tal e de fi ciên ci as or ga ni za ci o na is e de ges tão – lan -
çou, por Me di da Pro vi só ria (nº 1.715, de 03 de se tem -
bro de 1998), o Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Co o pe -
ra ti vas Agro pe cuá ri as – Re co op. Na que la opor tu ni da -
de, o Pre si den te da Re pú bli ca en fa ti zou: ”tra ta-se de
uma res pon sa bi li da de de re cons tru ção do co o pe ra ti -
vis mo, para que nós pos sa mos ter mais re cur sos, no
fu tu ro, com a ex por ta ção, com os im pos tos, com o lu -
cro que vai ser ge ra do com esse es for ço...“

Em sua ori gem, o Re co op ti nha como pro pó si to
vi a bi li zar con di ções para o de sen vol vi men to sus ten -
ta do das co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as, me di an te sua
re es tru tu ra ção, mo der ni za ção e ca pi ta li za ção, as se -
gu ran do-lhes con di ções de com pe ti ti vi da de e, por
con se qüên cia, me lho ran do a ren da e a qua li da de de
vida de mi lha res de pro du to res co o pe ra dos, de suas
fa mí li as e de seus em pre ga dos – in clu in do tam bém
os tra ba lha do res das pró pri as co o pe ra ti vas.

Após três anos do lan ça men to ofi ci al do Pro gra -
ma e há mais de dois anos da apro va ção dos pro je tos
pelo Co mi tê Exe cu ti vo – que ana li sa o en qua dra men -
to dos pro je tos – te mos os se guin tes re sul ta dos al -
can ça dos:

– De um to tal de 652 car tas-con sul ta en ca mi -
nha das à aná li se do Co mi tê Exe cu ti vo, 322 fo ram pre -
vi a men te apro va das. Com es ses nú me ros, re co nhe -
ce-se que o Co mi tê Exe cu ti vo foi cri te ri o so no en qua -

dra men to das pro pos tas das co o pe ra ti vas e na aná li -
se dos pro je tos apre sen ta dos;

– Mes mo as sim, dos 322 pro je tos apro va dos e
en ca mi nha dos aos agen tes fi nan ce i ros em ju lho/99,
ape nas 155 pro je tos – ou 49% – até ago ra, fo ram con -
tra ta dos, par ci al men te, pe los agen tes fi nan ce i ros, de -
po is de exa us ti vas ne go ci a ções com as di re to ri as das 
co o pe ra ti vas, não raro com a par ti ci pa ção de re pre -
sen tan tes das or ga ni za ções de co o pe ra ti vas es ta du -
a is e da pró pria OCB – Orga ni za ção das Co o pe ra ti -
vas Bra si le i ras;

– Os 155 pro je tos con tra ta dos en vol ve ram re -
cur sos da or dem de R$881 mi lhões, sen do R$623 mi -
lhões de alon ga men to de dí vi das e ape nas R$258 mi -
lhões de re cur sos no vos, vol ta dos para pro je tos de
am pli a ção, mo der ni za ção e in je ta dos nas co o pe ra ti -
vas.

No caso es pe cí fi co do meu Esta do, o Espí ri to
San to, das seis co o pe ra ti vas com pro je tos apro va dos
pelo Co mi tê Exe cu ti vo, ape nas duas já for ma li za ram
os res pec ti vos con tra tos: a Co op nor te, Co o pe ra ti va
Agro pe cuá ria do Nor te do Espí ri to San to, com sede
em Nova Ve né cia, e a Co o pa ve, Co o pe ra ti va Aví co la
de San ta Ma ria de Je ti bá Ltda. Uma ter ce i ra co o pe ra -
ti va, a Se li ta, de Ca cho e i ra de Ita pe mi rim, está em via
de for ma li za ção do seu con tra to. Con tu do, de sis ti ram
ou fo ram ex clu í das por não aten de rem às exi gên ci as
e cri té ri os ban cá ri os, as se guin tes co o pe ra ti vas:

– Ca cal – Co o pe ra ti va Agro pe cuá ria Mis ta de
Cas te lo;

– Co o pe ra ti va Agro pe cuá ria Mis ta de Cas te lo, a
Co o pe ra ti va La ti cí ni os Gu a çuí Ltda. e a Co o pe ra ti va
Agro pe cuá ria Mis ta de Li nha res Ltda.

Se gun do do cu men tos da Orga ni za ção das Co o -
pe ra ti vas Bra si le i ras, a im ple men ta ção do Re co op,
até o mo men to, tem se des vir tu a do de seu pro pó si to
ori gi nal, qual seja, o de re vi ta li zar as co o pe ra ti vas
agro pe cuá ri as. Sua ope ra ci o na li za ção tem sido uti li -
za da mu i to mais como ins tru men to para so lu ci o nar os 
pro ble mas do sis te ma fi nan ce i ro ao con cen trar os
con tra tos no alon ga men to de dí vi das das co o pe ra ti -
vas jun to aos ban cos cre do res.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) Peço a V. Exª per mis são para in -
ter rom per seu dis cur so, a fim de pror ro gar a ses são
por dez mi nu tos. Cin co para que V. Exª con clua seu
pro nun ci a men to e cin co para o Se na dor Edu ar do Su -
plicy usar da pa la vra.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Mes mo aten den do às exi gên ci as es ta be le ci das
pelo Co mi tê Exe cu ti vo, com enor mes cus tos ope ra ci -



o na is as su mi dos pe las co o pe ra ti vas na ela bo ra ção
dos pro je tos, a fil tra gem dos agen tes fi nan ce i ros e as
exi gên ci as adi ci o na is es ta be le ci das na pac tu a ção
con tra tu al vêm, tam bém, atra san do a im ple men ta ção
do Pro gra ma e, em mu i tos ca sos, for çan do a de sis -
tên cia das co o pe ra ti vas, mes mo que an te ri or men te
en qua dra das pelo Co mi tê Exe cu ti vo no Re co op.

Ade ma is, o atra so na li be ra ção dos re cur sos pú -
bli cos do Re co op, ou, pior ain da, a sua não li be ra ção
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal está co lo can do
em ris co a efe ti vi da de do Pro gra ma e, se gu ra men te,
afe tan do a cre di bi li da de do Po der Exe cu ti vo, não ape -
nas pelo com pro mis so pú bli co as su mi do pelo Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca no apo io
ao Re co op, mas tam bém pela base ins ti tu ci o nal e
ope ra ci o nal que lhe deu ori gem e lhe as se gu ra sua
im ple men ta ção.

Entre os prin ci pa is pro ble mas iden ti fi ca dos pe -
las li de ran ças co o pe ra ti vis tas na im ple men ta ção do
Re co op, ten do como re fe rên cia as pro pos tas ori gi na -
is, des ta cam-se:

Di fi cul da des de ne go ci a ção dos dé bi -
tos das co o pe ra ti vas jun to ao INSS – mu i to
em bo ra haja R$200 mi lhões des ti na dos pelo 
Pro gra ma para a ne go ci a ção de dé bi tos tri -
bu tá ri os e pre vi den ciá ri os. O INSS con ti nua
exe cu tan do as co o pe ra ti vas, mes mo aque -
las in te res sa das em re ne go ci a ção des sas
dí vi das com re cur sos do Re co op; 

Di fi cul da des de ne go ci a ção das dí vi -
das jun to aos agen tes fi nan ce i ros, tra du zi -
das em exi gên ci as de ga ran ti as des pro por -
ci o na is nos no vos con tra tos, su ba va li a ção
de bens pa tri mo ni a is ofe re ci dos em ga ran tia 
e exi gên cia de aval pes so al de di re to res
des sas co o pe ra ti vas; 

Impos si bi li da des téc ni cas de ne go ci a -
ção de dí vi das de co o pe ra ti vas jun to aos
ban cos em pro ces so de li qui da ção, ex tin tos
(a exem plo do BNCC), ou ad qui ri dos com
re cur sos do Pro er, ou, ain da, jun to aos ban -
cos que não ade ri ram ao Pro gra ma (Ban co
da Ama zô nia S. A., ban cos pri va dos e ban -
cos es tran ge i ros).

Em ra zão das di fi cul da des de fron ta das na im -
ple men ta ção do pro gra ma, cujo pra zo de exe cu ção
ter mi na no pró xi mo dia 31 de de zem bro, os re pre -
sen tan tes do co o pe ra ti vis mo bra si le i ro es tão pro -
pon do a re es tru tu ra ção do Pro gra ma e sua pror ro -
ga ção, vi san do am pli ar as opor tu ni da des de uti li za -
ção dos re cur sos re ma nes cen tes, dan do con ti nu i da -

de ao pro ces so de re vi ta li za ção das co o pe ra ti vas
agro pe cuá ri as, ten do como pon tos cen tra is: 

O equa ci o na men to ope ra ci o nal do
alon ga men to dos dé bi tos jun to ao INSS; 

A fle xi bi li za ção nas ope ra ções de alon -
ga men to de dí vi das jun to a agen tes fi nan ce -
i ros e a ter ce i ros, por obs tá cu los téc ni cos ou 
ope ra ci o na is; 

A ado ção da taxa de ju ros fixa de
5,75% a.a, em subs ti tu i ção aos en car gos fi -
nan ce i ros cor res pon den tes ao IGP-DI mais
4% a.a. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so mos
fa vo rá ve is à pro pos ta de pror ro ga ção e re es tru tu ra -
ção do Re co op, com vis tas ao re tor no à sua fi na li da -
de ori gi nal, ou seja, a re vi ta li za ção das co o pe ra ti vas 
agro pe cuá ri as.

Nos so po si ci o na men to, in clu si ve, vai um pou co
mais lon ge: é ne ces sá rio que o Ban co Cen tral de ter -
mi ne aos agen tes fi nan ce i ros cre do res das co o pe ra ti -
vas a ade são com pul só ria ao Re co op, se jam ban cos
pú bli cos ou pri va dos, na ci o na is ou es tran ge i ros.

Não po de mos nos es que cer nun ca de que as
co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as re pre sen tam um seg -
men to vi tal para o de sen vol vi men to sus ten tá vel da
agri cul tu ra bra si le i ra, ten do como prin cí pi os a eqüi da -
de, a so li da ri e da de e a atu a ção con jun ta dos pro du to -
res ru ra is no mer ca do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a

pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Quem sabe a Se na do ra He lo í sa He le na de i xa al guns
mi nu tos para mim.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Cin co mi -
nu tos para di vi dir en tre am bos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Com cer te za, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mo ti va -
ção que nos trou xe de vol ta ao ple ná rio, eu e o Se na -
dor Edu ar do Su plicy, foi jus ta men te o de se jo de fa zer
uma ho me na gem ao Dia da Cons ciên cia Ne gra, em -
bo ra re co nhe ça mos que o nos so que ri do com pa nhe i -
ro Se na dor Ge ral do Cân di do já a fez, in clu si ve por ter
re pre sen ta do o Se na do, na Con fe rên cia Inter na ci o nal 
de Com ba te ao Ra cis mo e a to das as for mas de in to -
le rân cia.

Nós, ala go a nos – falo em meu nome, em nome
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros e do nos so que ri do De -



pu ta do Re gis Ca val can te, que está aqui –, não po de -
mos de i xar de com par ti lhar, nes se dia, a nos sa emo -
ção, até por que a Re pú bli ca dos Pal ma res fica exa ta -
men te em nos so Esta do, na ci da de de União dos Pal -
ma res. Nós nos or gu lha mos de tra zer em nos sas ve i -
as o san gue das guer re i ras e dos guer re i ros que fi ze -
ram a Re pú bli ca dos Pal ma res.

A nos sa ho me na gem ao povo de Ala go as, aos
ne gros e ne gras de Ala go as, que têm uma tra je tó ria
de luta para cons tru ir o so nho de li ber ta ção, o so nho
de uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria e fra ter na. Sa be -
mos que não se faz uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria,
fra ter na e so li dá ria com dis cri mi na ção de gê ne ro, de
op ções se xu a is ou mu i to es pe ci al men te de raça, por -
que to dos os ma pas de um tra ba lho, to dos os in di ca -
do res so ci a is no País mos tram cla ra men te isso. E o
Bra sil, que é sem dú vi da al gu ma a ma i or na ção ne gra
fora da Áfri ca, a na ção que não pode con tar a sua his -
tó ria de de sen vol vi men to sem con tar a his tó ria dos
ne gros que vi e ram para cá mu i tas ve zes ar ras ta dos,
se pa ra dos de seus en tes que ri dos, se pa ra dos da sua
pá tria, com a alma e o co ra ção en char ca dos de sa u -
da de. Os ne gros, que vi e ram aqui não vo lun ta ri a men -
te, mas de for ma amar ga e cru el, pos si bi li ta ram que
em nos sas ve i as es te ja o san gue das ne gras e ne gros 
guer re i ros da Re pú bli ca dos Pal ma res.

A nos sa sa u da ção mu i to es pe ci al ao Esta do de
Ala go as, à ci da de de União dos Pal ma res, a qual pos -
si bi li ta que hoje, o Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne -
gra, pos sa mos to dos tam bém ho me na ge ar a his tó ria
de luta e de li ber da de cons tru í da pe los ne gros e ne -
gras do nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, que ro tam bém com par ti lhar do
sen ti men to ex pres so pe los Se na do res Ge ral do Cân -
di do e He lo í sa He le na, em ho me na gem a Zum bi dos
Pal ma res hoje, 20 de no vem bro, Dia da Cons ciên cia
Ne gra.

Zum bi foi um dos mu i tos es cra vos que vi ve ram
no Bra sil. Gra ças a sua co ra gem e de ter mi na ção, ele
se tor nou o sím bo lo da li ber ta ção dos es cra vos. Sua
li de ran ça jun to aos mi lha res de ne gros fu gi dos pro pi -
ci ou que se as so ci as sem e fun das sem uma co mu ni -
da de em Pal ma res, Esta do de Ala go as, que fi cou co -
nhe ci da como o ”Qu i lom bo dos Pal ma res“. Lá, cri a -
ram um Esta do Ne gro den tro de um mun do es cra vis -
ta. Os ne gros fu gi dos sou be ram fa zer suas ali an ças

po lí ti cas, seus tra ta dos de al for ria, sou be ram in fun dir
res pe i to e medo. Tra va ram ba ta lhas abo li ci o nis tas e
cri a ram para si pró pri os uma so ci e da de jus ta e igua li -
tá ria.

Os qui lom bos pas sa ram a ser, a par tir do sé cu lo 
pas sa do, iden ti fi ca dos com os mo vi men tos pro gres -
sis tas no Bra sil, por que eram for ma ções com ca rac te -
rís ti cas so li dá ri as, que re lem bram os ide a is so ci a lis -
tas, ba se a das em uma ati vi da de eco nô mi ca de agri -
cul tu ra de so bre vi vên cia, ex tra ti vis mo, caça, pes ca,
as sim como o co mér cio de seus ex ce den tes. Seus
par ti ci pan tes de sen vol vi am tá ti cas guer ri lhe i ras nas
ma tas e cons tru í ram uma prá ti ca de ocu pa ção, como
hoje o fa zem os mo vi men tos dos sem-ter ra. Escre ve -
ram uma his tó ria de li ber ta ção. Ali mu i tas ve zes se
cons ti tu íam mi cro e co no mi as prós pe ras e sis te mas
po lí ti cos bem es tru tu ra dos. Além dis so, ali se aco lhi -
am as mi no ri as ét ni cas, como ju de us e mou ros, ou in -
dí ge nas, e gen te per se gui da pela Jus ti ça ou pela
Inqui si ção. Mes mo não sen do or ga ni za ções cri a das
es pe ci fi ca men te para com ba ter a es cra vi dão, os qui -
lom bos eram o ma i or de sa fio ao po der se nho ri al, e o
mais efe ti vo ata que à or dem es cra vis ta. Re pre sen ta -
vam uma sé ria ame a ça à gran de obra da co lo ni za ção
por tu gue sa, ao sis te ma co lo ni al, como um todo. Eles
pro vam que exis tiu uma cons ciên cia ne gra re bel de,
que lu ta va con tra a ex plo ra ção e a des tru i ção de seu
ma i or bem: a ver da de i ra li ber da de.

Nem mes mo a abo li ção das leis es cra vis tas sig -
ni fi cou para os ne gros uma li ber ta ção. Lan ça dos num
mer ca do des pre pa ra do para re ce ber essa imen sa
for ça de tra ba lho re mu ne ra do, pas sa ram a ser ain da
mais de sas sis ti dos. Até hoje con ti nu am sen do a gran -
de po pu la ção que ha bi ta as fa ve las, os vi a du tos, as fi -
las por em pre go, as por tas dos hos pi ta is pú bli cos, os
pre sí di os, e so frem de ques tões li ga das a um pro fun -
do pre con ce i to ra ci al, en fren ta das por um mo vi men to
ne gro con tem po râ neo cada vez mais for te e cons ci -
en te, como por exem plo, o Mo vi men to Ne gro Uni fi ca -
do, (que não se res trin gia ao com ba te à dis cri mi na ção 
ra ci al, mas pre ga va a luta por uma so ci e da de mais
jus ta e igua li tá ria, ”por uma au tên ti ca de mo cra cia ra -
ci al“. Pal ma res tor nou-se um sím bo lo da so ci e da de
ide al bra si le i ra, por que ali vi ve ram ne gros, ín di os e
bran cos, em con di ções de igual da de.

Vin te de no vem bro, o dia da mor te de Zum bi, foi
pro cla ma do como o Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne -
gra. No Bra sil fo ram cri a dos, por todo o País, di ver sos
mo vi men tos que lu tam pela igual da de en tre as ra ças
como a Fren te Ne gra de Ação Po lí ti ca de Opo si ção, a
União e Cons ciên cia Ne gra, a Une gro (União dos Ne -
gros pela Igual da de), den tre ou tros.



O exa me mais re cen te das de si gual da des no
Bra sil, in clu in do seus as pec tos ra ci a is, de no tam com
cla re za que a so ci e da de e os go ver nos pou co fi ze ram 
des de a abo li ção da es cra vi dão, em 1888, para cor ri -
gir os efe i tos de mais de três sé cu los de es cra vi dão.

De acor do com os es tu dos or ga ni za dos pelo
IPEA, com base nas in for ma ções da PNAD/IBGE de
1999, os afro-des cen ten tes têm uma pre sen ça pro -
por ci o nal men te mu i to ma i or den tre os mais po bres no 
Bra sil do que na sua par ti ci pa ção na po pu la ção.
Assim, em 1999, dos 160 mi lhões de bra si le i ros, cer -
ca de 34% vi vi am em fa mí li as com ren da in fe ri or à li -
nha de po bre za e 14% em fa mí li as com ren da in fe ri or
à li nha de in di gên cia, cor res pon den do, res pec ti va -
men te, a 54 mi lhões de po bres e 22 mi lhões de in di -
gen tes. Os ne gros, in clu in do os pre tos e os par dos,
re pre sen ta vam 45% da po pu la ção, mas cor res pon di -
am a 64% da po pu la ção po bre e 69% da po pu la ção
in di gen te; en quan to os bran cos cor res pon di am a 54% 
da po pu la ção to tal, den tre os po bres eles eram 36% e 
den tre os in di gen tes, 31%.

Dos 54 mi lhões de bra si le i ros po bres, 19 mi -
lhões eram bran cos, 30,1 mi lhões par dos, 3,6 mi lhões 
pre tos, 140 mil in dí ge nas e 76 mil ama re los. Entre os
22 mi lhões de in di gen tes ha via 6,8 mi lhões bran cos,
13,6 mi lhões par dos, 1,5 mi lhões pre tos, 56 mil in dí -
ge nas e 37 mil ama re los. Con for me res sal ta Ri car do
Hen ri ques, pes qui sa dor do IPEA, no es tu do De si -
gual da de Ra ci al no Bra sil: Evo lu ção na Dé ca da de
90, nas cer de cor par da ou de cor pre ta au men ta de
for ma sig ni fi ca ti va a pro ba bi li da de de um bra si le i ro
ser po bre. 

O geó gra fo Mil ton San tos, um dos ex po en tes da
Ge o gra fia em todo o mun do, re a li zou al gu mas das
mais ori gi na is e en ga ja das re fle xões so bre a nos sa re -
a li da de, so bre os pro ble mas da glo ba li za ção em seus
mais de 40 li vros. É sua uma fra se bas tan te ins pi ra do -
ra: ”Opor à cren ça de que se é pe que no, di an te da
enor mi da de do pro ces so glo ba li tá rio, a cer te za de que
po de mos pro du zir as idéi as que per mi tem mu dar o
mun do.“ Ten do per ce bi do que a sua ciên cia, a Ge o gra -
fia, per de ra o mo no pó lio da des cri ção, des per tou para
a pos si bi li da de de in ter pre tar o mun do a par tir da atu a -
li da de, atu an do de ma ne i ra crí ti ca e bas tan te fér til. 

Nes te pri me i ro ano do mi lê nio, cre io que de ve -
mos rom per nos so imo bi lis mo e, to man do Zum bi
como exem plo, lu tar mos para im plan tar, o mais cedo
pos sí vel, uma so ci e da de em que, efe ti va men te, haja
jus ti ça e o ra cis mo seja uma pá gi na vi ra da de nos sa
his tó ria.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
Ba hia é a prin ci pal de po si tá ria da he ran ça cul tu ral
afri ca na no País. Eu es ta va ins cri to na ses são de hoje
para fa zer um pro nun ci a men to so bre a ques tão do
Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra, sua im por tân cia
e os ca mi nhos para su pe rar mos essa gra ve si tu a ção
de in jus ti ça so ci al que ain da hoje per sis te em re la ção
aos afro-des cen den tes do País, de cor ri dos 113 anos
da abo li ção da es cra va tu ra.

Devo fa zer este pro nun ci a men to ain da no de -
cor rer des ta se ma na, uma vez que os tra ba lhos da
Co mis são Espe ci al do São Fran cis co, da qual sou
Re la tor, pro lon ga ram-se até ago ra e V. Exª me in for -
ma es tar es go ta do o tem po da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – A Pre si -
dên cia agra de ce e se as so cia às ma ni fes ta ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy, Wal deck Orne las e He -
lo í sa He le na.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro meu Tuma, Car los Be zer -

ra, Ro me ro Jucá, Lú cio Alcân ta ra, Ma gui to Vi le la e
Luiz Otá vio 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. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pas so a ler o dis cur so
do emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do
Se na do Fe de ral, pro fe ri do na aber tu ra da III Assem -
bléia Ge ral da Con fe rên cia Par la men tar das Amé ri cas 
– COPA, re a li za da no Rio de Ja ne i ro, em 19 de no -
vem bro de 2001.

DISCURSO DO SENADOR RAMEZ
TEBET, PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL, NA ABERTURA DA III ASSEM-
BLÉIA GERAL DA CONFERÊNCIA PARLA-
MENTAR DAS AMÉRICAS, RIO DE
JANEIRO, 19 DE NOVEMBRO DE 2001.

(Sa u da ção aos in te gran tes da Mesa e
às au to ri da des pre sen tes)

Mi nhas Se nho ras e Meus Se nho res, Co le gas
Par la men ta res:

É com gran de sa tis fa ção que, em meu nome e
no do Con gres so Na ci o nal bra si le i ro, sa ú do os co le -
gas par la men ta res que, vin dos de to dos os pon tos do
con ti nen te ame ri ca no, hon ram-nos com sua pres ti gi -
o sa pre sen ça nes ta III Assem bléia Ge ral da Con fe -



rên cia Par la men tar das Amé ri cas – COPA. Ao
dar-lhes as boas vin das, de se jan do-lhes fe liz es ta da
em nos so País, ex pres so mi nha mais po si ti va ex pec -
ta ti va acer ca dos bons re sul ta dos que ha ve re mos de
co lher ao lon go des ta re u nião.

Esta Con fe rên cia acon te ce em mo men to sin gu -
lar da His tó ria Con tem po râ nea. Cre io ser des ne ces -
sá rio re al çar a pro fun di da de da cri se pela qual pas sa
o mun do nos dias de hoje. Ela atin ge to dos os se to res
da vida das so ci e da des e, por isso mes mo, ne nhum
de les con se gue exi mir-se de seus efe i tos. Nes se sen -
ti do, não é ta re fa das mais di fí ce is iden ti fi car o as pec -
to que me lhor de fi ne a cri se atu al: sua ex tre ma la ti tu -
de, a lhe con fe rir di men são efe ti va men te glo bal.

Ter cons ciên cia des se qua dro, para nele agir
com pru dên cia, se re ni da de e fir me za, é o pri me i ro
de sa fio que se co lo ca à ins ti tu i ção par la men tar. Com
efe i to, as sen ta da a de mo cra cia como va lor uni ver sal
e ine go ciá vel, es ta be le ci do o pri ma do da ci da da nia e
da ab so lu ta pre va lên cia do Esta do de Di re i to, en ten di -
da a li ber da de como con di ção pri me i ra para a re a li za -
ção hu ma na, abre-se o ca mi nho para a ação do Le -
gis la ti vo na bus ca de so lu ções para as gra ves ques -
tões de nos so tem po. Le gi ti mi da de é a ma i or cre den -
ci al de que dis po mos para le var adi an te a mis são. 

É jus ta men te isso que nos apro xi ma nes te mo -
men to e é dis so que tra ta rá esta III Assem bléia Ge ral
da COPA. Seu te má rio, pro pos to para o exa me co le ti -
vo, re fle te a com pre en são que to dos te mos da re a li -
da de que es ta mos vi ven do: par te dos as pec tos ine -
ren tes à in te gra ção eco nô mi ca con ti nen tal para en -
vol ver-se com as cru ci a is ques tões po lí ti cas e so ci a is
– no me a da men te as que se re fe rem ao meio am bi en -
te, edu ca ção, tra ba lho in fan til, vi o lên cia ur ba na, nar -
co trá fi co, po bre za, di re i tos hu ma nos, in clu são so ci al
e paz –, sem se es que cer da aná li se po lí ti ca, quan do
dois pon tos se so bres sa em: a De mo cra cia e a ação
do Par la men to nos Esta dos ame ri ca nos, in clu si ve no
seu con ta to com o con gê ne re eu ro peu.

Ple na men te iden ti fi ca da com o seu tem po, a
pro gra ma ção des ta Con fe rên cia nos re me te à re fle -
xão acer ca do pa pel que se es pe ra seja as su mi do pe -
los Par la men tos no atu al con tex to his tó ri co. Nes sa
pers pec ti va, jul go ser per ti nen te su bli nhar, des de já,
ain da que de for ma li ge i ra, al guns pon tos que fa tal -
men te es ta rão no cen tro de nos sas dis cus sões nos
pró xi mos dias, no âm bi to dos di ver sos gru pos te má ti -
cos.

Em pri me i ro lu gar, No bres Co le gas, avul ta a
ques tão do Esta do e, sub ja cen te a ela, a nova con fi -
gu ra ção que a Po lí ti ca as su me nos dias de hoje. Com
efe i to, não fal tou quem, apres sa da e er ro ne a men te,

te nha ad vo ga do a cres cen te re du ção da im por tân cia
do Esta do, ante o avan ço do pro ces so de mun di a li za -
ção da eco no mia, es pe ci al men te a par tir dos anos oi -
ten ta. O pres su pos to era o de que, li ber ta das de to das 
as amar ras que o Po der Pú bli co po de ria lhes im por,
as for ças do mer ca do, agin do li vre men te, ha ve ri am
de con du zir a pró pria His tó ria. Uma re vo lu ção tec no -
ló gi ca, em con tí nuo pro ces so de aper fe i ço a men to,
da ria o su por te ne ces sá rio à ex pan são do mer ca do
mun di al e, com ele, uma nova era se des cor ti na ria
para a Hu ma ni da de.

Acon te ce que a His tó ria te i ma em não se re du zir 
a fór mu las de la bo ra tó rio adre de pre pa ra das, e se re -
cu sa a se guir uma tra je tó ria re ti lí nea e uni for me. Con -
cre ta men te, o que os úl ti mos anos nos mos tra ram é
que a mo der ni da de eco nô mi ca – em que pese o real
e in co men su rá vel pa pel da tec no lo gia, im pul si o na do -
ra da ex tra or di ná ria am pli a ção da ca pa ci da de pro du -
ti va e de cir cu la ção da in for ma ção, dos bens e dos ca -
pi ta is – mos tra-se, em mu i tas si tu a ções, eco nô mi ca e
so ci al men te ex clu den te, de modo que os ine gá ve is
be ne fí ci os que acar re ta não con se guem dis far çar os
pro ble mas que gera ou apro fun da.

Os dra má ti cos e in jus ti fi cá ve is epi só di os do 11
de se tem bro, que me re ce ram o re pú dio de to dos nós
que acre di ta mos na De mo cra cia e na Po lí ti ca como
ins tru men tos le gí ti mos e ade qua dos para a so lu ção
de pen dên ci as e con tro vér si as, ex pli ci ta ram os li mi tes 
de uma or dem que se jul ga va imu ne a idéi as, con ce i -
tos e pers pec ti vas di ver gen tes. A cri se mun di al, que
se anun ci a va há al gum tem po e que os atos ter ro ris -
tas des cor ti na ram com ina u di ta cru e za, leva-nos a re -
pen sar mu i ta co i sa.

Pa re ce-me que, de ime di a to, duas cons ta ta ções 
po dem ser fe i tas: a pri me i ra, re fe re-se à re des co ber ta 
da im por tân cia do Esta do, cuja área de atu a ção ten de 
a am pli ar-se em si tu a ção de gra ve cri se; a se gun da,
tão im por tan te quan to, diz res pe i to à re in ven ção da
Po lí ti ca: é as sim que o mun do vai re a pren den do, ain -
da que à cus ta de ele va da dose de so fri men to e de
pro nun ci a da ten são, o in subs ti tu í vel va lor da ne go ci a -
ção, do ma du ro con fron to de te ses e de idéi as, da pe -
da gó gi ca ex pe riên cia de ce der e de con quis tar po si -
ções.

Nes sa nova pers pec ti va, in su fi ci en te se mos tra
a ação dos agen tes eco nô mi cos, in sus ten tá vel se
apre sen ta uma even tu al pre ten são he ge mô ni ca, im -
pra ti cá vel se tor na o mo no pó lio da for ça. Ou seja, sem 
o diá lo go, que é o mais ele men tar ato a dar sen ti do ao 
que cha ma mos de Po lí ti ca, não se che ga rá a lu gar al -
gum. Essa, a gran de li ção que os dias de hoje nos
dão.



Eis a ra zão pela qual acre di to es tar mos ca mi -
nhan do para a edi fi ca ção de uma nova or dem mun di -
al, as sen ta da em pa râ me tros ra zo a vel men te dis tin tos 
da que les que pre va le ce ram nas duas úl ti mas dé ca -
das. Apren de mos que o fim do sis te ma bi po lar – que,
sur gi do no ime di a to pós-Se gun da Gu er ra, de cer to
modo vi go rou até a dis so lu ção da União So vié ti ca –
não teve o dom de se pul tar in te res ses di ver gen tes e
cla ros an ta go nis mos, sem pre pre sen tes na cena in -
ter na ci o nal. Enten de mos, ade ma is, que o mer ca do,
por sua pró pria na tu re za, não é a ins tân cia ade qua da
para to mar de ci sões po lí ti cas, que afe tam a vida de
mi lhões de pes so as. Por fim, mas não me nos sig ni fi -
ca ti vo, per ce be mos que o com ba te a um ini mi go di fu -
so, a cuja sa nha des tru i do ra e en san de ci da to dos de -
ve mos opor te naz re sis tên cia para dela não nos tor -
nar mos re féns, re quer es for ço con jun to e so li dá rio,
so men te pos sí vel pelo acor do que não se im põe, mas 
que se ce le bra pela bus ca da con ver gên cia pos sí vel.
Isso é Po lí ti ca.

É nes se novo qua dro his tó ri co que emer ge, re -
no va da e for ta le ci da, a ins ti tu i ção par la men tar. Dela
se es pe ra, ago ra mais do que nun ca, que agre gue às
suas fun ções tra di ci o na is – de ba ter, le gis lar e fis ca li -
zar – no vos e mais am plos ho ri zon tes de atu a ção, nos 
qua is po lí ti ca ex ter na e re la ções in ter na ci o na is ocu -
pam po si ção nu cle ar. Não mais se ad mi te que, ao
Par la men to, ca i bam ape nas fun ções sub si diá ri as, a
ho mo lo gar de ci sões do Exe cu ti vo, qua se sem pre de -
sem pe nhan do um pa pel que não foge do mero for ma -
lis mo. Re fe ren dar tra ta dos e acor dos in ter na ci o na is,
sem a mí ni ma pos si bi li da de de in ter fe rir em sua ela -
bo ra ção, de ve rá se cons ti tu ir em ima gem do pas sa do, 
pá gi na vi ra da de uma His tó ria que es ti ma ría mos não
mais se re pe tis se.

Não se tra ta, em ab so lu to, de de fe sa de in te res -
ses cor po ra ti vos. Antes, o que está em jogo é uma
ques tão de fun do mo ral e de sen ti do prá ti co. No pri -
me i ro caso, re al ça-se a for ça que ema na da le gi ti mi -
da de de um Po der que, de sar ma do, tem sua exis tên -
cia jus ti fi ca da pela de le ga ção ex pres sa de re pre sen -
ta ção que re ce be da so ci e da de. Ne nhu ma ins ti tu i ção
om bre ia-se com o Par la men to nes sa fun ção re pre -
sen ta ti va, sem a qual su cum be a De mo cra cia.

No se gun do, o de sa fio é o de ga ran tir o que hoje
se de no mi na de ”go ver nan ça mun di al“. Na me di a ção
das po si ções di ver gen tes ou con fli tan tes, nin guém
su pe ra o Po der Le gis la ti vo como lo cal pri vi le gi a do da
ne go ci a ção po lí ti ca, vi san do à so lu ção das con tro vér -
si as. Isso se apli ca aos Par la men tos na ci o na is, aos
seus si mi la res su pra na ci o na is – como se ri am os ca -
sos dos Par la men tos re gi o na is, como o Eu ro peu – e,

ain da, aos gran des fó runs mul ti la te ra is, de que o me -
lhor exem plo se ria a Assem bléia Ge ral das Na ções
Uni das.

Eis por que, Ca ros Co le gas de to das as Amé ri -
cas, nos so ma i or de sa fio nes tes tem pos de tan tas in -
cer te zas e per ma nen tes ten sões é pro ver o Par la -
men to das mais am plas con di ções, a co me çar pela
ex ce lên cia téc ni ca, para par ti ci par ati va men te no pro -
ces so das gran des de ci sões, das na ci o na is àque las
que en vol vem as re la ções in ter na ci o na is. Assu mir a
par ce la de res pon sa bi li da de que lhe cabe na cons tru -
ção de uma nova or dem mun di al, mais jus ta e equâ ni -
me, é mis são da qual não pode fu gir, sob pena de
des fi gu rar-se por com ple to como voz da ci da da nia.

Pro ces sos com ple xos, como os re fe ren tes à in -
te gra ção eco nô mi ca con ti nen tal, so men te po de rão
ser vi a bi li za dos quan do fo rem exa us ti va e su fi ci en te -
men te de ba ti dos nos Par la men tos. Há, nas Ca sas le -
gis la ti vas, uma fina sen si bi li da de que, a des pe i to de
tan tas cor ren tes de opi nião que abri gam – e, pro va -
vel men te, por ca u sa des sa mul ti pli ci da de de pon tos
de vis ta –, as fa zem in ter pre tar, com fi de li da de, o sen -
ti men to ma jo ri tá rio da so ci e da de acer ca dos te mas
pos tos em de ba te.

Estou cer to de que esse de sa fio se trans for ma
em nos so com pro mis so. E, as sim, es ta re mos con tri -
bu in do para a cons tru ção de um mun do me lhor. Com
os pés fi xos em nos sa pro vín cia, ze lan do pelo
bem-es tar dos ci da dãos que re pre sen ta mos, ha ve re -
mos de al çar vôos ma i o res, lan çan do nos so aten to
olhar para todo o pla ne ta.

É as sim que se re mos con tem po râ ne os do
mun do.

É as sim que aju da re mos a cons tru ir uma His tó -
ria mais dig na e mais fra ter na, de fi ni ti va men te as sen -
ta da na Jus ti ça e na De mo cra cia. Na bus ca da con se -
cu ção des se ide al, ne nhum es for ço terá sido em vão,
ne nhu ma luta terá sido pe que na, tudo terá va li do a
pena.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há mu i to tem po se 
faz ne ces sá rio um es for ço con cen tra do no sen ti do de
se de fi nir uma po lí ti ca de de sen vol vi men to do se tor
flo res tal em nos so País.

O Bra sil de tém, es pe ci al men te nas re giões Nor te 
e Cen tro-Oes te, um es pe ta cu lar pa tri mô nio flo res tal, o
qual, com os re cur sos da ciên cia mo der na, pode per fe -
i ta men te ser ob je to de ex plo ra ção sus ten tá vel, ren den -
do va li o sos re cur sos para a Na ção, con tri bu in do para a 
me lho ria de nos so ba lan ço de pa ga men tos e es ti mu -



lan do a fi xa ção do ho mem no cam po, tudo sem acar re -
tar pre ju í zo ao equi lí brio do meio am bi en te.

Em par ti cu lar para o meu Esta do do Mato Gros -
so – que tem cer ca de me ta de do seu ter ri tó rio co ber -
to pela Flo res ta Ama zô ni ca e ou tros 40% ocu pa dos
por ve ge ta ção tí pi ca do cer ra do –, o de sen vol vi men to
do se tor flo res tal cons ti tui ques tão de trans cen den tal
re le vân cia, na me di da em que essa ati vi da de re pre -
sen ta no tá vel opor tu ni da de de pro gres so eco nô mi co
e so ci al para nos sa ter ra e nos sa gen te.

Vale res sal tar, Sras. e Srs. Se na do res, que,
quan do nos re fe ri mos a um ma i or de sen vol vi men to
do se tor flo res tal, o que te mos em men te é a ex plo ra -
ção mo der na, sus ten tá vel e eco no mi ca men te com -
pen sa do ra des sa ati vi da de. Impor ta, so bre tu do, agre -
gar va lor à ma de i ra ex tra í da de nos sas ma tas, de for -
ma que não en tre gue mos nos sas ri que zas a pre ços
ir ri só ri os mas, ao con trá rio, pos sa mos ofe re cer ao
mer ca do in ter no e, par ti cu lar men te, ao ex ter no mer -
ca do ria já ela bo ra da, já va lo ri za da pela ação cri a ti va
da mão-de-obra bra si le i ra.

Nes se par ti cu lar, deve-se men ci o nar que a ten -
dên cia ob ser va da no mer ca do mun di al é de rá pi da
ex pan são do co mér cio dos pro du tos de ma de i ra pro -
ces sa da com alto va lor agre ga do em de tri men to do
pro ces sa men to pri má rio de pro du tos de ma de i ra.
Enquan to o co mér cio mun di al de pro du tos pri má ri os
de ma de i ra evo lu iu de cer ca de 107 bi lhões de dó la -
res para 140 bi lhões de dó la res en tre 1991 e 1998 –
evo lu ção in fe ri or a 31% –, o de pro du tos de alto va lor
agre ga do – como mó ve is, por exem plo – ex pe ri men -
tou au men to, no mes mo pe río do, de 16 bi lhões de dó -
la res para 40 bi lhões de dó la res, re pre sen tan do in cre -
men to de 150%.

No caso es pe cí fi co de ma de i ra tro pi cal, en tre
1991 e 1998, essa ex pan são do co mér cio dos pro du -
tos de ma de i ra pro ces sa da em de tri men to dos pro du -
tos pri má ri os é ain da mais sig ni fi ca ti va: en quan to o
co mér cio mun di al de pro du tos pri má ri os de ma de i ra
tro pi cal de cres ceu de 13 bi lhões de dó la res para 10
bi lhões de dó la res – de crés ci mo de 23% –, o de pro -
du tos de ma i or va lor agre ga do pas sou de 1 bi lhão de
dó la res para 3 bi lhões e 800 mi lhões de dó la res, num
acrés ci mo de nada me nos que 280%.

Va lho-me des ses nú me ros, Sr. Pre si den te, para
en fa ti zar o fato de que, a par da ne ces si da de de dar
apro ve i ta men to eco nô mi co a nos sas ri que zas flo res -
ta is, exis te a ne ces si da de de dar apro ve i ta men to in te -
li gen te a es sas ri que zas. Nos so pa tri mô nio flo res tal é
vas tís si mo, por isso mes mo cum pre ex plo rá-lo bem,
cons ci en ci o sa men te, de for ma a pre ser vá-lo para as

ge ra ções fu tu ras e a ob ter de sua co mer ci a li za ção o
ma i or ren di men to pos sí vel.

É nes se con tex to – de avan ço na de fi ni ção de
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to flo res tal que sir va
aos in te res ses do Bra sil – que ve nho à tri bu na sa u dar
o apo io pi o ne i ra men te con ce di do pelo BNDES (Ban -
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci -
al) a um pro je to de ma ne jo sus ten tá vel de flo res ta na -
ti va em an da men to no meu Esta do do Mato Gros so.

Com efe i to, o fi nan ci a men to de 9 mi lhões de re -
a is con ce di do à em pre sa Gu a vi rá Indus tri al e Agro flo -
res tal é o pri me i ro des ti na do pelo ban co es ta tal a um
em pre en di men to des sa na tu re za, re pre sen tan do,
por tan to, um mar co nas dis cus sões de po lí ti cas para
o se tor flo res tal, es pe ci al men te em re la ção às flo res -
tas das re giões Cen tro-Oes te e Nor te.

Os re cur sos se rão in ves ti dos na ex pan são da
ca pa ci da de pro du ti va, na ge ra ção de ener gia elé tri ca, 
na ma nu ten ção de flo res tas e no re flo res ta men to. O
in ves ti men to to tal da em pre sa é de 16 mi lhões e meio
de re a is, a se rem apli ca dos na ins ta la ção de uma ser -
ra ria in te gra da com pro ces sa men to se cun dá rio, em
um pro gra ma flo res tal e em pro je tos so ci a is em São
José do Rio Cla ro, no Mato Gros so. Com isso, a Gu a -
vi rá terá sua ca pa ci da de de pro du ção am pli a da para
66 mil e 500 me tros cú bi cos de ser ra dos ao ano e
pas sa rá a fa bri car pro du tos de ma de i ra com ma i or va -
lor agre ga do.

Tra ta-se de pro je to com o qual não po de ría mos
de i xar de nos con gra tu lar, pois sua im plan ta ção, além 
de pro mo ver o de sen vol vi men to re gi o nal e re du zir o
êxo do para as ci da des, já cri ou cem em pre gos di re -
tos. Após sua con clu são, se rão mais 50 em pre gos di -
re tos e cem in di re tos, a se rem acres ci dos aos 200 di -
re tos e 300 in di re tos que a Gu a vi rá man tém atu al -
men te.

Se gun do ava li a ção do pró prio BNDES, o em -
pre en di men to le va do à fren te pela Gu a vi rá re ú ne mé -
ri tos ap tos a tor ná-lo mo de lar. Entre es ses mé ri tos,
deve-se des ta car que o pro je to;

– re pre sen ta ex plo ra ção sus ten ta da da flo res ta
na ti va, po den do a Gu a vi rá vir a trans for mar-se numa
em pre sa-re fe rên cia para o apro ve i ta men to eco nô mi -
co de flo res tas tro pi ca is;

– cons ti tui um novo pa ta mar tec no ló gi co a ser vir 
de pa ra dig ma para ou tras in dús tri as ins ta la das na re -
gião;

– in clui uma es tra té gia vol ta da para a atu a ção
nos mer ca dos na ci o nal e in ter na ci o nal de pro du tos
de ma i or va lor agre ga do;



– con tri bui para o au men to das ex por ta ções bra -
si le i ras;

– en vol ve re flo res ta men to de áre as de vas ta das
e ge ra ção pró pria de ener gia elé tri ca com apro ve i ta -
men to de re sí du os de ma de i ra;

– está se di a do em re gião pou co de sen vol vi da,
im pli can do, por tan to, me lho ri as de cu nho so ci al e au -
men to de ren da para a po pu la ção;

– cria gran de nú me ro de em pre gos em área ru -
ral.

Entre as exi gên ci as fe i tas pelo BNDES à Gu a vi -
rá está a apre sen ta ção de um pro gra ma de de sen vol -
vi men to de plan tio de es pé ci es na ti vas vi san do ao
apro ve i ta men to eco nô mi co, bem como a apre sen ta -
ção da ”Cer ti fi ca ção de ca de ia de cus tó dia“, a ser re a -
li za da por em pre sa de cre di bi li da de in ter na ci o nal, a
qual as se gu ra que a ma de i ra usa da é ob ti da por meio
de ma ne jo flo res tal sus ten tá vel.

Cons ti tu í da em 1986, a Gu a vi rá Indus tri al e
Agro flo res tal atua no mer ca do de ma de i ras tro pi ca is
para a cons tru ção ci vil e in dús tria mo ve le i ra. Seu pro -
je to de ex pan são de ve rá es tar con clu í do no ter ce i ro
tri mes tre do pró xi mo ano e, com a nova ser ra ria nele
pre vis ta, a em pre sa irá au men tar a uti li za ção de ma -
de i ras para ob ter pro du tos com ma i or va lor agre ga do.
Já os in ves ti men tos a se rem re a li za dos na ins ta la ção
de oito es tu fas – que irão subs ti tu ir o pro ces so de se -
ca gem ao ar li vre – per mi ti rão a re du ção do tem po
mé dio de se ca gem da ma de i ra de 3 me ses para 5
dias. O cus to de ener gia elé tri ca tam bém será di mi nu -
í do me di an te o apro ve i ta men to dos re sí du os de ma -
de i ra ge ra dos no pro ces so para a pro du ção do va por
a ser uti li za do nas es tu fas.

A ma de i ra que abas te ce a ser ra ria da Gu a vi rá é
ori un da de sua re ser va flo res tal na ti va, lo ca li za da no
Mu ni cí pio de Nova Ma rin gá, a ape nas 120 qui lô me -
tros da uni da de in dus tri al. Essa área flo res tal abran ge 
mais de 78 mil hec ta res, a ma i or par te com co ber tu ra
de mata na ti va da re gião de tran si ção en tre o cer ra do
e a flo res ta ama zô ni ca. Des de 1997 a em pre sa vem
exe cu tan do um pro je to de ma ne jo flo res tal sus ten ta -
do, ana li sa do e apro va do pelo Iba ma, em uma área
de 58 mil hec ta res.

Além da ma nu ten ção flo res tal, o re flo res ta men -
to pre vis to no novo pro je to, que tam bém será fe i to em
áre as já de gra da das, abran ge rá cer ca de 450 hec ta -
res por ano, no pe río do de 2001 a 2003, para o plan tio 
de teca, ár vo re do Ori en te já adap ta da ao cer ra do. A
meta da em pre sa é ter 5 mil hec ta res plan ta dos com
teca. Nos pró xi mos anos, a Gu a vi rá con so li da rá sua
par ti ci pa ção no mer ca do ex ter no. Do to tal do seu fa tu -

ra men to no ano pas sa do, as ex por ta ções re pre sen ta -
ram 32%, ín di ce que de ve rá su bir para 65% em 2001.

O apo io con ce di do pelo Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al ao pro je to de ma -
ne jo sus ten tá vel de flo res ta na ti va con du zi do pela
Gu a vi rá Indus tri al e Agro flo res tal me re ce todo o meu
apo io e lou vor. Tra ta-se, de fato, de um mar co nas dis -
cus sões de po lí ti cas de de sen vol vi men to do se tor flo -
res tal.

Como já tive opor tu ni da de de afir mar, o for ta le -
ci men to do se tor flo res tal in te res sa mu i to de per to ao
Esta do do Mato Gros so e ao País como um todo, haja
vis ta seu po ten ci al na ge ra ção de em pre gos, con tri -
bu in do, as sim, para evi tar o êxo do ru ral. É che ga do o
mo men to de co me çar mos a ex plo rar de ma ne i ra sus -
ten tá vel e ren tá vel o fa bu lo so pa tri mô nio flo res tal do
Bra sil. Mi nha ex pec ta ti va é que ao pro je to da Gu a vi rá
su ce dam-se mu i tos ou tros a me re cer o apo io go ver -
na men tal para o de sen vol vi men to des se se tor.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, des de há mu i -
to se co bram pro vi dên ci as para o gra ve pro ble ma do
fur to de ve í cu los em nos so País.

Tra ta-se de mo da li da de de li tu o sa, am pla men te
dis se mi na da em todo o ter ri tó rio na ci o nal e pra ti ca da
em vo lu me, que con fi gu ra sé ria ofen sa à or dem pú bli -
ca e con si de rá vel pre ju í zo ao nor mal fun ci o na men to
do mer ca do se to ri al. Por seu im pres si o nan te vo lu me,
pode-se in clu si ve afir mar que o fur to e o rou bo de ve í -
cu los no Bra sil pro du zem im pac to ne ga ti vo na eco no -
mia na ci o nal.

Do pon to de vis ta do ci da dão vi ti ma do, o pre ju í -
zo é, qua se sem pre, de por te a aba lar suas fi nan ças.
Isso por que, em pri me i ro lu gar, os au to mó ve is, ca mi -
nho ne tes e ca mi nhões são bens va li o sos no Bra sil,
seu pre ço é mais ele va do aqui do que em ou tros pa í -
ses, por con ta da car ga tri bu tá ria que os gra va. Em
se gun do lu gar, por que os ve í cu los es co lhi dos pe los
de lin qüen tes são, via de re gra, os mais no vos, com
ma i or va lor de re ven da.

O es tí mu lo para que os ban di dos per se ve rem
em ele ger os ve í cu los au to mo to res como ob je to de
sua ação cri mi no sa de ri va da fa ci li da de da sub tra ção
– pois se tra ta de um bem fa cil men te en con trá vel nas
vias pú bli cas – e do am plo mer ca do dis po ní vel para
sua co mer ci a li za ção. Qu an to a esse úl ti mo as pec to,
mu i to se tem aler ta do para a ne ces si da de de re pri mir
o mer ca do ile gal de pe ças usa das, exer ci do pe los
cha ma dos ”su ca te i ros“, e de cer ce ar as am plas fa ci li -



da des exis ten tes para o con tra ban do dos ve í cu los
fur ta dos em di re ção aos pa í ses li mí tro fes.

Esse com ba te ao con tra ban do pas sa, evi den te -
men te, pelo en ten di men to com as au to ri da des dos
pa í ses que têm fron te i ra com o Bra sil, pois é inad mis -
sí vel a con ti nu i da de de si tu a ções que hoje se ob ser -
vam em al guns de les. No caso es pe cí fi co do Pa ra -
guai, por exem plo, es ti ma-se que mais da me ta de da
fro ta cir cu lan te seja com pos ta por ve í cu los fur ta dos
ou rou ba dos no Bra sil, e, du ran te mu i to tem po, as au -
to ri da des lo ca is man ti ve ram uma ati tu de de ab sur da
e ina cre di tá vel to le rân cia com esse des ca la bro. É par -
ti cu lar men te do lo ro so para quem so freu o pre ju í zo de
ter seu ve í cu lo fur ta do ima gi nar que o mes mo cir cu la
em si tu a ção de qua se le ga li da de no país vi zi nho, sob
a in des cul pá vel com pla cên cia da po lí cia lo cal.

A si tu a ção é tão ab sur da que, al guns anos
atrás, no ti ci ou-se a exis tên cia de um mer ca do de ”re -
fur to“. Nes sa ”mo da li da de ne go ci al“, o le gí ti mo pro pri -
e tá rio de um ve í cu lo fur ta do con tra ta va in di ví du os es -
pe ci a li za dos nes ta ta re fa para irem ao país vi zi nho,
sub tra í rem o ve í cu lo e tra ze rem-no de vol ta ao Bra sil.

No con tex to da cri a ção e con so li da ção do Mer -
co sul, am pli a ram-se as pos si bi li da des de in te gra ção
en tre os pa í ses-mem bros em to das as áre as. Assim,
tam bém na área de se gu ran ça pú bli ca co me ça -
ram-se a pro mo ver ini ci a ti vas para a tro ca de in for ma -
ções e ou tras for mas de co o pe ra ção en tre as au to ri -
da des po li ci a is. No âm bi to es pe cí fi co do fur to de ve í -
cu los, al gu mas pro vi dên ci as fo ram des lan cha das
para co i bir a cir cu la ção do pro du to do cri me en tre os
pa í ses. Infe liz men te, po rém, pode-se cons ta tar que
al gu mas des sas pro vi dên ci as não fo ram ade qua da -
men te pla ne ja das, e po de rão ser vir a pro pó si tos
opos tos àque les que se des ti na vam.

A re vis ta Veja pu bli cou, me ses atrás, ma té ria
sob o tí tu lo ”Uma lei pa ra gua ia“, abor dan do a sis te -
má ti ca le gal re cen te men te im plan ta da na que le país
para o re gis tro de ve í cu los, a qual, se gun do a re por ta -
gem, pra ti ca men te per mi te a le ga li za ção de ve í cu los
fur ta dos no Bra sil.

Se gun do a ma té ria, o in tu i to da nova lei foi o de
mo ra li zar o mer ca do de au to mó ve is da que le país,
qua li fi ca do pela pu bli ca ção como ”es can da lo so“, em
vir tu de da li vre cir cu la ção de mi lha res de ve í cu los fur -
ta dos ou rou ba dos no Bra sil. No en tan to, a re vis ta
aler ta que um dos pri me i ros re sul ta dos da ini ci a ti va
po de rá ser a le ga li za ção de pra ti ca men te toda a fro ta
de au to mó ve is bra si le i ros que tra fe gam ir re gu lar men -
te no Pa ra guai.

É que, pela nova lei, quem pos su ía car ro em si -
tu a ção ir re gu lar es te ve au to ri za do a pe dir seu re gis tro 
ofi ci al, ain da que ”es pe ci al e tran si tó rio“, até o dia 1E
de ou tu bro pas sa do, ob ten do as sim um do cu men to
que lhe per mi te cir cu lar sem pro ble mas e até cru zar a
fron te i ra para o lado bra si le i ro.

A me di da te ria sido con ce bi da com o ob je ti vo de 
fa vo re cer ví ti mas de rou bo no Bra sil, pois a lei lhes as -
se gu ra um pra zo de trin ta me ses para con sul tar o ca -
das tro pa ra gua io a fim de ten tar im pug nar a le ga li za -
ção e re a ver seu ve í cu lo. A idéia era in du zir os pos su i -
do res de ve í cu los ir re gu la res a pro mo ve rem seu re -
gis tro e, a par tir des se re gis tro, cri ar o ca das tro que vi -
a bi li za ria a iden ti fi ca ção e a lo ca li za ção dos car ros
fur ta dos por seus le gí ti mos pro pri e tá ri os.

Deve-se pon de rar, con tu do, que se tra ta de me -
di da que de so ne ra a po lí cia pa ra gua ia de sua atri bu i -
ção in ves ti ga tó ria e trans fe re ao le gí ti mo pro pri e tá rio,
es tran ge i ro, a in cum bên cia de pro var que de ter mi na -
do bem lhe per ten ce de di re i to. Para as em pre sas se -
gu ra do ras, que pos su em uma es tru tu ra de gran de
por te, com pro fis si o na is es pe ci a li za dos e dis po ní ve is
para a ta re fa, essa sis te má ti ca pode até ser con ve ni -
en te e apta a per mi tir a re cu pe ra ção de mu i tos ve í cu -
los. As pes so as fí si cas, en tre tan to, per ma ne cem de -
sam pa ra das em seu pro pó si to de re a ver o que é seu.

A Veja in for ma que en tre o iní cio da vi gên cia da
nova lei, em ou tu bro pas sa do, e ja ne i ro úl ti mo fo ram
ins cri tos 1 mil e 500 ve í cu los ir re gu la res no pro gra ma
pa ra gua io de re gu la ri za ção, e men ci o na es ti ma ti vas
de que nada me nos que 60% do meio mi lhão de au to -
mó ve is que com põem a fro ta pa ra gua ia se ri am pro -
du to de cri me pra ti ca do do lado de cá da fron te i ra. Os
cál cu los da po lí cia pa ra gua ia in di cam que en tram
anu al men te no país pelo me nos 20 mil car ros bra si le i -
ros rou ba dos.

A par tir des se dado, a re por ta gem con clui que
tam bém no Bra sil há em cir cu la ção uma vas ta fro ta de 
ve í cu los ir re gu la res. A arit mé ti ca é sim ples: as es ta -
tís ti cas dão con ta da sub tra ção de 400 mil uni da des
de ve í cu los a cada ano no Bra sil, re pre sen tan do um
mo vi men to de cer ca de 2 bi lhões de re a is. Esse nú -
me ro re pre sen ta ria, se gun do a re vis ta, um au men to
de qua se 100% no fur to de car ros em ape nas três
anos. Cer ca de me ta de des ses ve í cu los é re cu pe ra -
da, en quan to uma par ce la de apro xi ma da men te 20%
vai pa rar em su ca te i ros e 10% se guem para o ex te ri -
or. Logo, res tam do to tal de fur ta dos e rou ba dos cer ca 
de 80 mil ve í cu los. Esse se ria o acrés ci mo anu al men -



te re a li za do à fro ta fan tas ma de con si de rá vel por te
que roda em nos sas ruas e es tra das com pla cas, do -
cu men tos e nú me ros de iden ti fi ca ção per ten cen tes a
um mo de lo idên ti co, mas sem re gis tro de fur to.

Em face das in for ma ções con ti das na ma té ria
da Veja, in di ca do ras de que a nova sis te má ti ca le gal
para o re gis tro de ve í cu los im plan ta da no Pa ra guai
acar re ta le são aos di re i tos dos le gí ti mos pro pri e tá ri os 
bra si le i ros de ve í cu los fur ta dos e con tra ban de a dos
para aque le país, apre sen tei re que ri men to no sen ti do 
de que fos sem so li ci ta das in for ma ções ao Se nhor Mi -
nis tro da Jus ti ça quan to à pro ce dên cia dos alar man -
tes da dos ci ta dos na re vis ta. Re que ri, ain da, in for -
mas se Sua Exce lên cia qua is as pro vi dên ci as que o
De na tram já ha via to ma do, ou vi ria a to mar, a fim de
de fen der os in te res ses dos pro pri e tá ri os de cer ca de
20 mil ve í cu los bra si le i ros que são anu al men te fur ta -
dos ou rou ba dos e le va dos para o Pa ra guai.

Em res pos ta, veio a in for ma ção de que os nú -
me ros men ci o na dos pela Veja es ta vam bas tan te pró -
xi mos da re a li da de no que se re fe re à quan ti da de de
rou bos e fur tos, bem como à par ce la de ve í cu los re -
cu pe ra dos, pois, no ano pas sa do, os fur tos e rou bos
fo ram 387 mil e 24 e as re cu pe ra ções che ga ram a 198 
mil e 53. As es ta tís ti cas do De na tram des men tem,
isto sim, o ín di ce de cres ci men to da ati vi da de de li tu o -
sa apon ta do pela re vis ta. Esse au men to nos úl ti mos
três anos foi, não de qua se 100%, como afir mou a
ma té ria, mas de 24,7%. Qu an to aos de ma is da dos
men ci o na dos pela re vis ta, o De na tram afir mou des -
co nhe cer sua ori gem.

No que se re fe re às pro vi dên ci as que vêm sen -
do ado ta das para re pri mir o con tra ban do dos ve í cu los 
fur ta dos, o De na tram in for mou que es ta va em en ten -
di men tos com o SERPRO para a for ma ta ção de um
ar qui vo con ten do a iden ti fi ca ção de to dos os ve í cu los
para os qua is há em aber to que i xas de fur to ou rou bo
no Bra sil. Esse ar qui vo es ta va sen do cri a do com a fi -
na li da de de aten der a so li ci ta ção da Po lí cia Na ci o nal
da Bo lí via, e a Co or de na ção Ge ral de Infor ma ti za ção
e Esta tís ti ca do De na tram su ge ria, na que le mo men to, 
o en vio des se ar qui vo a to dos os pa í ses do Mer co sul
e ao Chi le.

Fo ram in for ma dos, tam bém, al guns dos re sul ta -
dos da VII Re u nião do Gru po de Tra ba lho Ad hoc so -
bre Re gis tro Co mum de Ve í cu los Au to mo to res e Con -
du to res do Mer co sul, Bo lí via e Chi le, re a li za da em
Assun ção, no Pa ra guai, nos dias 17 e 18 de maio de
2001. Na que la re u nião, a de le ga ção pa ra gua ia apre -

sen tou, den tro do pro gra ma de in ter câm bio de in for -
ma ções so bre ve í cu los au to mo to res en tre os pa í ses
par ti ci pan tes do Gru po de Tra ba lho, a sua pá gi na na
WEB e ou tor gou a res pec ti va cha ve de aces so a cada 
país par ti ci pan te.

Foi in for ma do, ain da, de que o Pa ra guai con ta -
va, até aque la data, com apro xi ma da men te 40 mil ve í -
cu los ca das tra dos, dos 100 mil pro ces sos de so li ci ta -
ção de re gis tro de ve í cu lo em an da men to. Nes se con -
jun to de ve í cu los es tão in clu í dos, se gun do es cla re -
ceu a de le ga ção pa ra gua ia, aque les que são lá ape li -
da dos de ”mau“, isto é, os que es tão em si tu a ção ir re -
gu lar. Por tan to, o Bra sil, por in ter mé dio do De na tram,
tem con di ção de aces sar os da dos dos 40 mil ve í cu -
los já ca das tra dos pelo Pa ra guai, sen do pos sí vel,
nes se uni ver so, ten tar a lo ca li za ção de au to mó ve is
aqui fur ta dos.

A pro ble má ti ca do fur to e do rou bo de ve í cu los
tem gra ves re per cus sões no âm bi to da se gu ran ça pú -
bli ca, pre ju di ca o re gu lar fun ci o na men to do mer ca do
se to ri al, en ca re ce os prê mi os de se gu ro, pro duz, en -
fim, im pac tos ne ga ti vos na eco no mia na ci o nal sob di -
ver sos as pec tos. Já os in di ví du os que são ví ti mas
des sa mo da li da de de li tu o sa so frem con si de rá vel
aba lo pa tri mo ni al.

Urge, por tudo isso, com ba ter com mu i ta fir me za 
essa prá ti ca. E esse com ba te, pa ra le la men te à re -
pres são ao mer ca do clan des ti no de pe ças usa das,
exi ge tam bém que se fe chem as bre chas ao con tra -
ban do. Não po de mos per mi tir que os pro pri e tá ri os
bra si le i ros de ve í cu los con ti nu em sen do pre ju di ca dos 
pe las fa ci li da des que os re cep ta do res en con tram
para re gis trar os ve í cu los con tra ban de a dos nos pa í -
ses li mí tro fes.

Cabe sa u dar, por tan to, os avan ços que es tão
ocor ren do nos en ten di men tos no âm bi to do Gru po de
Tra ba lho Ad hoc so bre Re gis tro Co mum de Ve í cu los
Au to mo to res e Con du to res do Mer co sul, Bo lí via e Chi le. 
Será me di an te ini ci a ti vas di plo má ti cas como essa, me -
di an te a co o pe ra ção en tre os pa í ses vi zi nhos que con -
se gui re mos co i bir a ne fas ta prá ti ca do con tra ban do. E
será fe chan do os ca na is de re cep ta ção que con se gui re -
mos de ses ti mu lar o fur to e o rou bo.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nes te 20 de
no vem bro, es ta mos lem bran do, re lem bran do, cha -
man do a aten ção para a cons ciên cia ne gra. Não é,
como ou tras da tas, um dia de fes ta, pro pri a men te.



Como o nome diz, é um dia de to ma da de cons ciên -
cia, de to ma da de ati tu de di an te dos pro ble mas que
en vol vem a po pu la ção afro des cen den te. Mas, co in ci -
den te men te, na se ma na an te ri or, dia 16 de no vem -
bro, ti ve mos o ”Dia Inter na ci o nal da To le rân cia“. E eu
gos ta ria de re fle tir so bre es ses dois te mas, pois, mais
que nun ca, eles apa re cem vin cu la dos. O Dia Na ci o nal 
da Cons ciên cia Ne gra nas ceu de uma ação po lí ti ca
con cer ta da dos mo vi men tos ne gros bra si le i ros; já o
Dia Inter na ci o nal da To le rân cia foi pro pos to pela
Unes co. E eu já ex pli co a es tre i ta co ne xão en tre es -
sas duas da tas e o mo ti vo pelo qual as evo co em um
mes mo pro nun ci a men to.

Não é mais no vi da de que o Bra sil não é o pa ra í -
so da mis ci ge na ção ra ci al, como se acre di tou por mu -
i tas dé ca das. A ”cons ciên cia ne gra“ que per se gui -
mos, pois, não tem mais, me ra men te, o ob je ti vo de
elen car de nún ci as so bre as dis cri mi na ções so fri das
pe los des cen den tes de afri ca nos em fun ção da cor.
Cabe-nos ago ra iden ti fi car pon tu al men te as ex clu -
sões que so frem es ses nos sos com pa tri o tas e, ao
mes mo tem po, apon tar po lí ti cas afir ma ti vas para
com ba ter os ma le fí ci os pro vo ca dos por sé cu los de
ex plo ra ção, hu mi lha ção e so fri men to. 

Mas eu me per gun to: essa dis cri mi na ção não é
de ri va da de um tipo de in to le rân cia? E, como tal, não
exi ge uma ação di fe ren te de cada um de nós?

Os es tu dos e as pes qui sas mais re cen tes con -
se guem no mi nar, iden ti fi car, ca ta lo gar e quan ti fi car o
ca rá ter dis cri mi na tó rio ét ni co de nos sa so ci e da de.
Não se tra ta mais, pois, de uma ques tão de opi nião
en tre os que vêem e os que não vêem dis cri mi na ção.
O Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (IPEA),
em es tu do re cen te men te di vul ga do, aju da-nos a con -
fi gu rar um qua dro dos mais gra ves no que con cer ne a 
essa dis cri mi na ção: 

•  – bran cos cons ti tu em 54% da po pu -
la ção bra si le i ra e ne gros, 45%;

• en tre os 10% mais po bres, 70% são
ne gros;

• con si de ran do a po pu la ção com mais 
de 15 anos, as ta xas de anal fa be tis mo são
de 8,3% para bran cos e 19,8% para ne gros;

• a es co la ri da de mé dia de bra si le i ros
com mais de 25 anos é de 8.4 anos para
bran cos e 6.1 anos para ne gros, di fe ren ças
que se man têm há 50 anos;

• ne gros e bran cos com es co la ri da de
idên ti ca ga nham sa lá ri os dis tin tos, os pri me -

i ros re ce ben do 20% me nos do que os se -
gun dos;

• en tre as cri an ças que tra ba lham,
62% são ne gras.

Há pou cos anos (1997) o Insti tu to Da ta fo lha,
ao in ves ti gar a per cep ção dos pa u lis ta nos em re la -
ção à po lí cia e aos cri mi no sos, re ve lou vi sões de
pre con ce i tos li ga dos à cri mi na li da de. Qu es ti o na dos 
so bre que gru po lhes ca u sa va mais medo, se po li ci -
a is ou cri mi no sos, ob ti ve ram-se as se guin tes res -
pos tas: 71% dos bran cos têm mais medo dos cri mi -
no sos; en tre os ne gros, 55% de cla ra ram te mer
mais a po lí cia. Não é ou tra a ra zão para que ne gros 
te mam a po lí cia. Estu do de Igna cio Cano, no Rio e
em São Pa u lo, mos tra que a pro por ção de ne gros
mor tos pela po lí cia é três ve zes ma i or que a de
bran cos.

Nas de ci sões ju di ci a is, o tra ta men to tam bém
não é di fe ren te. Sér gio Ador no, pes qui sa dor do Nú -
cleo de Estu dos da Vi o lên cia da USP, ao in ves ti gar
ca sos de rou bo se me lhan tes, ve ri fi cou que ne gros
eram con de na dos em 68,8% dos ca sos e os bran cos,
em ape nas 59,4%.

Ou tra pes qui sa de mons tra que, em São Pa u lo, a 
taxa de en car ce ra men to por cem mil ha bi tan tes é de
77 para bran cos e 280 para ne gros; já no Rio de Ja ne -
i ro, ne gros re pre sen tam 40% da po pu la ção do Esta -
do, mas 60% da po pu la ção pri si o nal.

Enfim, são mu i tos os da dos que com pro vam a
na tu re za eco nô mi ca e edu ca ci o nal des sa dis cri mi na -
ção. Ou tro es tu do, tam bém no âm bi to do IPEA, so bre
”O Per fil da Dis cri mi na ção no Mer ca do de Tra ba lho –
Ho mens Ne gros, Mu lhe res Bran cas e Mu lhe res Ne -
gras“, iden ti fi ca os pon tos es pe cí fi cos da dis cri mi na -
ção. Para o pes qui sa dor Ser gei Su a rez, as di fe ren ças
no mer ca do de tra ba lho po dem ter três ori gens bá si -
cas: di fe ren ças de qua li fi ca ção, di fe ren ças de in ser -
ção no mer ca do de tra ba lho e pura di fe ren ça sa la ri al.
A fim de me lhor me dir a dis cri mi na ção, o pes qui sa dor
teve como foco a ren da. Para tan to, le vou em con si de -
ra ção a ren da de to dos os tra ba lhos, pa dro ni za da
pelo nú me ro de ho ras tra ba lha das em to dos os ti pos
de tra ba lho. Ele con si de rou como base para a com pa -
ra ção os ho mens bran cos. A se guir, con si de rou os
gru pos ”mu lhe res bran cas“, ”ho mens ne gros“ e ”mu -
lhe res ne gras“.

Esta é uma de suas con clu sões:

”A mi nha in ter pre ta ção da dis cri mi na -
ção con tra ne gros é que exis te uma vi são



do que seja o lu gar do ne gro na so ci e da de,
que é o de exer cer um tra ba lho ma nu al,
sem for tes re qui si tos de qua li fi ca ção em se -
to res in dus tri a is pou co di nâ mi cos. Se o ne -
gro fi car no lu gar a ele alo ca do, so fre rá pou -
ca dis cri mi na ção. Mas se por ven tu ra ten tar
ocu par um lu gar ao sol, sen ti rá todo o peso
das três eta pas da dis cri mi na ção so bre
seus om bros.“

Mas, afi nal de con tas, o que tem a na tu re za dis -
cri mi na tó ria da so ci e da de bra si le i ra com ”in to le rân -
cia“? Não so mos nós o país da ”de mo cra cia ra ci al“?
Não são de na tu re za so ci al e eco nô mi ca os nos sos
pro ble mas? Afi nal de con tas ”bran co po bre“ e ”ne gro“
não so frem dis cri mi na ções se me lhan tes? Apa ren te -
men te, pela na tu re za ”cor di al“ no tra to en tre bran cos
e ne gros, não se pode fa lar em in to le rân cia. Qu an do
se fala em in to le rân cia, a ima gem que nos vem é a da
Áfri ca do Sul an tes de Man de la, com o re gi me do
apart he id. Mas será que é só em ca sos ex tre mos que
se ma ni fes ta a in to le rân cia?

Para ”pe gar mos uma ca ro na“ nos fa tos re cen -
tes, não é di fí cil ver in to le rân cia nas re la ções en tre
ame ri ca nos e ára be-des cen den tes. Prin ci pal men te
após os ata ques ter ro ris tas con tra as tor res em Nova
Ior que. Nos dias que se se gui ram aos ata ques, hou ve
vá ri os ca sos em que pes so as iden ti fi ca das pelo fe nó -
ti po de ”ára bes“ fo ram ata ca das, xin ga das, ti ve ram
suas ca sas de pre da das. Mu çul ma nos che ga ram a
ser ex pul sos de ae ro na ves, a pe di do dos pas sa ge i -
ros, que se re cu sa vam a vi a jar com ”aque les“. Ime di a -
ta men te, as au to ri da des ame ri ca nas sa í ram em de fe -
sa des ses ci da dãos e con de na ram os atos hos tis aos
mu çul ma nos e ára bes.

Não te ría mos dú vi da de clas si fi car como ”in to le -
rân cia“ as re la ções en tre pa les ti nos e ju de us, em
suas lu tas diá ri as, nas ruas de Je ru sa lém. Não se ria
in to le ran te, tam bém, con de nar ”mu çul ma nos“ em
qual quer cir cuns tân cia, só por que Osa ma Bin La den
se de cla ra mu çul ma no e de fen sor de uma guer ra san -
ta? Com cer te za, nin guém tem dú vi da de que os ata -
ques ter ro ris tas são fru tos da in to le rân cia.

Mas o que têm a ver nos sas re la ções ra ci a is
com in to le rân cia? Ve ja mos o que diz a ”De cla ra ção
de Prin cí pi os so bre a To le rân cia“ da Unes co (Orga ni -
za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção, a Ciên -
cia e a Cul tu ra), de de zem bro de 1995:

”A to le rân cia é o res pe i to, a ace i ta ção
e o apre ço da ri que za e da di ver si da de das

cul tu ras de nos so mun do, de nos sos mo dos
de ex pres são e de nos sas ma ne i ras de ex -
pri mir nos sa qua li da de de se res hu ma nos. É 
fo men ta da pelo co nhe ci men to, a aber tu ra
de es pí ri to, a co mu ni ca ção e a li ber da de de
pen sa men to, de cons ciên cia e de cren ça. A
to le rân cia é a har mo nia na di fe ren ça. Não
só é um de ver de or dem éti ca; é igual men te
uma ne ces si da de po lí ti ca e ju rí di ca. A to le -
rân cia é uma vir tu de que tor na a paz pos sí -
vel e con tri bui para subs ti tu ir uma cul tu ra de 
guer ra por uma cul tu ra de paz.“ (Arti go 1º –
Sig ni fi ca do da To le rân cia)

Avan çan do na de fi ni ção, a De cla ra ção afir ma
que a to le rân cia ”não é con ces são, con des cen dên cia, 
in dul gên cia“. Ela se ria, an tes de tudo, ati tu de ”fun da -
da no re co nhe ci men to dos di re i tos uni ver sa is da pes -
soa hu ma na e das li ber da des fun da men ta is do ou tro“, 
o sus ten tá cu lo dos di re i tos hu ma nos. A prá ti ca da to -
le rân cia sig ni fi ca ”ace i tar o fato de que os se res hu -
ma nos, que se ca rac te ri zam na tu ral men te pela di ver -
si da de de seu as pec to fí si co, de sua si tu a ção, de seu
modo de ex pres sar-se, de seus com por ta men tos e de 
seus va lo res, têm o di re i to de vi ver em paz e de ser
tais como são“. E mais: que a to le rân cia deve ser pra -
ti ca da pe los in di ví du os, pe los gru pos e pelo Esta do.

Re fe rin do-se es pe ci fi ca men te ao pa pel do Esta -
do, a Unes co pre ga que este deve ga ran tir ”que to dos
pos sam des fru tar de opor tu ni da des eco nô mi cas e
so ci a is sem ne nhu ma dis cri mi na ção“, pois ”a ex clu -
são e a mar gi na li za ção po dem con du zir à frus tra ção,
à hos ti li da de e ao fa na tis mo.“

Se gun do a ONU, a in to le rân cia pode se re ver ter
em mar gi na li za ção dos gru pos vul ne rá ve is e na ex -
clu são des tes de toda par ti ci pa ção na vida so ci al e
po lí ti ca, além de ge rar vi o lên cia e dis cri mi na ção.

Para rom per con tra si tu a ções de in jus ti ça de ri -
va das da in to le rân cia – in clu si ve os pre con ce i tos ra ci -
a is –, ”me di das de vem ser to ma das para as se gu rar a
igual da de em dig ni da de e nos di re i tos dos in di ví du os
e dos gru pos hu ma nos em todo lu gar onde isso seja
ne ces sá rio. Para tan to, deve ser dada aten ção es pe -
ci al aos gru pos vul ne rá ve is so ci al ou eco no mi ca men -
te des fa vo re ci dos, a fim de lhes as se gu rar a pro te ção
das leis e re gu la men tos em vi gor, so bre tu do em ma -
té ria de mo ra dia, de em pre go e de sa ú de (...)“.

Bem, aqui vol to ao pon to ini ci al: será que, no
Bra sil, a dis cri mi na ção ra ci al (com se ve rís si mas im pli -
ca ções so ci a is e eco nô mi cas) não se ria uma for ma
de in to le rân cia? Ao re ler al guns dos prin cí pi os es ta -



be le ci dos na De cla ra ção, pa re ce que fo ram fe i tos
para a nos sa re a li da de. E qual se ria a ”van ta gem“, di -
ga mos as sim, de con si de rar a si tu a ção bra si le i ra
como de ”in to le rân cia“? A meu ver, as im pli ca ções
são pro fun das. Di an te da in to le rân cia, o sen ti men to
que nos aflo ra é o da in dig na ção. To dos nos in dig na -
mos di an te da in to le rân cia. E a in dig na ção é o sen ti -
men to que nos move para a mu dan ça. 

Mas, prin ci pal men te, con si de rar a dis cri mi na -
ção como de ri va da da in to le rân cia nos leva a bus car
uma po si ção pes so al, in di vi du al, de cada ci da dão. Ou 
seja, não se tra ta ape nas de de fi nir uma po lí ti ca pú bli -
ca – como a de co tas para ne gros nas uni ver si da des.
Tra ta-se de bus car um com pro mis so de toda a so ci e -
da de. 

Um com pro mis so dos ór gãos pú bli cos, mas
tam bém das em pre sas; uma li ção para as uni ver si da -
des, que vi es se sen do re pe ti da des de a cre che e a
es co la do en si no fun da men tal; uma pre ce diá ria dos
di ri gen tes es pi ri tu a is (de to das as cren ças) e de seus
fiéis; um con ce i to para to dos os pro fes so res e uma
cons ciên cia de to dos os alu nos; uma re ce i ta para to -
dos os mé di cos e uma pres cri ção para to dos os pa ci -
en tes; um jul ga men to para to dos os ju í zes, mas igual -
men te uma ca u sa para to dos os ad vo ga dos; uma nor -
ma para os sín di cos de pré di os e uma dis po si ção dos
as cen so ris tas; um pro gra ma de to das as emis so ras
de rá dio e te le vi são e uma no tí cia em to dos os jor na is; 
e as sim por di an te, uma cha ma que atin ja cada pes -
soa, cada even to, cada pro ces so.

Não te nho dú vi da de que, nes te mo men to, são
ne ces sá ri as ”ações afir ma ti vas“, ”dis cri mi na ções po si ti -
vas“, ”po lí ti cas de co tas“ e ou tros me ca nis mos com pen -
sa tó ri os, des ti na dos a abre vi ar os re sul ta dos des sa dis -
cri mi na ção que vem de sé cu los. Tam pou co des con si de -
ro que leis se jam ne ces sá ri as e que o Esta do seja o
gran de pa tro ci na dor das po lí ti cas pú bli cas con tra a dis -
cri mi na ção. No en tan to, en quan to não hou ver a ”cons -
ciên cia“ da dis cri mi na ção, en quan to não con si de rar mos 
como ”in to le rân cia“ ina ce i tá vel tais pre con ce i tos, não
ha ve rá mu dan ças subs tan ci a is na si tu a ção dos ne gros
his to ri ca men te mar gi na li za dos.

Por isso, para mim, este 20 de no vem bro, Dia
Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra é tam bém o Dia Inter -
na ci o nal da To le rân cia. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a má xi ma se gun -
do a qual ”o Bra sil é o país das opor tu ni da des“ per deu 

seu va lor ao lon go dos anos na dura re a li da de das
ruas. Pelo me nos para a gran de ma i o ria da po pu la -
ção, que não nas ceu em ber ço de ouro e para quem é
mu i to di fí cil gal gar uma as cen são so ci al e eco nô mi ca.

As es ta tís ti cas são fri as, mas cris ta li nas. No
Bra sil ou se é mu i to rico ou se é mu i to po bre. E essa
di fe ren ça au men ta a cada ano, tor nan do o so nho da
jus ti ça so ci al uma as pi ra ção dis tan te.

Se esse ci da dão que nas ceu po bre, teve di fi cul -
da des de aces so à edu ca ção e, por tan to, o aces so
ne ga do ao me lhor do mer ca do de tra ba lho for ne gro,
as pos si bi li da des de me lho rar de vida são ain da me -
no res. De po is de cen to e tre ze anos des de a pro cla -
ma ção da Lei Áu rea, que abo liu a es cra vi dão no Bra -
sil, a po pu la ção ne gra do País ain da não con se guiu
se ver li vre da dis cri mi na ção ra ci al.

Se as chi ba ta das nas sen za las são um pas sa do 
tris te e dis tan te, ain da hoje os ne gros so frem nas ruas 
com o pre con ce i to ve la do que to lhe suas opor tu ni da -
des e com a dis cri mi na ção que os hu mi lha até nas pe -
que nas co i sas. 

É ine gá vel a imen sa de si gual da de so ci al no
Bra sil, que se ex pres sa por in di ca do res de ren da,
edu ca ção, sa ú de, mor ta li da de, aces so aos ser vi ços
bá si cos e con di ções de vida. De si gual da des agra va -
das pelo pre con ce i to e que são in com pa tí ve is com o
grau de de sen vol vi men to al can ça do pelo País e com
as pró pri as no ções de ci da da nia, de mo cra cia e di re i -
tos hu ma nos.

Co me ce mos pe los in di ca do res de dis tri bu i ção
de ren da. Os ne gros re pre sen tam 45% da po pu la ção
bra si le i ra, mas se ana li sar mos ape nas a po pu la ção
po bre eles são 64%. Entre os in di gen tes, os ne gros
são 69%. 

O anal fa be tis mo en tre 15 e 25 anos é de 8% en -
tre os ne gros e ape nas 3% en tre os bran cos. Cin co
por cen to das cri an ças ne gras en tre 7 e 13 anos não
fre qüen tam a es co la, con tra um ín di ce de ape nas 2%
en tre os bran cos. 

Exa tos 84% dos ne gros en tre 18 e 23 anos não
com ple ta ram o en si no se cun dá rio e 98% dos ne gros
en tre 18 e 25 anos não con se gui ram en trar nas fa cul -
da des, con tra nú me ros mu i to me no res re la ci o na dos
aos bran cos.

E por que isso? Os ne gros não se cons ti tu em
numa raça me nor, me nos in te li gen te. Se os in di ca do -
res eco nô mi cos e so ci a is são pi o res para eles, cer ta -



men te isso se dá em fun ção do pre con ce i to e da dis -
cri mi na ção de que são ví ti mas.

No mer ca do de tra ba lho, as in jus ti ças são ain da
ma i o res. Um cam po em que per sis tem si tu a ções dis -
cri mi na tó ri as so bre al guns seg men tos da po pu la ção,
en tre os qua is os ne gros têm lu gar des ta ca do.

Embo ra os ne gros re pre sen tem, como dis se,
45% da po pu la ção, en tre os bra si le i ros de sem pre ga -
dos eles so mam mais de 60%. Dos bra si le i ros ocu pa -
dos, pou co mais de 30% são ne gros e em con di ções
de de si gual da de do pon to de vis ta sa la ri al.

São nú me ros fru to de va lo res cul tu ra is e his tó ri -
cos, que ne gli gen ci am as tais mi no ri as que, jus ta -
men te por se rem tra ta das como mi no ri as, vão vi ven -
do cada vez mais su fo ca das pela pres são do pre con -
ce i to que lhes to lhe as boas opor tu ni da des.

Pre ci sa mos tra ba lhar para in ver ter essa cul tu ra.
No dia em que as su mir mos o de sa fio de, além de co -
lo car mos nos tex tos cons ti tu ci o na is os di re i tos de
igual da de, lu tar mos na prá ti ca para que se tor nem re -
a li da de, es ta re mos con tri bu in do para essa mu dan ça
que fará do Bra sil um País mais jus to e mais sa u dá vel
nas re la ções hu ma nas.

Se ain da per sis tem o pre con ce i to e a se pa ra -
ção, nós, como po lí ti cos e for ma do res de opi nião, de -
ve mos nos ex pres sar para con tri bu ir com sua eli mi na -
ção. Hoje, no Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra,
ma ni fes to o meu mais in te i ro re pú dio a toda for ma de
pre con ce i to.

É tem po de o ho mem pú bli co, do ci da dão de
bem, cha mar para si a res pon sa bi li da de de de be lar
esse pro ces so. Se pre ci so for, cor tan do na pró pria
car ne, sem tan gen ci ar so lu ções para os pro ble mas
mais gra ves. Mais do que um de ver do ho mem pú bli co 
e do ci da dão, tra ta-se de uma obri ga ção cris tã.

Cabe a nós as su mir mos as res pon sa bi li da des
da mu dan ça, para que, nes te novo sé cu lo e mi lê nio,
pos sa mos cons tru ir um novo pro ces so de glo ba li za -
ção: a glo ba li za ção da jus ti ça e das igual da des, a glo -
ba li za ção da so li da ri e da de, do res pe i to às ra ças, às
re li giões e às li ber da des in di vi du a is.

Nes te dia im por tan te de me di ta ção, de ba tes e
ma ni fes ta ções em todo o País, de i xo aqui a mi nha
sin ce ra ho me na gem e o meu com pro mis so fran co de
par ce ria ir res tri ta a to dos aque les que so frem com o
pre con ce i to e com as in jus ti ças.

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, tra go para co nhe ci -
men to des ta Casa e de todo o Bra sil uma in for ma ção
mu i to im por tan te, não só para o meu Esta do do Pará,

mas tam bém mu i to im por tan te para o País: foi lan ça -
do, no dia 1º de no vem bro pró xi mo pas sa do, no Te a -
tro Ma ria Sylvia Nu nes, na Esta ção da Do cas, em Be -
lém do Pará, a im plan ta ção da Mi ne ra ção Ser ra do
Sos se go S/A, a (MSS), da Com pa nhia Vale do Rio
Doce. O pro je to dá par ti da a uma gran de ca de ia pro -
du ti va do co bre. Des sa for ma, o Pará su pe ra rá Mi nas
Ge ra is e se tor na rá o pri me i ro pro du tor na ci o nal de
mi né ri os do Bra sil.

A Mi ne ra ção Ser ra do Sos se go irá pro du zir co -
bre me tá li co em for ma de con cen tra do. O pro je to pos -
sui cin co con ces sões de pes qui sa, que abran gem
uma área de 25 mil hec ta res, in clu in do os de pó si tos
do Sos se go e de Se que i ri nho. Está si tu a do no mu ni cí -
pio de Ca naã dos Ca ra jás, den tro da Pro vín cia Mi ne -
ral de Ca ra jás, no su do es te do Pará.

A Mi ne ra ção Ser ra do Sos se go já está li cen ci a -
da para ini ci ar a ex plo ra ção do co bre. O pro je to foi de -
sen vol vi do de acor do com a le gis la ção vi gen te, aten -
de às po lí ti cas am bi en ta is do Pará nes sa área e aos
pa drões es ta be le ci dos pelo Ban co Mun di al. A po lí ti ca
am bi en tal do em pre en di men to é com pa tí vel com as
prá ti cas da Com pa nhia Vale do Rio Doce, na re gião
de Ca ra jás, que hoje é re fe rên cia no mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a Mi ne -
ra ção Ser ra do Sos se go co me ça a ope rar já em 2004. 
Os Estu dos de pro ces so re a li za dos mos tram que o
con cen tra do de co bre a ser pro du zi do no em pre en di -
men to do Sos se go é de ex ce len te qua li da de, lim po e
de fá cil co mer ci a li za ção, com du re za de mé dia alta e
com boa res pos ta à mo a gem. Se rão pro ces sa dos 15
mi lhões de to ne la das de mi né rio por ano, para pro du -
zir 462 mil to ne la das de con cen tra do, das qua is 139
mil são de co bre e 3,5 to ne la das são de ouro.

Os re cur sos ge o ló gi cos do pro je to so mam 424
mi lhões de to ne la das, das qua is 191 mi lhões são de
re ser vas la vrá ve is. Na ope ra ção, a pro du ção diá ria de 
mi né rio be ne fi ci a do será de 41 mil to ne la das. 

So men te em tri bu tos, a MSS vai ge rar cer ca de
R$5 mi lhões por ano para o Esta do do Pará e R$8 mi -
lhões para o mu ni cí pio-sede do pro je to, Ca naã dos
Ca ra jás. Esses va lo res mul ti pli ca dos pelo tem po de
vida útil do pro je to Ser ra do Sos se go, 13 anos, cor res -
pon dem a apro xi ma da men te R$64 mi lhões de re co -
lhi men to de im pos tos para o Esta do e de R$104 mi -
lhões para o mu ni cí pio.

Estu dos pre li mi na res de mons tram que os in ves -
ti men tos do pro je to Sos se go che gam a R$1,5 bi lhão.
Estão in clu í das nes se va lor R$73 mi lhões na cons tru -
ção e na ma nu ten ção de es tra das, R$15 mi lhões na
li nha de trans mis são de ener gia, R$125 mi lhões em
sa lá ri os di re tos, R$118 mi lhões em ser vi ços con tra ta -



dos e R$1 bi lhão na com pra de pro du tos e ser vi ços
de for ne ce do res lo ca is.

Além dis so, so men te na fase de im plan ta ção,
se rão ge ra dos 1,5 mil em pre gos no pri me i ro ano, três
mil no se gun do e mil no ter ce i ro ano das obras ci vis.
Du ran te a ope ra ção, se rão 667 em pre gos di re tos e
1,5 mil in di re tos, num to tal de 2,16 mil em pre gos.

Qu e ro des ta car tam bém, que nes te mes mo dia
foi apre sen ta do o Guia do Mi ne ra dor no Pará e o Ban -
co do Pro du tor. O Guia do Mi ne ra dor no Pará é uma
ini ci a ti va da Câ ma ra Se to ri al de Mi ne ra ção e Me ta lur -
gia, da Asso ci a ção Co mer ci al do Pará, e tem como
ob je ti vo apre sen tar aos em pre sá ri os, com in te res se
em in ves tir no Pará, in for ma ções de for ma ob je ti va e
con ci sa so bre a le gis la ção mi ne rá ria, am bi en tal, tri -
bu tá ria e de in cen ti vos, além e da dos so bre as fon tes
de fi nan ci a men tos dis po ní ve is para a in dús tria mi ne -
ral pa ra en se.

O li vro abor da os con ce i tos cons ti tu ci o na is da
mi ne ra ção bra si le i ra, um re su mo do có di go de mi ne -
ra ção, in clu in do ro te i ro com ple to da tra mi ta ção dos
pro ces sos jun to ao De par ta men to Na ci o nal de Pro du -
ção Mi ne ral (DNPM). Tra ta tam bém do li cen ci a men to
e obri ga ções am bi en ta is jun to à Se cre ta ria Exe cu ti va
de Tec no lo gia e Meio Ambi en te (SECTAM) e dos tri -
bu tos, in cen ti vos go ver na men ta is fe de ra is e fon tes de 
fi nan ci a men tos. 

O Ban co do Pro du tor, nome sim pli fi ca do do
Fun do de Inves ti men to para o De sen vol vi men to da
Base pro du ti va do Esta do, que tam bém foi lan ça do
na que le dia, 1º de no vem bro, é mais uma ini ci a ti va do
Go ver no do Esta do do Pará, ten do a fren te o Go ver -
na dor Almir Ga bri el, em con jun to com a Com pa nhia
Vale do Rio Doce. Com o es tí mu lo a pro je tos de ini ci a -
ti va pri va da, o ban co será um for te ali a do na for ma -
ção de ca de i as pro du ti vas, que abran gem des de os
pro je tos e me i os de pro du ção até o mer ca do con su -
mi dor, cri an do con di ções para que o di nhe i ro cir cu le
den tro dos pró pri os mu ni cí pi os.

A Lei de cri a ção do fun do já está apro va da. O
Ban co do Pro du tor vai con tar com um apor te men sal
de re cur sos de no mí ni mo R$ 1 mi lhão, re pas sa dos
em par ce las igua is pelo Go ver no do Esta do do Pará e
pela Vale do Rio Doce. Os re cur sos se rão in je ta dos
du ran te 15 anos, e du ran te esse pe río do o di nhe i ro
será em pres ta do a pro du to res dis pos tos a im plan tar
pro je tos des ti na dos à for ma ção e ma nu ten ção das
ca de i as pro du ti vas. Como dis se o Se cre tá rio Espe ci al 
de Pro du ção do Esta do do Pará, Dr. Si mão Ja te ne, ci -
tan do a ca de ia pro du ti va da pe cuá ria, que vai da co -
mer ci a li za ção do boi em pé à fa bri ca ção de ca be dal –
par te su pe ri or do cal ça do -, pas san do pe los la ti cí ni os

e fri go rí fi cos, a pro du ção de suco con cen tra do de
aba ca xi em Flo res ta e Con ce i ção do Ara gua ia e o
apro ve i ta men to de fi bra de coco na fa bri ca ção de
aces só ri os para au to mó ve is, ”O Go ver no vai es ti mu -
lar a ini ci a ti va pri va da a fa zer a mu dan ça da base pro -
du ti va. Esse é um de sa fio fan tás ti co que está pos to, e
nós te mos que as su mir ago ra, a par tir dos exem plos
que o Esta do já tem“. 

Sr. Pre si den te, a ver ti ca li za ção do se tor mi ne ral
é uma das ban de i ras do Go ver na dor Almir Ga bri el,
que está fa zen do um gran de es for ço com im por tan tes 
pro je tos de in fra-es tru tu ra no Esta do do Pará, como,
por exem plo, a alça viá ria e am pli a ção do Por to de
Vila do Con de, em Bar ca re na. O Pará é um Esta do
com re ser vas im por tan tís si mas de mi né rio de fer ro,
ouro, man ga nês, ba u xi ta, ní quel e ago ra será a vez do 
co bre. Essas re ser vas ga ran tem ao Pará e ao Bra sil,
uma po si ção de des ta que no ce ná rio mun di al em ter -
mos de pro du ção e este qua dro Sr. Pre si den te, não
vai mu dar.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, 
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2001 

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com bi na do com o 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 Lei da
Câ ma ra 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, que 
es ta 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.337 e 1.338, de 2001, Re la -
tor: Se na dor Ro meu Tuma,

– da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, fa vo rá vel ao Pro je to, às Emen das nºs 1 a 4 e 7
a 9, e par ci al men te às Emen das nºs 5, 6 e 10, nos ter -
mos das Su be men das nºs 1 a 3-CCJ, que apre sen ta,
res pec ti va men te; e



– da Co mis são de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel
ao Pro je to, às Emen das nº 1 a 4, 7 e 8, e par ci al men te 
às Emen das nºs 5, 6, 9 e 10, nos ter mos das Su be -
men das nºs 1 a 4-CAS, que apre sen ta, res pec ti va -
men te.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta

de Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de 1999, nos
ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001)

Vo ta ção, 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 (dis põe so bre o au men to de 3%
para 4% do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre a ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos), ten do

Pa re ce res sob nºs 943 e 1.301, 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 ad hoc: Se na dor Osmar Dias
(so bre a pro pos ta): fa vo rá vel; 2º Pro nun ci a men to (nos 
ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001, de tra mi ta -
ção con jun ta, so bre as ma té ri as e so bre a Emen da nº
1-Ple ná rio, ofe re ci da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 20, de 2001), Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or, fa vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos
ter mos da Su be men da (Subs ti tu ti va), que apre sen ta,
e pela pre ju di ci a li da de da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 69, de 1999, que tra mi ta em con jun to.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

69, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de 2001,

 nos ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001)

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Luiz Otá vio, que al te ra
a re da ção da alí nea c do in ci so I do art. 159 Cons ti tu i -
ção Fe de ral (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), ten do

Pa re ce res sob nºs 519, de 2000, e 1.301, 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 Ra mez
Te bet, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ; 2º Pro nun -
ci a men to (nos ter mos do Re que ri men to nº 580, de

2001, de tra mi ta ção con jun ta, so bre as ma té ri as e so -
bre a Emen da nº 1-Ple ná rio, ofe re ci da à Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de 2001), Re la tor ad
hoc: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, pela pre ju di ci a li -

da de da pre sen te pro pos ta e fa vo rá vel à Emen da nº
1-Plen, nos ter mos da Su be men da (Subs ti tu ti va), que 

apre sen ta.

– 4 –
MENSAGEM Nº 217, 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 Val mir Ama ral, so bre a Men -
sa gem nº 217, de 2001 (nº 1.032/2001, 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 José Au gus -
to Lind gren Alves, 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 do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca da Bul gá ria.

– 5 –
MENSAGEM Nº 231, 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 Gil ber to Mes tri nho, so bre a Men sa -
gem nº 231, de 2001 (nº 1.083/2001, 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 Mar co Antô nio
Di niz Bran dão, 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, cu -
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Re i no da Ta i lân dia, exer cer o de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar do
Laos.

– 6 –
MENSAGEM Nº 237, 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 Ro ber to Sa tur ni no, so bre a Men sa -
gem nº 237, de 2001 (nº 1.102/2001, 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 José Gre go ri,



para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Por tu gue sa.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 36, DE 2000

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 36, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra -
mez Te bet, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a uti li za ção da
Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, 
os Pan ta na is Mato-Gros sen se e Sul Mato-Gros sen se 
e a Zona Cos te i ra, como pa tri mô nio na ci o nal, as se -
gu ran do a pre ser va ção do meio am bi en te), ten do

Pa re cer sob nº 1.237, 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, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
2001 (nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou em pre gos
pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de na per mis são
para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos),
ten do

Pa re cer sob nº 1.242, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2001
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 681, de 2001 –  art. 281

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

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 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, que al te 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), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá.

– 10 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 59, de 2001 (nº 113/95, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta in ci so II ao ar ti go 6º da Lei nº
8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a
po lí ti ca agrí co la, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.089, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias.

– 11 –
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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 11 de ou tu bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 46 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 159ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de no vem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão,
Anto nio Car los Va la da res e Car los Wil son

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Emília Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do
Ma tu sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra 
– Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – 
Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho 
– Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de –
João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Alen car
– 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 dio Co e lho – Luiz
Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – 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 Roberto.

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 250, DE 2001
(Nº 1.264/01, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, e com dis pos to no art. 56. § 1º, do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 10 de ou tu bro de 1986, no
art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Jó -
rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men -
te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli -
ca da Áfri ca do Sul, exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca de Ma u rí cio.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Jó rio Sal ga do Gama
Fi lho, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so, Pre si den te.

EM Nº 340 /DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu -
lamento de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 12 de ou tu bro de 1986, e
no art. 42, § lº,do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do



Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Jó rio Sal ga -
do Gama Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i -
ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli -
ca da Áfri ca do Sul, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Ma u rí cio.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vitae do Emba i xa dor
Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Gil ber to Cou ti nho Pa ra -
nhos Vel lo so, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la -
ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
JÓRIO SALGADO GAMA FILHO

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 30 de abril de
1940. Fi lho de Jó rio Sal ga do Gama e Lygia T. Sal ga do 
Gama. CPF: 075084 17453

Ba cha rel em Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Assun -
tos so bre Ener gia Nu cle ar, MRE. CPCD, IRBr.

Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to para
Che fes de Se to res de Pro mo ção Co mer ci al.

Cur so de Pós-Graduação em Ciên ci as Po lí ti cas, 
Uni ver si da de Ame ri ca na de Be i ru te. CAE, IRBr.

Ter ce i ro-Secretário, 17 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do-Secretário, me re ci men to, 9 de ja ne i ro

de 1969.
Pri me i ro-Secretário, me re ci men to, 10 de no -

vem bro de 1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 26 de ju nho de

1980.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 16

de de zem bro de 1986.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 17

de de zem bro de 1993.
Che fe da Se ção de Ca das tro da Di vi são do Pes -

so al. 1966/67
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do,

1967/69.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Orça men to,

1975/77.

Che fe da Di vi são de Ope ra ções Co mer ci a is,
1985/87.

Che fe do De par ta men to de Admi nis tra ção,
1991/92.

Che fe do Ce ri mo ni al, 1992/95.
Pa ris, Se gun do-Secretário, 1969/72.
Pa ris, Che fe do Se pro, 1969/72.
Be i ru te, Se gun do-Secretário, 1972/75.
Be i ru te, Che fe do Se pro. 1972/75
Be i ru te, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1974.
Mar se lha, Encar re ga do, 1978.
Lon dres, Pri me i ro-Secretário, 1978/80.
Lon dres, Con se lhe i ro, 1980/81.
Ca ra cas, Con se lhe i ro, 1981/84.
Ca ra cas, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1981.
Nova York, Che fe do Se com, 1987/91.
Nova York, Con sul Adjun to, 1987/91.
Nova York, Encar re ga do do Con su la do-Geral,

1988/89/90.
Los Ange les, Côn sul Ge ral, 1995/00
Pre tó ria, Emba i xa dor, 2001
II Con fe rên cia da UNCTAD, Nova Deh li, 1968

(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções

Exte ri o res à Índia, Pa quis tão e Ja pão, 1968 (mem bro).
VI Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Noruega,

Bra sí lia, 1985 (de le ga do)
V Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Iraque,

Bag dá, 1985 (mem bro).
Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to For ças Arma das, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Ordem de San to Ola vo, Ca va le i ro, No ru e ga.
Ordem da Re pú bli ca, Ca va le i ro, Tu ní sia.
Ordem Vi to ri a na, mem bro da 5ª Clas se,

Grã-Bretanha.
Ordem do Sol Nas cen te, Ca va le i ro Ja pão.
Ordem de Ber nar do O’ Hig gins, Gran de Ofi ci al,

Chi le.
Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Fran ça.
Ordem do Ce dro, Ca va le i ro, Lí ba no.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Argen ti na.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Geral

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.





PIB per ca pi ta (2000) USD 10.400 (PPC)

Taxa de Cres ci men to (2000) 8,9%

Infla ção (2000) 5,3%

De sem pre go (1999 est.) 6,4%

Ori gem se to ri al do PIB (1996) Indús tria de Ma nu fa tu ras 29%

Ser vi ços 61%

Agricultura 10%

Po lí ti ca Inter na

Des co ber ta pe los por tu gue ses, Ma u rí cio foi do -
mi na da tam bém pela Ho lan da e pela Fran ça. Obte ve
sua in de pen dên cia do Re i no Uni do em 1968, após
pro ces so tu mul tu a do, em que se pro cu rou o equi lí brio 
en tre os in te res ses em con fli to, de cor ren tes so bre tu -
do da di ver si da de ét ni ca do país (os hin dus com 52%
e os cri ou los, de ori gem mis ta afri ca na e eu ro péia,
com 27%, são os prin ci pa is gru pos ét ni cos).

2. A par tir da in de pen dên cia, a vida po lí ti ca de
Ma u rí cio trans cor re sem gran des per cal ços, sen do
mar ca da, sal vo bre ves in ter reg nos, pela al ter nân cia
de po der en tre as duas prin ci pa is for ças po lí ti cas: o
Par ti do Tra ba lhis ta Ma u ri ci a no (PTM) e o Mo vi men to
Mi li tan te Ma u ri ci a no (MMM).

3. Em mar ço de 1992, foi pro cla ma da a Re pú bli -
ca e Sir Ve e ra samy Rin ga doo (PTM), que fora até en -
tão go ver na dor-geral, tor nou-se o pri me i ro Pre si den -
te da Re pú bli ca. Alguns me ses de po is, con tu do, em
ju lho do mes mo ano, a ele i ção da Assem bléia Na ci o -
nal con fe ri ria ma i o ria ao MMM, o que pos si bi li tou ao
par ti do ele ger o novo pre si den te, Cas sam Ute em.

4. O Exe cu ti vo é com pos to de ga bi ne te cu jos mi -
nis tros são in di ca dos pelo pre si den te com base em re -
co men da ções fe i tas pelo pri me i ro-ministro. O pre si den -
te e seu vice são ele i tos pela Assem bléia Na ci o nal a
cada cin co anos. As úl ti mas ele i ções ge ra is se re a li za -
ram em 1997, ten do o Pre si den te Cas sam Ute em sido
re e le i to, e as pró xi mas es tão pro gra ma das para 2002.

Nos úl ti mos anos, o ce ná rio po lí ti co ma u ri ci a no
foi mar ca do pelo sur gi men to de no vas for ças po lí ti -
cas, o que le vou à des con ti nu i da des nas co a li zões de
sus ten ta ção do go ver no. Nas úl ti mas ele i ções ge ra is,
en tre tan to, a ali an ça cons ti tu í da pe los dois par ti dos
tra di ci o na is – MMM do Chan ce ler Paul Bé ren ger e
PTM do Pri me i ro-Ministro Ram go o lam – ob te ve vi tó -
ria ar ra sa do ra, con quis tan do 60 das 60 ca de i ras do
Par la men to. Tal re sul ta do tem per mi ti do ao novo pri -
me i ro-ministro um go ver no tran qüi lo, com a opo si ção
ten do de va ler-se de ou tros ca na is, como a im pren sa,
para ve i cu lar even tu a is crí ti cas à atu a ção go ver na -
men tal.

Po lí ti ca Exter na

Tra di ci o nal men te li ga da ao mo vi men to não-alinhado, 
a po lí ti ca ex ter na de Ma u rí cio tem-se ca rac te ri za do,
nos úl ti mos anos, pela cres cen te apro xi ma ção com o
Oci den te, dada sua for te de pen dên cia eco nô mi ca de
in ves ti men tos es tran ge i ros. O go ver no do Pri me i -
ro-Ministro Ram go o lam tem pro cu ra do for ta le cer as
re la ções com o Re i no Uni do (o ma i or par ce i ro co mer -
ci al), Fran ça, Índia, e, des de 1990, com a Áfri ca do
Sul, pro mo ven do a ima gem do país como eco no mia
es tá vel e pon to atra ti vo para in ves ti men tos.

2. No âm bi to da co o pe ra ção re gi o nal, Ma u rí cio
par ti ci pa da SADC (Sout hern Afri can De ve lop ment
Com mu nity), da Co mis são do Oce a no Índi co (cri a da
em 1983), e do COMESA (Com mon Mar ker for Eas -
tern and Sout hern Afri ca). E, igual men te, mem bro da
UA (União Afri ca na) e sig na tá rio da Con ven ção de
Lomé. Com o fim do apart he id, o go ver no ma u ri ci a no 
vem bus can do es tre i tar os la ços eco nô mi cos e po lí -
ticos com a Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, ca ben do res -
sal tar que o prin ci pal foco da po lí ti ca ex ter na ma u ri -
ci a na, em ter mos re gi o na is, tem sido sua par ti ci pa -
ção na SADC e no de sen vol vi men to da Zona de Paz
do Oce a no Índi co, se di an do, em 1997, a pri me i ra re u -
nião da Asso ci a ção da Ba cia do Oce a no Índi co.

3. O re la ci o na men to com o ex-colonizador, o
Re i no Uni do, tem-se ca rac te ri za do pela am bi va lên -
cia. De um lado, o go ver no de Ma u rí cio tem pro cu ra do 
re for çar os la ços eco nô mi cos e po lí ti cos com aque le
país (o Pri me i ro-Ministro Ram go o lam vi si tou Lon dres
em ju lho de 1996). Por ou tro lado, dis pu ta com o Re i -
no Uni do a so be ra nia so bre o atol de Di e go Gar cia,
opon do-se a seu uso como base mi li tar con jun ta pelo
RU e EUA.

4. O Pri me i ro-Ministro Ram go o lam vi si tou os
Esta dos Uni dos em fe ve re i ro de 2000. O foco da vi si ta 
re ca iu so bre o pro je to de Lei “Afri ca Growth and
Oppor tu nity Bill” cuja apro va ção é de in te res se do go -
ver no de Port Lou is.

5. Em ou tu bro de 2000, Ma u rí cio foi ele i to mem -
bro não-permanente do Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das.

Re la ções com o Bra sil

O Bra sil es ta be le ceu re la ções di plo má ti cas com 
a Re pú bli ca de Ma u rí cio em 12 de agos to de 1974
(De cre to nº 74.390), ten do sido cri a da en tão a em ba i -
xa da do Bra sil em Por to Lou is, cu mu la ti va, ini ci al men -
te, com a em ba i xa da em Na i ró bi, Re pú bli ca do Quê -
nia e, a par tir de 14 de agos to de 1996, com a em ba i -
xa da em Pre tó ria, Áfri ca do Sul.



2. Em ou tu bro de 1996, por oca sião da 51ª
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, o Mi nis tro Re -
sek man te ve en con tro com o re pre sen tan te per ma -
nen te de Ma u rí cio nas Na ções Uni das, Emba i xa dor
Taye Mi chel wan Chat Kwong. Entre ou tros te mas, o
Emba i xa dor Chat Kwong de fen deu a tese de as sen to
per ma nen te para o Bra sil no Con se lho de Se gu ran ça
e acres cen tou que, nor mal men te, seu go ver no ten de
a fa vo re cer os ple i tos bra si le i ros.

3. O in ter câm bio co mer ci al en tre o Bra sil e Ma u rí -
cio ain da é re la ti va men te mo des to. Em 2000, o Bra sil
ex por tou para Ma u rí cio um to tal de US$1,912,130.00 e 
im por tou US$131,683.00.

Eco no mia

Ma u rí cio tem uma his tó ria eco nô mi ca de su ces -
so. O país vem cres cen do, des de a in de pen dên cia, a
ta xas de 5 a 6% ao ano. De sen vol veu os se to res in -
dus tri al, fi nan ce i ro e de tu ris mo, e pos sui hoje uma
das mais al tas ren das per ca pi ta da Áfri ca.

2. O cul ti vo da ca na-de-açúcar ocu pa 90% das
ter ras ará ve is do país, e o açú car con tri bu ía, até a dé ca -
da de 80, com 60% do PIB na ci o nal. A ex tre ma vul ne ra -
bi li da de às flu tu a ções no vo lu me e pre ço do pro du to,
en tre tan to, le vou o go ver no ma u ri ci a no a de sen vol ver
bem su ce di da es tra té gia de di ver si fi ca ção da eco no mia
e cap ta ção de in ves ti men tos ex ter nos – o açú car res -
pon de hoje por ape nas 25% de suas ex por ta ções.

3. Du ran te a dé ca da de 70, fo ram cri a das Zo nas
de Pro ces sa men to de Expor ta ções (ZPE), vol ta da
para o be ne fi ci a men to de bens im por ta dos, prin ci pal -
men te têx te is, des ti na dos, ao mer ca do ex te ri or e em -
pre gan do gran de nú me ro de tra ba lha do res, o que re -
du ziu sen si vel men te o pro ble ma do de sem pre go.
Essa ini ci a ti va pode ser con si de ra da o mar co ini ci al
em di re ção a uma in dus tri a li za ção cu i da do sa men te
im ple men ta da.

4. Ape sar da mo der ni za ção, a agri cul tu ra ain da
de sem pe nha im por tan te pa pel na eco no mia de Ma u -
rí cio. Por essa ra zão, o país de sem pe nhou pa pel ati vo 
nas ne go ci a ções de Bru xe las so bre o ins tru men to su -
ces sor da Con ven ção de Lomé IV. O novo acor do ga -
ran ti rá, até 2008, aces so pri vi le gi a do ao mer ca do da
União Eu ro péia. Em pa ra le lo, as re la ções co mer ci a is
com Hong Kong, Ja pão e Chi na vem cres cen do acen -
tu a da men te.

5. Ou tro se tor de des ta que na eco no mia da ilha é
o do tu ris mo, ter ce i ra fon te de re ce i ta para Ma u rí cio,
após as ma nu fa tu ras têx te is e o açú car. O go ver no pre -
o cu pa-se em ofe re cer um tu ris mo de qua li da de, ha ven -
do pla no a lon go pra zo de de sen vol vi men to do se tor.

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

MENSAGEM Nº 251, DE 2001
(Nº 1.257/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea f, 

da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 11 da
Lei nE 9.478, de 6 de agos to de 1997, sub me to à con -
si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor
Se bas tião do Rego Bar ros Net to ao car go de Di re -
tor-Geral da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

SEBASTIÃO DO REGO BARROS NETTO

DADOS PESSOAIS:

Data e lo cal de nas ci men to: Rio de Ja ne i ro, 27
de ja ne i ro de 1940

Fi li a ção: Gil do Rego Bar ros e Hay déa Pa ro di do 
Rego Bar ros

Do cu men to de iden ti da de: 1086, emi ti do pelo
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res em 20 de ju lho de
1984.

CPF: 380 380 997 53

CURSOS:

– Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, 
Insti tu to Rio Bran co

– Cur so de Di re i to na Pon ti fí cia Uni ver si da de
Ca tó li ca, Rio de Ja ne i ro

– Cur so de Eco no mia Ca fe e i ra, Insti tu to Bra si -
le i ro do Café

– Cur so de Eco no mia Inter na ci o nal, Uni ver si da -
de de Ge or ge town, Was hing ton D.C.

PROMOÇÕES:

– Ter ce i ro-Secretário, 7 de no vem bro de 1963
– Se gun do-Secretário, me re ci men to, 31 de de -

zem bro de 1966
– Pri me i ro-Secretário, me re ci men to, 1º de ja ne i -

ro de 1973
– Con se lhe i ro, me re ci men to, 17 de no vem bro

de 1976
– Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 1º

de mar ço de 1979
– Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 21

de de zem bro de 1983

CARGOS E MISSÕES:

– Se cre tá rio da Mis são jun to à CEE, em Bru xe -
las, 1966 a 1969



– Se cre tá rio da Emba i xa da do Bra sil em Lima,
1970 a 1971

– Se cre tá rio da Mis são jun to à OEA, em Was hing -
ton, 1971 a 1974

– Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co -
mer ci a is do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, Bra sí lia,
1976 a 1979

– Che fe da De le ga ção do Bra sil às Ses sões da
Co mis são de Ener gia da Con fe rên cia so bre Co o pe ra -
ção Eco nô mi ca Inter na ci o nal, Pa ris, 1975 a 1976

– De le ga do do Bra sil na II Co mis são da XXXIII
Assem bléia Ge ral da ONU, Nova York, 1978

– Che fe da De le ga ção do Bra sil à II Con fe rên cia
de Ava li a ção do Tra ta do de Não-Proliferação de
Armas Nu cle a res, Ge ne bra, 1980

– Pre si den te do Gru po de Tra ba lho Inter go ver -
na men tal para a Ne go ci a ção de um Re gi me de Arma -
ze na men to Inter na ci o nal de Plu tô nio, no âm bi to da
Agên cia Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca, Vi e na,
1981 a 1982

– Che fe de Ga bi ne te do Se cre tá rio-Geral das
Re la ções Exte ri o res, Bra sí lia, 1982 a 1984

– De le ga do do Bra sil na II Co mis são da XXXVIII
Assem bléia Ge ral da ONU, Nova York, se tem bro de
1983

– Che fe do De par ta men to de Co o pe ra ção Ci en -
tí fi ca, Téc ni ca e Tec no ló gi ca do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, Bra sí lia, 1984

– Che fe da De le ga ção do Bra sil à XXI Ses são
de Admi nis tra ção do PNUD, Ge ne bra, 1984

– Che fe do De par ta men to Eco nô mi co do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, Bra sí lia, 1984 a 1988

– Mem bro da De le ga ção do Bra sil à Re u nião Mi -
nis te ri al das Par tes Con tra tan tes do GATT que lan çou 
a Ro da da Uru guai, Pun ta del Este, 1986

– Sub se cre tá rio-Geral para Assun tos Eco nô mi -
cos e Co mer ci a is do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, Bra sí lia, 1988 a 1990

– Re pre sen tan te do Bra sil na Re u nião de Ní vel
Mi nis te ri al do Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da
Ro da da Uru guai, Mon tre al, 1988

– Che fe da De le ga ção do Bra sil à Re u nião do
Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru -
guai, Ge ne bra, 1989

– Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio
do Bra sil na URSS a par tir de 26 de ja ne i ro de 1990, e 
na Rús sia até de zem bro de 1994

– Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio
do Bra sil (não re si den te) jun to ao Go ver no da Ucrâ -
nia, 1993 a 1994

– Se cre tá rio-Geral das Re la ções Exte ri o res,
Bra sí lia, 1995 a 1999

– Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio
do Bra sil na Re pú bli ca Argen ti na, em 26-1-1999

Bu e nos Ai res, 15 de no vem bro de 2001. – Se -
bas tião do Rego Bar ros Neto

(À Co mis são de Ser vi ço de Infra-Estrutura.)

MENSAGEM Nº 252, DE 2001
(Nº 1.258/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea f
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 11 da
Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, sub me to à con -
si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as pro pos ta de re con -
du ção do Se nhor Luiz Au gus to Hor ta No gue i ra ao
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo –
ANP.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Luiz Augusto Horta Nogueira

1. Da dos Pes so a is

Do cu men tos: RG 7 778 711 SSP SP
CPF: 787 455 008/00
CREA: 111 178/D
Data de Nas ci men to: 10 de no vem bro de 1956
Na tu ra li da de: Cru ze i ro – SP – Bra sil
Fi li a ção: No ri val Gal vão No gue i ra
Ma ria José Hor ta No gue i ra
Ende re ços:
Re si den ci al: Rua Cel. Ren nó, 1.167
37500-000 Ita ju bá – MG
Tel.: (35) 622-4321
Pro fis si o nal: Esco la Fe de ral de Enge nha ria de

Ita ju bá
Insti tu to de Me câ ni ca
Cam pus Uni ver si tá rio
37.500-000 Ita ju bá – MG
Tel.: (35) 629-1000
629-1162 (di re to)
629-1148(se cre ta ria)
e-mail: hor ta@iem.efei.br



2. Tí tu los Aca dê mi cos
1. Enge nhe i ro Me câ ni co. Fa cul da de de Enge -

nha ria de Gu a ra tin gue tá, Uni ver si da de Esta du al Pa u -
lis ta, con clu í do em 1978.

2. Mes tre em Enge nha ria Me câ ni ca, na área de
Tér mi ca e Flu í dos. Fa cul da de de Enge nha ria de
Cam pi nas, Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas, ten -
do com ple ta do os cré di tos em 1979 e de fen di do a
tese: “Estra ti fi ca ção em Tan ques de Arma ze na men to
Tér mi co” em 15 de se tem bro de 1981.

3. Dou tor em Enge nha ria Me câ ni ca, Fa cul da de
de Enge nha ria de Cam pi nas, Uni ver si da de Esta du al
de Cam pi nas, ten do com ple ta do os cré di tos em 1983
e de fen di do a tese: “Aná li se do Con su mo de Ener gia
na Pro du ção de Álco ol de Cana de Açú car”, em 16 de
ju nho de 1987.

4. Espe ci a lis ta em Pla ne ja men to Ener gé ti co,
Insti tu to de Eco no mia Ener gé ti ca, Fun da ción Ba ri lo -
che, Argen ti na, 1985.

3. Expe riên cia Pro fis si o nal
3.1 – Ati vi da des pro fis si o na is:

1. Con sul tor e Instru tor da FUPAI – Fun da ção de 
Pes qui sa e Asses so ra men to à Indús tria, em te mas
as so ci a dos a Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas, Con -
ser va ção de Ener gia na Indús tria.

Ra ci o na li za ção do Con su mo de Ener gia Elé tri -
ca, Admi nis tra ção de Ener gia na Indús tria, Tur bi nas a
Va por, Instru men ta ção e Con tro le apli ca dos à Cal de i -
ras, Ener gia da Bi o mas sa, Com bus tí ve is e Com bus -
tão, Co ge ra ção Indus tri al e Pne u má ti ca Indus tri al,
des de 1984.

2. Mem bro de Gru po de Tra ba lho so bre Ener gia
no meio Ru ral, da Se cre ta ria de Mi nas e Ener gia do
Esta do de Mi nas Ge ra is, de 1986 a 1988.

3. Inspe tor de Cal de i ras e Re ci pi en tes sob Pres -
são, con for me ABNT NR-13, com re gis tro na De le ga -
cia Re gi o nal do Tra ba lho de Mi nas Ge ra is, des de
1987.

4. Co or de na dor e par ti ci pan te da equi pe para
Estu do de Oti mi za ção Ener gé ti ca nas se guin tes em -
pre sas:

Fu sal fe Ltda. (Ita ju bá, me ta lúr gi ca, 1988);
Têx til Oli ve i ra Ltda. (Ita ju bá, têx til, 1988);
Vi gor S.A. (Ita ju bá, la ti cí ni os, 1988);
Vi cu nha S.A. (Ita ju bá, têx til, 1989);
Su per Re cap Ltda. (Ita ju bá, bor ra cha, 1989);
Ma fi ta Ltda. (Ita ju bá, ma ta dou ro, 1989);
La ti cí nio Sul Mi ne i ra (P. Ale gre, la ti cí nio, 1989);
Fri go rí fi co Sola S.A. (T. Oto ni, ma ta dou ro,1991);

Frig. Co o pe ra ti va (G.Va la da res, ma ta dou ro,
1991);

Ban co do Bra sil (Var gi nha, ban co, 1991);
Bem ge (Belo Ho ri zon te, ban co, 1992).
Ce râ mi ca Sete La go as (S.La go as, ce râ mi ca,

1993)
5. Con sul tor na área de Ener gia da Bi o mas sa

para o Pro je to PER/86 (PNUD/Na ções Uni das), jun to
ao Mi nis té rio de Ener gia y Mi nas, Peru, em ju lho e
agos to de 1988;

6. Re pre sen tan te bra si le i ro no Se mi ná rio Pla ni -
fi ca ción Ener gé ti ca en el Sec tor Re si den ci al (Ban co
Mun di al/Ola de/OEA), Cos ta Rica, no vem bro de 1989;

7. Con sul tor em Estu dos de Co ge ra ção para a
CENIBRA – Ce lu lo se Ni po-Brasileira e para a CST –
Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão, de 1989 a 1991.

8. Re pre sen tan te bra si le i ro na Con sul ta de
Espe ci a lis tas so bre Con su mo de Le nha em Indús tri -
as Ru ra is, (FAO/SDG), Cos ta Rica, no vem bro de
1990.

9. Mem bro do Gru po de Tra ba lho so bre Ra ci o -
na li za ção do Con su mo de Gás Li que fe i to de Pe tró leo, 
GERE/Se cre ta ria de Ciên cia e Tec no lo gia, Bra sí lia,
1990.

10. Con sul tor em Ener gia no Meio Ru ral no Pro -
je to Su pri men to de Ener gia a Co mu ni da des Ru ra is
Iso la das, FAKT/GTZ, Rio de Ja ne i ro, 1991 a 1993.

11. Con sul tor em Estu dos de Po ten ci al de Co ge -
ra ção, no Pro je to Pers pec ti vas de Uso do Gás Na tu ral 
no Rio de Ja ne i ro Ele tro brás/CEG/Pe tro bras/CERJ/
Light/COPPE – UFRJ/CEE, Rio de Ja ne i ro, 1991 a
1993.

12. Con sul tor para o es tu do so bre o Bra sil no
Pro je to “Mar co Le gal y Ca rac te rís ti cas Eco nô mi cas
de la Pro duc ción Com bi na da de Ca lor y Ener gia Util
en Ame ri ca La ti na”, Ola de/GTZ, Qu i to, 1992.

13. Con sul tor so bre Tec no lo gi as, Estu dos de
Po ten ci al e Aspec tos Insti tu ci o na is em Co ge ra ção
para o Pro je to Co ger ba (Se cret. Ener gia, Ba hia/CCE.
DG XII), Sal va dor, 1992.

14. Par ti ci pan te da equi pe res pon sá vel pelo tó -
pi co “Ener gia da Bi o mas sa”, no do cu men to “Po lí ti ca
Ener gé ti ca para um De sen vol vi men to Sus ten tá vel”,
pre pa ra do pela co mu ni da de aca dê mi ca bra si le i ra
para o MME – Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, 1994.

15. Mem bro do Gru po de Tra ba lho de Re vi são e
Pla ne ja men to de Ati vi da des do PROCEL – Pro gra ma
Bra si le i ro de Con ser va ção de Ener gia Elé tri ca, jun to
à Ele tro brás, 1994.

16. Con sul tor para Estu dos de Ge ra ção Ter me -
lé tri ca para Leme Enge nha ria (Pro je to Jesa), 1996.



17. Con sul tor so bre Ener gia de Bi o mas sa para a 
Win rock Inter na ti o nal /USAID, 1997.

18. Con sul tor so bre Ener gia de Bi o mas sa e Co -
ge ra ção no Pro je to “Ener gia Y De sar rol lo Sus ten ta ble 
En Ame ri ca La ti na y El Ca ri be” (Ola de/Ce pal/GTZ),
no âm bi to da Co o pe ra ção MME/Ola de/GTZ para o
Estu do de Caso so bre o Bra sil, 1997.

19. Con sul tor do Pro je to Bra cel (Co o pe ra ção
Eu ro-Brasileira em Com ba te ao Des per dí cio de Ener -
gia) no tema: re for ço do Qu a dro Le gal e Re gu la men -
tar para a Efi ciên cia Ener gé ti ca no Bra sil, 1997.

3.2 – Ati vi da des Admi nis tra ti vas:
1. Co or de na dor da área de Pro je tos Me câ ni cos

do Co lé gio Téc ni co Indus tri al de Gu a ra tin gue tá, em
1977 e 1978.

2. Co or de na dor Ge ral e Res pon sá vel pe los La -
bo ra tó rio de Me câ ni ca dos Flu í dos (ar e água), La bo -
ra tó rio de Má qui nas Hi dráu li cas e La bo ra tó rio de Má -
qui nas Tér mi cas, de 1980 a 1982.

3. Che fe do La bo ra tó rio de Má qui nas Tér mi cas,
da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá, de 1980
a 1982 e em 1986.

4. Orga ni za dor do Encon tro so bre Ener gia do
Cam po, re a li za do em ju lho de 1986 em Ita ju bá, com
pa tro cí nio Fi nep/SCT – MG.

5. Co or de na dor do Pro gra ma de Pós-Graduação
em Enge nha ria Me câ ni ca, da Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá, de 1986 a 1988.

6. Co or de na dor do Gru po de Agro e ner gia da
Efei de 1984 a 1993.

7. Edi tor as sis ten te da Edi to ra da Efei, de 1987 a 
1990.

8. Mem bro da Di re to ria da So ci e da de Bra si le i ra
de Pla ne ja men to Ener gé ti co, Rio de Ja ne i ro, de 1989
a 1994.

9. Pre si den te da Co mis são Per ma nen te de Pes -
so al Do cen te da Efei, de 1991 a 1992 e mem bro des ta 
Co mis são em 1994.

10. Orga ni za dor da Re u nião das Re des La ti -
no-Americana e Bra si le i ra de Co o pe ra ção Téc ni ca
em Den dro e ner gia, re a li za da em ou tu bro de 1991 em 
Ita ju bá, com o pa tro cí nio FAO/Fa pe mig.

11. Co or de na dor da Rede Bra si le i ra de Co o pe ra -
ção Téc ni ca em Den dro e ner gia, des de 1991 e Co or -
de nador da Rede La ti no-Americana de Co o pe ra ção
Téc ni ca em Den dro e ner gia des de 1995.

12. Re la tor ad jun to do Gru po de Pro du ção Tér -
mi ca do XII SNPTEE – Se mi ná rio Na ci o nal de Pro du -
ção e Trans mis são de Ener gia Elé tri ca, Ci gre/Ele tro -
bras/Chesf, Re ci fe, 1993.

13. Co or de na dor Téc ni co da área Ge ra ção Ter -
me lé tri ca e Co ge ra ção do ENCIT/94 – Encon tro Na -
ci o nal de Ciên ci as Tér mi cas, da Asso ci a ção Bra si le i -
ra de Ciên ci as Me câ ni cas, São Pa u lo, 1994.

14. Re la tor do Gru po de Pro du ção Tér mi ca (Co -
ge ra ção e Ge ra ção Ter me lé tri ca) do XIII SNPTEE –
Se mi ná rio Na ci o nal de Pro du ção e Trans mis são de
Ener gia Elé tri ca, Ci gre/Ele tro brás/ Ele tro sul, Cam bo -
riú, 1995.

15. Co or de na dor Téc ni co da área Ter mo di nâ -
mica, Ci clos Tér mi cos e Pro pul são do XIII COBEM –
Con gres so Bra si le i ro de Ciên ci as Me câ ni cas, Asso -
ci ação Bra si le i ra de Ciên ci as Me câ ni cas, Belo Ho ri -
zon te, 1995.

16. Ci en tis ta Vi si tan te jun to ao Wood Energy
Pro gram da FAO, Food and Agri cul tu ral Orga ni za ti on
of Uni ted Na ti ons, Roma 1997 a 1998.

17. Di re tor Téc ni co da ANP – Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo, Rio de Ja ne i ro dez/98 até o pre sen te mo -
men to

18. Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da
CPRM – Com pa nhia de Pes qui sa de Re cur sos Mi ne -
ra is, a par tir de abril/2000 até o pre sen te mo men to.

3.3 – Ati vi da des Do cen tes:
1. Pro fes sor de Tec no lo gia dos Pro ces sos, Ele -

men tos de Má qui nas e Pro je to Me câ ni co, no Co lé gio
Téc ni co Indus tri al de Gu a ra tin gue tá, de 1975 a 1979.

2. Mo ni tor de Qu í mi ca e Ele men tos de Má qui -
nas, na Fa cul da de de Enge nha ria de Gu a ra tin gue tá,
em 1975 e 1978.

3. Pro fes sor de Fí si ca, no Cur so Ves ti bu lar do
Di re tó rio Aca dê mi co da Fa cul da de de Enge nha ria de
Gu a ra tin gue tá, em 1978.

4. Con fe ren cis ta con vi da do do Ma na ge ment
Cen ter do Bra sil nas áre as de Ge rên cia de Fa bri ca -
ção e Ge rên cia de Pes qui sa e De sen vol vi men to, de
1979 a 1984.

5. Pro fes sor do Insti tu to de Enge nha ria Me câ ni -
ca, da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá, nas
dis ci pli nas Ter mo di nâ mi ca, Ter mo di nâ mi ca Apli ca da,
Má qui nas Tér mi cas e Sis te mas Tér mi cos 1, des de
1979.

6. Pro fes sor do De par ta men to de Me câ ni ca
Apli ca da da Fa cul da de de Enge nha ria de Gu a ra tin -
gue tá, Unesp, nas dis ci pli nas de Di nâ mi ca de Má qui -
nas, Vi bra ções Me câ ni cas e Pro je to de Dis po si ti vos e
Fer ra men tas, de 1980 a 1981;

7. Pro fes sor ao Cur so de Mes tra do do Pro gra ma 
de Pós-Graduação em Enge nha ria Me câ ni ca, da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá, nas dis ci pli -
nas Ener gia So lar, Ter mo di nâ mi ca Avan ça da, Com -



bus tão, Pla ne ja men to Ener gé ti co, e Cen tra is Ter me -
lé tri cas des de 1982.

8. Pro fes sor do Insti tu to de Eco no mia Ener gé ti -
ca, Fun da ción Ba ri lo che, no cur so de Eco no mia y Pla -
ni fi ca ción Ener gé ti ca, nas áre as de Ener gia da Bi o -
mas sa e Co ge ra ção, des de 1986.

9. Pro fes sor do Cur so La ti no-Americano de Pla -
ne ja men to Ener gé ti co, pro mo vi do pela AIE/Cop -
pe/UFRJ, na área de Uso Ra ci o nal de Ener gia, em
1990.

10. Pro fes sor Vi si tan te (Ter mo di nâ mi ca) do De -
par ta men to de Ener gia, Fa cul da de de Enge nha ria
Me câ ni ca, Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas, ju lho 
de 1994.

3.4 – Ati vi da des de Pes qui sa Con clu í das (re gis -
tra das em ins ti tu i ções de fo men to):

1. De sen vol vi men to de Bi o di ges to res Ana e ró bi -
cos para ma ta dou ros, Fi nep, 1985.

2. Estu dos so bre Co ge ra ção no se tor su -
cro-alcooleiro, CNPq, 1988.

3. Mo de lo de De man da de Ener gia para o Meio
Ru ral, CNPq, 1988.

4. Ava li a ção da Indús tria de Equi pa men tos de
Pe que no e Mé dio Por te para Apro ve i ta men to de Fon -
tes Re no vá ve is de Ener gia (área: Ga se i fi ca do res),
CNPq, 1988.

5. Uso de ga so gê nio em sis te mas de ir ri ga ção,
Fa pe mig, 1989.

6. Aná li se da ope ra ção da vál vu la de ar na suc -
ção de tur bi nas Mit chell-Banki, CNPq, 1989.

7. De sen vol.vi men tos em La bo ra tó rio de Má qui -
nas Tér mi cas, Fa pe mig, 1989.

8. Cons tru ção de bom ba aríe te para o meio ru -
ral, CNPq, 1990.

9. Mo de la gem e Si mu la ção de Sis te mas de Co -
ge ra ção, CNPq, 1992.

10. De sen vol.vi men tos teó ri cos e ex pe ri men ta is
em Mo to res Stir ling de Pis tão Lí qui do, CNPq, 1994.

11. Uso de Bi o mas sa ga se i fi ca da em Ci clos
com Tur bi nas a Gás, CNPq, 1997.

4. Está gi os Re a li za dos
1. De par ta men to de Ma nu ten ção Me câ ni ca da

F.N.V. – Fá bri ca Na ci o nal de Va gões S/A, Cru ze i -
ro-SP, 1974; 400 ho ras.

2. De par ta men to de Pro du ção, Me ta lúr gi ca “9
de Ju lho”, (La mi na ção), Cru ze i ro-SP, de 1975 a 1976;
1000 ho ras.

3. Di vi são de Ensa i os (en sa i os de mo to res di e -
sel e a ál co ol), PMO – Cen tro Téc ni co Ae ro es pa ci al,
São José dos Cam pos-SP, 1981, 40 ho ras.

4.1 Vi si tas Téc ni cas:

1. Encon tros Di ver sos no DTI – De part ment of
Tra de and Industry, EST, OFGAS e Bri tish Gas
Group, Lon dres e Lough bo rough, 5 a 11 de se tem -
bro de 1999.

2. Bra zil Round 1, 1ª Ro da da de Li ci ta ções da
ANP, Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Cal gary, 15 de
no vem bro de 1999.

3. Bra zil Round 2, 2ª Ro da da de Li ci ta ções da
ANP, Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Lon don, 12 a 18 
de fe ve re i ro de 2000.

4. World Fo rum on Energy Re gu la ti on, Mon tre al, 
20 a 25 de maio de 2000.

5. Acom pa nhan do o Di re tor-Geral da ANP em
pa les tra so bre “Pro mo ción del Uso Efi ci en te de la
Ener gía en Amé ri ca La ti na”, Allu re – Te cer Diá lo go
Par la men ta rio Eu ro pa-América La ti na so bre Ener gía
y De sa rol lo Sus ten ta ble, Bru xe las, se tem bro de 2000.

6. The Com mer ci al, Eco no mic and Tra ding
Aspects of Oil Re fi ning Cour se, The Pe tro le um Eco -
no mist, Gor se Hill, Wor king, 23-26 de mar ço de
2001.

7. Encon tros Di ver sos ao DTI – De part ment of
Tra de and Industry, Lat ti ce – The Infras truc tu re
Tech no logy Group, BP Amo co Group, Bri tish Gas
Group, Shell Re se arch Group, Offi ce of Fair Tra ding, 
Lon dres, 27 de mar ço a 1º de abril de 2001.

8. Bra zil Round 3, 3ª Ro da da de Li ci ta ções da
ANP, Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Rio de Ja ne i ro,
19 e 20 de ju nho de 2001.

5. Obras Pu bli ca das

5.1. Li vros:

1. A Bi o di ges tão ana e ró bi ca como al ter na ti -
va ener gé ti ca. Edi to ra No bel, São Pa u lo, 1986.

2. Ana is do Encon tro so bre Ener gia no
Cam po (edi tor, as so ci a do ao Prof. Afon so H. M.
San tos), PNUD/Unes co/Fi nep. Mon te vi deo, 1987.

3. Den dro e ner gía: fun da men tos y apli ca ci o -
nes, (as so ci a do a Lora,E.S., Tros se ro,M.A. e
Frisk,T.), FAO/FOWP, Wood Energy To day for To mor -
row Pro gram. Roma, 1998 (pu bli ca do em por tu guês
pela Ane el, Bra sí lia, 2000).

5.2. Tra ba lhos em Li vros:
1. Isma il,K.AR.; No gue i ra,L.A.H., “Expe ri men tal

and The o re ti cal Study of Stra ti fi ca ti on in Li quid Ther -
mal Sto ra ge Tanks”, 4th Mi a mi Inte ru a ti o nal Con fe -
re nee ou Alter na ti ve Energy Sour ces, Mi a mi-USA,



1981, pos te ri or men te pu bli ca do em Alter na ti ve
Energy Sour ces, vol. I, Ann Arbor Sci en ce, Mi chi -
gan, USA, 1981.

2. San tos, A.H.M.; No gue i ra,L.A.H., “Pe que nas
Cen tra is Hi dre lé tri cas: sua ca pa ci ta ção na pro du ção
de ali men tos e seu com po nen te eco ló gi co”, na sé rie
Ca pa ci ta ção para to ma da de de ci sões na área de
Ener gia – Se mi ná rio Inter na ci o nal “Ecos sis te mas, 
Ali men tos e Ener gia, vol. 3, Fi nep/Unes co, Mon te vi -
deo, Uru guay, 1986.

3. No gue i ra, L.A.H., “A ener gia da bi o mas sa
para a Ama zô nia: é pos sí vel pen sar em so lu ções lo -
ca is para pro ble mas lo ca is?”, in Ener gia na Ama zô -
nia, edi tor: Ma ga lhães,S.B., Brit to,R.C., Cas tro,E.R.,
Mu seu Pa ra en se Emí lio Go el di, Uni ver si da de Fe de ral 
do Pará, Asso ci a ção das Uni ver si da des Ama zô ni cas,
Be lém, 1996

4. Nas ci men to, R.S., Gu er ra,H.N., No gue i -
ra,L.A.H., “Vi são ener gé ti ca da Ama zô nia Oci den tal”,
in Ener gia na Ama zô nia, edi tor: Ma ga lhães,S.B.,
Brit to,R.C., Cas tro,E.R., Mu seu Pa ra en se Emí lio Go -
el di, Uni ver si da de Fe de ral do Pará, Asso ci a ção das
Uni ver si da des Ama zô ni cas, Be lém, 1996.

5. Wal ter, A.C.S., No gue i ra,L.A.H., “Pro du ção
de Ele tri ci da de a par tir de Bi o mas sa”, in Tec no lo gi as 
de Con ver são Ener gé ti ca da Bi o mas sa (edi to res:
Cor tez,L.A. e Lora,E.S.) Sé rie Sis te mas Ener gé ti cos,
vol. 2, Ed. Uni ver si da de do Ama zo nas, 1997.

6. No gue i ra, L.A.H., M.A.Tros se ro, T.J.Ethe ring -
ton, “Wood Energy Si tu a ti on and Trends”, in Energy
in De ve lo ping Coun tri es, World Energy Coun cil ,
Hous ton, 1998, 33 pp..

7. Ola de/Ce pal/GTZ. Ener gia e De sen vol.vi -
men to Sus ten tá vel na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be.
Mem bro da equi pe de Con sul to res, Re la tó rio Fi nal,
Insti tu to de Eco no mia-UFRJ, Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, De par ta men to Na ci o nal de De sen vol.vi men -
to Ener gé ti co, Ele tro bras, ju lho de 1998.

8. Lam bert-Torres, Ger ma no, Pe res, Pe co rel li L., 
Hor ta No gue i ra, L.A., “Con si de ra ti ons about Elec tric
Ve hi cles Impacts on Da ily Load and Envi ron ment”, in
Advan ces in Physics, Elec tro nics and Sig nal Pro -
ces sing Appli ca ti ons. Edi ted by Ni kos E. Mas to ra -
kis, Mi li tary Insti tu ti ons of Uni ver sity Edu ca ti on – Hel -
le nic Na val Aca demy, Gre e ce, pu blis hed by World
Sci en ti fic and Engi ne e ring So ci ety Press, 2000.

9. Vá ri os au to res. “Ener gia: Con ce i tos e Fun da -
men tos”; “Au di to ria Ener gé ti ca”, in Con ser va ção de
Ener gia, Efi ciên cia Ener gé ti ca de Insta la ções e
Equi pa men tos. Edi to ra da Efei, Fu pai, Ita ju bá, 2001.

10. Vá ri os au to res. Usi nas Ter me lé tri cas de pe -
que no por te no Esta do de São Pa u lo. Mem bro da
equi pe téc ni ca for ma da pela Co mis são de Ser vi ços
Pú bli cos de Ener gia – CSPE e Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca – ANEEL. São Pa u lo, Pá gi nas & Le -
tras Edi to ra e Grá fi ca, 2001.

5.3 – Tra ba lhos em pe rió di cos:
1 No gue i ra, L.A.H.; “Ondas de Com bus tão”,

EFEI-Pesquisa, nº 4, vol. V, Ita ju bá, 1979.
2. No gue i ra, L.A.H.; Sen,T.K.; “Con ver são

Álco ol/Gasoli na, 1ª Par te”, EFEI-Pesquisa, nº 3, vol.
VI, Ita ju bá, 1980.

3. No gue i ra, L.A.H. Sen,T.K.; “Con ver são
Álco ol/Gasoli na, 2ª Par te”, EFEI-Pesquisa, nE 4, vol.
VI, Ita ju bá, 1980.

4. No gue i ra, L.A.H.; Sou za,A.W.A.; “Um di ges tor 
ana e ró bi co eco nô mi co”, EFEI-Pesquisa, nº 4, vol. VI, 
Ita ju bá, 1980.

5. No gue i ra, L.A.H.; Gi rar di,R.M.; “Cons tru ção e
ca li bra ção de um pi ra nô me tro”, EFEI-Pesquisa, nº 2,
vol. VII. Ita ju bá, 1981.

6. No gue i ra, L A.H.; Sen,T.K.; “Aná li se pela 2ª
Lei da Ter mo di nâ mi ca de um sis te ma de re fri ge ra ção
so lar por ab sor ção e an te pro je to da área dos co le to -
res so la res, por TI-59", EFEI-Pesquisa, nº 3, vol. VII,
Ita ju bá, 1981.

7. No gue i ra, L.A.H.; Reis,J.A.; “Com bus tão em
Le i to Flu i di za do”. EFEI-Pesquisa, nº 4, vol. VII, Ita ju -
bá, 1981.

8. No gue i ra, L.A.H.; “Con ver são de ins ta la ções
uti li zan do com bus tí ve is con ven ci o na is para bi o gás”,
Pes qui sa e De sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol.
VIII, nº 3, Ita ju bá, 1982.

9. No gue i ra, L.A.H; “Arma ze na men to tér mi -
co-considerações eco nô mi cas”, Pes qui sa e De sen -
vol.vi men to Tec no ló gi co, vol. IX, nº 2, Ita ju bá, 1983.

10. No gue i ra, L.A.H.; “Esta bi li da de de cha mas a
al tas ve lo ci da des: efe i to de obs tá cu los ao flu xo”, Pes -
qui sa e De sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol. X, nº 1, 
Ita ju bá, 1984.

11. Ma ce do, I.C.; No gue i ra,L.A.H.; “Ba lan ço de
ener gia na pro du ção de ca na-de-açúcar e ál co ol nas
usi nas co o pe ra das”, Bo le tim Téc ni co Co per su car,
nº 31, São Pa u lo. 1985.

12. No gue i ra, L.A.H.; “A cri se ener gé ti ca atu al e
sua an te ces so ra”, Ciên cia e Cul tu ra, vol. 37, nº 6,
São Pa u lo, 1985.

13. No gue i ra, L.A.H.; “A aná li se ener gé ti ca na
oti mi za ção de pro ces sos in dus tri a is”, Pes qui sa e De -



sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol. XI, nº 1, Ita ju bá,
1985.

14. No gue i ra, L.A.H.; “Uma aná li se teó ri ca da fu -
são em tor no de ci lin dros”, Pes qui sa e De sen vol.vi -
men to Tec no ló gi co, vol. XII, nº 1, Ita ju bá, 1986.

15. No gue i ra ,L.A.H.; San tos,A.H.M.; “Co ge ra -
ção Indus tri al – as pec tos téc ni cos e eco nô mi cos”,
Pes qui sa e De sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol.
XIII, nº 1, Ita ju bá, 1987.

16. No gue i ra, L.A.H.; Flô res,L.F.V.; “Po ten ci a li -
da de ener gé ti ca da bor ra de café”, Pes qui sa e De -
sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol. XIII, nº 4, Ita ju bá,
1987.

17. No gue i ra, L.A.H; San tos,A.H.M.; Ro dri -
gues,V.L.; “Anà li se ener gé ti ca e eco nô mi ca da ir ri ga -
ção da ba ta ta no Sul de Mi nas Ge ra is”, Pes qui sa e
De sen vol.vi men to Tec no ló gi co, vol. XIV, nº 1, Ita ju -
bá, 1988.

18. No gue i ra, L.A.H.; “Bi o ma sa ener gé ti ca en el
con tex to la ti no-americano”, Re vue de l’Energie, vol.
39, nº 406, Pa ris, 1988.

19. No gue i ra, L.A.H.; San tos,A.H.M.; “A vi a bi li -
da de eco nô mi ca da co ge ra ção in dus tri al”, Ele tri ci da -
de Mo der na, vol. 16, nº 173, São Pa u lo, 1988.

20. San tos, A.H.M.; No gue i ra,L.A.H.; Had dad,J.; 
“Ra ci o na li za ção do uso de ener gia elé tri ca”, Mun do
Elé tri co, vol. 30, nº 352, São Pa u lo, 1989.

21. Ba les ti e ri, J.A.P.; No gue i ra,L.A.H.; “Ava li a -
ção com pu ta ci o nal de Pro pri e da des e Pro ces sos Ter -
mo di nâ mi cos”, Pes qui sa e De sen vol.vi men to Tec -
no ló gi co, vol. XV, nº 1, Ita ju bá, 1989.

22. No gue i ra, L.A.H.; “Dis cus são dos cri té ri os
de de sem pe nho de tur bi nas a va por de con tra pres -
são”, Pes qui sa e De sen vol.vi men to Tec no ló gi co,
vol. XV, nº 3, Ita ju bá, 1989.

23. Sil ve i ra, J.L.; No gue i ra,L.A.H.; “A co ge ra ção
no se tor de pa pel e ce lu lo se”, Ele tri ci da de Mo der na,
vol. 17, nº 185, São Pa u lo, 1989.

24. Sil ve i ra, J.L ; No gue i ra,L.A.H.; “Co ge ra ção
no con tex to da fa bri ca ção de pa pel e ce lu lo se”, O Pa -
pel, São Pa u lo, ja ne i ro de 1990.
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27. Ina u gu ra ção do La bo ra tó rio de Aná li se de
Com bus tí ve is, UNICAMP, Cam pi nas, ou tu bro de
2000

28. No gue i ra. L.A.H., ”As ati vi da des de Qu a li da -
de do Pro du to / Abas te ci men to / Fis ca li za ção / De fe sa 
da Con cor rên cia“, Co mis são do Se na do Fe de ral na
ANP, Rio de Ja ne i ro, ou tu bro de 2000

29. No gue i ra, L.A.H., ”A Qu a li da de dos Com -
bus tí ve is Co mer ci a li za dos no Esta do da Ba hia“, CPI
dos Com bus tí ve is, Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia,
Sal va dor, ou tu bro de 2000

30. No gue i ra, L.A.H., ”A ANP – Agên cia Na ci o -
nal do Pe tró teo“, Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, Se na do Fe de ral, Bra sí lia, no vem bro
de 2000

31. No gue i ra, L.A.H., ”A Evo lu ção das Espe ci fi -
ca ções dos Com bus tí ve is no Bra sil“, V Encon tro Par -
ce ri as para De sen vol vi men to Tec no ló gi co e Indus tri al
em Bi o e ner gia, Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria,
Bra sí lia, no vem bro de 2000

32. No gue i ra, L.A.H., ”A ANP – Re a li za ções e
Pers pec ti vas“, Se mi ná rio Águas da Ama zô nia, Uni -
ver si da de do Ama zo nas/Fun da ção Rede Ama zô ni ca, 
Ma na us, de zem bro de 2000

33. De ba te dor no pa i nel ”Re tros pec ti va e Pers -
pec ti vas do Mo de lo de Re gu la ção“, Se mi ná rio O Pa -
pel das Agên ci as Re gu la do ras de Ser vi ços Pú bli cos,
Insti tu to Hé lio Bel trão, Bra sí lia, de zem bro de 2000

34. No gue i ra, L.A.H., ”A ANP: Re a li za ções e
Pers pec ti vas“, Aber tu ra do Cur so de Espe ci a li za ção
em Enge nha ria do Pe tró leo, UNIFOR, For ta le za, ja -
ne i ro de 2001

35. No gue i ra, L.A.H., ”A ANP: Re a li za ções e
Pers pec ti vas“, Ce ná rio Pós-Privatização do Se tor
Ener gé ti co no Rio Gran de do Nor te, UFRN, Na tal,
abril de 2001

36. No gue i ra, L.A.H.. ”Co ge ra ção, Ge ra ção Dis -
tri bu í da e Com bus tí ve is“, Se mi ná rio Inter na ci o nal Co -
ge ra ção & Ge ra ção Dis tri bu í da: So lu ções Efi ci en tes
para o Enfren ta men to da Cri se de Ener gia Elé tri ca,
INEE, ju nho de 2001

37. No gue i ra, L.A.H., ”Uma Vi são do Abas te ci -
men to de Com bus tí ve is no Bra sil“, POSTO
SHOPPING 2001, SINCOPETRO – Sin di ca to do Co -



mér cio Va re jis ta de De ri va dos de Pe tró leo do Esta do
de São Pa u lo, agos to de 2001

38. No gue i ra, L.A.H., ”Ten dên cia de Evo lu ção
dos Com bus tí ve is no Bra sil“. Se mi ná rio Mer ca do de
Com bus tí ve is no Bra sil, AEA – Asso ci a ção Bra si le i ra
de Enge nha ria Au to mo ti va, Bra sí lia, se tem bro de
2001

39. Me di a dor do Pa i nel da Tar de, Third Annu al
Offi ci al Sum mit – Invest ment Oppor tu ni ti es in Bra zil’s
Energy Sec tor, CWC Asso ci a tes, Rio de Ja ne i ro, se -
tem bro de 2001

5.6. Apos ti las e Pu bli ca ções Avul sas:
1. Mi ni mi za ção de cus tos em cen tra is hi dro tér -

mi cas, EFEI, 32 pg., 1981.
2. Con si de ra ções so bre o pro je to de pe que nos

bi o di ges to res DPJ/EFEI, 12 pg., 1982.
3. A ci né ti ca da Bi o di ges tão Ana e ró bi ca,

DPJ/EFEI, 12 pg., 1983.
4. Agro e ner gia – uma pro pos ta de tra ba lho, do -

cu men to para a Assem bléia do IEM/EFEI, 4 pg.,
1984.

5. Pe que nas Cen tra is Ter me lé tri cas à Lo co mó -
véis – Gru po de Agro e ner gia, Se mi ná rio, 25 pg.,
1985.

6. Cál cu lo da Tem pe ra tu ra Adi a bá ti ca de Cha -
ma, con si de ran do a dis so ci a ção, EFEI, 11 pg., 1985.

7. De ter mi na ção do Cus to Ener gé ti co, EFEI, 25
pág., 1986.

8. Intro du ção à Ter mo e co no mia, EFEI, 24 pg.,
1987.

9. Uma bre ve in tro du ção à tec no lo gia da ir ri ga -
ção, Gru po de Agro e ner gia, se mi ná rio, 9 pg., 1987.

10. Uma con tri bu i ção ao Pla ne ja men to Ener gé -
ti co do Meio Ru ral, EMBRATER, 11 pg., 1987.

11. Exer gia – Uma abor da gem con ce i tu al, EFEI, 
10 pg., 1987.

12. Aspec tos de la Bi o ma sa Ener gé ti ca, IDEE,
86 pg., 1987.

13. Aná li se Ter mo di nâ mi ca de des su pe ra que -
ce do res de cal de i ras de gran de por te, EFEI, 6 pg.,
1988.

14. Aná li se da re la ção ar/com bus tí vel e po ten ci -
al po lu en te em mes clas com bus tí ve is com ga so li na,
eta nol e me ta nol, EFEI, 6 pg, 1990.

15. Crô ni ca de uma cri se anun ci a da, EFEI, 3 pg, 
1990.

16. Co ge ra ção – o es pa ço no Bra sil, EFEI, 4 pg,
1990

17. Tur bi nas à Gás – apli ca ções es ta ci o na ri as,
EFEI, 5 pg, 1990.

18. Au di to ria ener gé ti ca – me to do lo gi as,
AIE/COPPE/UFRJ, 35 pg, 1990.

19. Aspec tos do Con su mo de le nha em in dús tri -
as ru ra is no Bra sil, FAO, 12 pg, 1990.

20. Estu do da dis po ni bi li da de de Po tên cia Elé tri -
ca em Sis te mas de Co ge ra ção com Tur bi nas a Gás,
con si de ran do equi pa men tos re a is, ope ra ção em pa ri -
da de tér mi ca e uso de gás na tu ral,
AIE/COPPE/UFRJ, 20 pg, 1991.

21. La Den dro e ner gia em Bra sil, FAO, 78 pg,
1992

22. Mar co Le gal y Ca rac te rís ti cas Eco nô mi cas
de la Pro duc ción Com bi na da de Ca lor y Ener gia Elec -
tri ca (Co ge ne ra ción) en Bra sil, OLADE, 106 pg, 1993

23. Au di to ri as Ener gé ti cas em Pe que nas e Mé -
di as Empre sas: me to do lo gi as e es tu dos de ca sos,
FUNCAMP, 20 pg, 1993

24. Co ge ne ra ción: una in tro duc ción, IDEE, 61
pg, 1993

25. Aná li se Exer gé ti ca de Pro ces sos, apos ti la
do mi ni-curso pre pa ra da para o Encon tro Na ci o nal de
Ciên ci as Tér mi cas, 43 pg, jun to com Pe rez, S.A.N.
(UNICAMP) e Oli ve i ra Jr.S, (USP/IPT), São Pa u lo.,
de zem bro de 1994.

26. Uso Ra ci o nal de Ener gia Elé tri ca, apos ti la
do mi ni-curso pre pa ra da para o XVI Se mi ná rio Na ci o -
nal de Estu dan tes de Enge nha ria, 80 pg, jun to com
San tos, A.H.M. e Had dad, J., Di re tó rio Aca dê mi co da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá, ju lho de
1995

27. Ele men tos de Co ge ra ção Indus tri al, apos ti la 
para o Cur so ENERGE (Ele tro brás/EFEI),40 pg, jun to 
com Mar tins. A.R,S., ou tu bro de 1996

28. Ener gia: con ce i tos e fun da men tos, apos ti la
para o Cur so ENERGE (Ele tro brás/EFEI), 25 pg, no -
vem bro de 1996

29. Bi o e nergy Ter mi no logy and Bi o e nergy Da ta -
ba se, Wood Energy Pro gram me, FOPW/FAO, jun to
com M.A. Tros se ro, 14 pg. 1997

30. Bra zi li an data on bi o e nergy: va lu es and met -
ho do logy, pre pa red for dis tri bu ti on to La tin Ame ri can
Net work on Den dro e nergy – LAND mem bers, 8 pg.
1997

31. Con clu si o nes y Re co men da ci o nes of ”Bi o -
ma sa para la Pro duc ción de Ener gia y Ali men tos“,
even to pa tro ci na do pela FAO e Aca de mia de Ci en ci as 
de Cuba, La Ha ba na, Cuba, no vem bro de 1997, 5 pp.

32. Bi o ma sa in Bra zil, re la tó rio bra si le i ro para o
Pro je to Bi o ma sa Energy Systems and Tech no logy,
USAID/Win rock Inter na ti o nal, jun to com J.R. Mo re i ra,
60 pg. 1997



33. Bi o mas sa e Sus ten ta bi li da de Ener gé ti ca no
Bra sil, re la tó rio para o Pro je to ”Ener gia Y De sar rol lo
Sus ten ta ble En Ame ri ca La ti na Y El Ca ri be“ (Ola -
de/ce pal/GTZ), Co o pe ra ção MME/OLADE/CEPAL/
GTZ, 35 pg. 1997

34. Co ge ra ção e Sus ten ta bi li da de Ener gé ti ca
no Bra sil re la tó rio para o Pro je to “Ener gia Y De sar rol -
lo Sus ten ta ble En Ame ri ca La ti na Y El Ca ri be”
(OLADE/CEPAL/GTZ), Co o pe ra ção MME/OLADE/
CEPAL/GTZ, 25 pg., 1997

35. Di rec to rio de ins ti tu ci o nes en Bra sil re la ci o -
na das con Den dro e ner gia, pre pa red for dis tri bu ti on to
La tin Ame ri can Net work on Den dro e nergy – LAND
mem bers, 6 pg, 1998

36. UWET – Uni fi ed Wood Energy Ter mi no logy,
Wood Energy Pro gram me, FOPW/FAO. jun to com
M.A. Tros se ro, 11 pg., 1998

37. Car bon Se ques tra ti on and Subs ti tu ti on by
Wood Energy Systems, Wood Energy Pro gram me,
FOPW/FAO. jun to com M.A.Tros se ro, 15 pg., 1998

5.7 – Tra du ções Re a li za das:
1. A Ge rên cia da Fa bri ca ção, Ne mitz, W.C., M.C. 

do Bra sil, São Pa u lo, 185 pág., 1983, (com Ma ga -
lhães, P.)

2. Ma nu al Com ple to da Admi nis tra ção Indus -
tri al, Was ser mann, S., M.C. do Bra sil, São Pa u lo,

358 pag., 1984, (com Ma ga lhães,P.)

5.8 – Arti gos em jor na is de cir cu la ção na ci o nal
1. Crô ni ca de uma cri se anun ci a da, Fo lha de

S.Pa u lo, 20-1-91
2. O gás nos so de cada dia, Fo lha de S.Pa u lo,

14-6-92
3. Pri va ti za ção ou Des cen tra li za ção? (com

A.H.M. San tos), O Esta do de S. Pa u lo, 30-10-93
4. O Pre ço dos Com bus tí ve is de To dos Nós, Va -

lor Eco nô mi co, 15-9-00
5. Como Anda a Qu a li da de de nos sos Com bus -

tí ve is?, Fo lha de S.Pa u lo, 29-4-00
6. Entre vis ta ao Cen bio No tí ci as, 16-8-00
7. Downstre am, a Re or ga ni za ção do Mer ca do,

O Esta do de S. Pa u lo, 16-1-01
8. Ra ci o na men to e Con su mo Efi ci en te, Jor nal

do Bra sil, 27-6-01

5.9 – Tra ba lhos de ini ci a ção ci en tí fi ca ori en ta dos 
e pu blicados:

1. Assun ção,V.F.; Vi le la,R.A., “Estu dos ex pe ri -
men ta is em Mo to res Stir ling di dá ti cos”, I
CREEM-Congresso Re gi o nal de Estu dan tes de

Enge nha ria Me câ ni ca, ABCM/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, 
ou tu bro de 1994

2. Vi le la, R.A.; Assun ção, V.F., “Aná li se Teó ri ca
de um Ci clo Stir ling com Pis tão Lí qui do”, I CREEM –
Con gres so Re gi o nal de Estu dan tes de Enge nha -
ria Me câ ni ca, ABCM/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, ou tu bro
de 1994

6. Participação em Teses e Dissertações

6.1 – Tra ba lhos Ori en ta dos
1. Estu dos teó ri cos e ex pe ri men ta is da Apli -

ca ção de Ga se i fi ca do res em Mo to res, Fi gue i re do
Neto, G.S.. 13-12-89, Esco la Fe de ral de Enge nha ria
de Ita ju bá (Mes tra do).

2. Apli ca ção do Mé to do de Mon te Car lo na
aná li se de Sis te mas de Co ge ra ção, Ba les ti e ri.
J.A.P., 25-5-90, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita -
ju bá (Mes tra do, co-orientação com San tos, A. H.M.).

3. Estu dos de Co ge ra ção no con tex to da
Pro du ção de Pa pel e Ce lu lo se, Sil ve i ra, J.L.,
24-8-90, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
(Mes tra do. co-orientação com San tos, A.H.M.).

4. Abor da gem Exer gé ti ca de Sis te mas de Co -
ge ra ção, Lima, R.N., 1º-3-91, Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do).

5. Aná li se Ener gé ti ca e Exer gé ti ca de Ci clos
Com bi na dos TG/TV, Ser ra te, Y.H, 3-3-93, Esco la
Fe de ral de Enge nha ria de lta ju bá (Mes tra do).

6. Aná li se ter mo di nâ mi ca da Casa de For ça
da Cia. Si de rúr gi ca de Tu ba rão, Do na tel li, J.L.,
12-3-93, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
(Mes tra do).

7. Vi a bi li da de e Pers pec ti vas da Co ge ra ção
do Se tor Su cro-Alcooleiro, Wal ter, A.C.S.,
18-11-94, Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Dou -
to ra do, co-orientação com Ba jay, S.V.).

8. De sem pe nho de Sis te mas de Com bus tão
de Le nha: as pec tos con ce i tu a is e me to do ló gi cos,
Pe res, C.A., 4-9-95, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de 
Ita ju bá (Mes tra do, co-orientação com Sen, T.K.)

9. Aná li se Exer gé ti ca de Pro ces sos de Com -
bus tão, Te i xe i ra, M.S., 29-9-95, Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do)

10. Estu do Teó ri co da Se ca gem em Le i to
Fixo com Esco a men to Pul san te, Fra en kel, S.L.,
19-12-95, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
(Mes tra do)

11. Estu do do Po ten ci al de Co ge ra ção da
Indús tria Pe tro quí mi ca no Bra sil, Mar tins, A.R.S.,



8-11-96, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
(Mes tra do)

12. Ter mo e co no mia apli ca da à Ma nu ten ção
de Cen tra is Ter me lé tri cas, Car va lho, F.R., 8-11-96,
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do)

13. Empre go de Bi o mas sa Ga se i fi ca da em
Tur bi nas a Gás, Bor to la ia, L.A., 18-12-96, Esco la Fe -
de ral de Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do,
co-orientação com Nas ci men to, M.A.R.)

14. Mo de los Con tra tu a is para Co mer ci a li za -
ção de Exce den tes de Ener gia em Co ge ra ção en -
tre Au to pro du to res e Con ces si o ná ri as, Sou za,
M.R., 1º-7-97, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju -
bá (Mes tra do)

15. Se le ção de Ci clos e Con fi gu ra ções de
Plan tas de Co ge ra ção, Te i xe i ra, F.N., 1º-7-97, Esco -
la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do,
co-orientação com Ba les ti e ri, J.A.P.)

16. Estu do ener gé ti co e eco nô mi co da ir ri ga -
ção da ba ta ta co mum no Sul de Mi nas Ge ra is, Fer -
raz, J.M., 23-7-97, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, (Mes tra do)

17. Po ten ci al de Co ge ra ção no Esta do do
Ama zo nas, Alkmin, J.T.D., 12-8-97, Esco la Fe de ral
de Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do)

18. Estu do Téc ni co-Econômico de Ci clos
HAT (Hu mid Air Tur bi ne), Fran co, C.V., 1º-7-98,
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do,
co-orientação com Nas ci men to, M.A.R.)

19. Aná li se das Con di ções de Ope ra ção de
Tur bi nas a Gás Indus tri a is usan do Bi o mas sa Ga -
se i fi ca da, Fer re i ra, S.B., 14-7-98, Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá (Mes tra do, co-orientação com
Nas ci men to, M.A.R.)

20. Aná li se Ter mo di nâ mi ca e Eco nô mi ca de
Ci clos de Bi o mas sa ga se i fi ca da em Sis te mas de
Co ge ra ção para Indús tria Ma de i re i ra, Oli ve i ra,
P.C., 4-9-98, Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá 
(Mes tra do, co-orientação com Nas ci men to, M.A.R.)

21. Ava li a ção dos Impac tos Ener gé ti cos e
Ambi en ta is da Intro du ção de Ve í cu los Elé tri cos,
Pe res, L.A Pe co rel li, 22-12-2000, Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá (Dou to ra do, co-orientação
com Lam bert-Torres, Ger ma no)

6.2 – Par ti ci pa ção em Ban cas Exa mi na do ras
1. Pi o ve sa ni, F., Influên cia do fa tor de pe lí cu la

na oti mi za ção de Re des de Tro ca do res de Ca lor,
(ori en ta dor: Bas tos, L.E.G.), mes tra do, COPPE/UFRJ,
Rio de Ja ne i ro, 1990

2. Mo ra les, R.F.D., Pro je to de um Sis te ma Hí -
bri do Eó li co-Diesel, (ori en ta dor: Hi ra ta, M.H.), mes -
tra do, COPPE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, 1990

3. Gal lo, W.L.R., Aná li se exer gé ti ca de mo to -
res à ga so li na e à ál co ol, (ori en ta dor: Mi la nez, L.F),
dou to ra do, Uni camp, Cam pi nas, 1990

4. Gon za lez Tra ba ni no, A.M., Co ge ra ção na
Indús tria Açu ca re i ra de El Sal va dor, (ori en ta dor: La 
Ro ve re, E.L.), mes tra do, COPPE/UFRJ, 1990

5. Sil va, E.P., Ener gia como Fa tor de De sen -
vol vi men to da Agro pe cuá ria no Esta do do Ce a rá,
(ori en ta dor: La Ro ve re, E.L.), mes tra do,
COPPE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, 1991

6. Mas sa fel li, N., Aná li se da Di nâ mi ca de Res -
fri a men to de Insta la ções Fri go rí fi cas para Car ne
Bo vi na, (ori en ta dor: Alme i da, M.S.V.), mes tra do,
EFEI, Ita ju bá, 1991

7. Ja nuz zi, G.D.M., Con ser va ção de Ener gia,
Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, li vre-docência,
Uni camp, Cam pi nas, 1991

8. Fer re i ra, A.L., De man da e Con ser va ção de
Óleo Di e sel na fase agrí co la do Proál co ol,(ori en ta -
dor: Ba jay, S.V.), mes tra do, Uni camp, Cam pi nas,
1992

9. Sa la zar, S., Ava li a ção dos Pro gra mas de
Con ser va ção de Ener gia para o Se tor Indus tri al,
(ori en ta dor Pe re i ra,J.T.V.), mes tra do, Uni camp, Cam -
pi nas, 1992

10. Si ní cio, M.F., De man da e Con ser va ção de
ener gé ti cos nas Usi nas de Açú car e Álco ol Pa u lis -
tas, (ori en ta dor: Ba jay, S.V.), mes tra do, Uni camp,
Cam pi nas, 1992

11. Oli ve i ra, L., Esti ma ti va do Con su mo de Le -
nha no Se tor Re si den ci al do Se mi-Árido Pa ra i ba -
no. (ori en ta dor: Ara u jo, T.S.), mes tra do, UFPb, Cam -
pi na Gran de, 1992

12. Alme i da, R.A., Alo ca ção de cus tos se gun -
do uma vi são exer gé ti ca: uma apli ca ção à co ge ra -
ção na in dús tria de pa pel e ce lu lo se, (ori en ta dor:
San tos, A.H.M.), mes tra do, EFEI, Ita ju bá, 1993

13. Bor ges, T.P F., Fo gão à Le nha de Com bus -
tão Lim pa, (ori en ta dor: Pe re i ra, J.T.V.), mes tra do,
Uni camp Cam pi nas, 1994

14. Erre ra, M., Con si de ra ções Ambi en ta is em
Ter mo e co no mia: um es tu do de caso, (ori en ta dor:
Mi la nez, L.F.), mes tra do, Uni camp, Cam pi nas, 1994

15. Ba les ti e ri, J.A.P., Pla ne ja men to de Cen tra -
is de Co-geração: uma abor da gem mul ti ob je ti va,
(ori en ta dor: Cor re ia, P.B.), dou to ra do, Uni camp, Cam -
pi nas, 1994



16. Dias Fi lho, W., Aná li se ener gé ti ca do Sis -
te ma de Pro du ção de Álco ol Car bu ran te: con si de -
ra ções so bre o efe i to da ca pa ci da de da Usi na, (ori en -
ta dor: Urban, C.W.), mes tra do, UFMG, Belo Ho ri zon -
te, 1994

17. Me de i ros, J.X., Ener gia Re no vá vel na
Siderur gia: aná li se so ci o e co nô mi ca e am bi en tal
da pro du ção de car vão ve ge tal para al to for nos,
(ori entador: Sevá Fi lho, A.O.), dou to ra do, Uni camp,
Cam pi nas, 1995

18. Con cur so para Pro fes sor Ti tu lar (can di da to
apro va do: Oli ve i ra, A.), Insti tu to de Eco no mia Indus -
tri al, Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, maio de
1995

19. Con cur so para Pro fes sor Li vre Do cen te
(can di da to apro va do: Ne bra, S.A), Fa cul da de de
Enge nha ria de Cam pi nas, Uni ver si da de Esta du al de
Cam pi nas, ju nho de 1995

20. Co lac chi, F., Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri -
cas: ins tru men to de apo io ao De sen vol vi men to
Ru ral Sus ten ta do, (ori en ta dor: La Ro ve re, E.L.),
mes tra do, COPPE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, mar ço de
1996

21. Este ves, O.A., Aná li se Exer gé ti ca da Pro -
du ção de Álco ol Etí li co de Cana de Açú car, (ori en -
ta dor Fer re i ra, O.C.), mes tra do, UFMG, Belo Ho ri zon -
te, fe ve re i ro de 1996

22. Con cur so para Pro fes sor Adjun to (can di da to 
apro va do: Var gas, J.V.C.), De par ta men to de Enge -
nha ria Me câ ni ca, Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná,
Cu ri ti ba, maio de 1996

23. Con cur so para Pro fes sor Li vre Do cen te
(can di da to apro va do: Cor tez. L.A.), Fa cul da de de
Enge nha ria Agrí co la, Uni ver si da de Esta du al de Cam -
pi nas, se tem bro de 1996

24. Con cur so para Pro fes sor Li vre Do cen te
(can di da to apro va do: Sevá Fi lho, A.O.), Fa cul da de de
Enge nha ria Me câ ni ca, Uni ver si da de Esta du al de
Cam pi nas, ja ne i ro de 1997

25. Con cur so para Pro fes sor Adjun to (can di da to 
apro va do: Orlan de, H.R.B.), De par ta men to de Enge -
nha ria Me câ ni ca, Esco la de Enge nha ria. Uni ver si da -
de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, mar ço de 1997

26. Leal, P.M., Ava li a ção Ener gé ti ca e Exer gé -
ti ca de um Sis te ma Ge ra dor de Pro ces sos Psi cro -
mé tri cos, (ori en ta dor: Ta deu Jor ge, J.), dou to ra do,
Fa cul da de de Enge nha ria Agrí co la, Uni ver si da de
Esta du al de Cam pi nas, mar ço de 1997

27. Bi ca lho, R.G., A For ma ção de Re gu la ri da -
des Tec no ló gi cas na Indús tria de Ele tri ci da de,
(ori en ta dor’ Ti gre, P.B.), dou to ra do, Insti tu to de Eco -

no mia, Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, agos -
to de 1997

28. Mo na co, M.A.G., Apro ve i ta men tos Hi dre -
lé tri cos de Pe que no Por te no Novo Con tex to Ju rí -
di co Insti tu ci o nal, (ori en ta dor: Ti a go, G.L.), mes tra -
do, EFEI, Ita ju bá, 1998

29. Cer que i ra, S.A.G., Me to do lo gi as de Aná li -
se Ter mo di nâ mi ca, (ori en ta do ra: Ne bra, S.A.), dou -
to ra do, Fa cul da de de Enge nha ria Me câ ni ca, Uni ver si -
da de Esta du al de Cam pi nas, Cam pi nas, mar ço de
1999

30. Tor res, E.A., Ava li a ção Exer gé ti ca e Ter -
mo e co nô mi ca de um Sis te ma de Co ge ra ção de
um Polo Pe tro quí mi co, (ori en ta dor: Gal lo, W.L.R.),
dou to ra do, Fa cul da de de Enge nha ria Me câ ni ca, Uni -
ver si da de Esta du al de Cam pi nas, Cam pi nas, mar ço
de 1999

31. Andi no, M.E.A., Sis te mas Inte gra dos de
Pro du ção de Ener gia atu a li zan do Prá ti cas Ances -
tra is. (ori en ta dor: La Ro ve re, E.L.), dou to ra do,
COPPE/UFRJ, maio de 1999

32. Co e lho, S.T., Me ca nis mos para im ple men -
ta ção da Co ge ra ção de Ele tri ci da de a par tir da Bi -
o mas sa – Um mo de lo para o Esta do de São Pa u lo,
(ori en ta dor: Zylbers ztajn, D.),dou to ra do, IEE/USP,
São Pa u lo, agos to de 1999

33. Nas ci men to, J.G.A., Con si de ra ções so bre
Incen ti vos Re gu la tó ri os à Ge ra ção Des cen tra li za -
da de Ener gia Elé tri ca no Bra sil, (ori en ta dor: San -
tos, A.H.M.), mes tra do, EFEI, Ita ju bá, de zem bro de
1999

34. Sil ve i ra, J. P., Re gu la ção de Mo no pó li os e
De fe sa da Con cor rên cia: Um Estu do so bre a Indús -
tria do Gás Na tu ral no Bra sil, (ori en ta dor: Pin to Jr.,
H.Q.) mes tra do, IE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, maio de
2000

35. Azu a ga, D., Da nos Ambi en ta is ca u sa dos
por Ve í cu los Le ves no Bra sil (ori en ta dor: Scha ef fer, 
R.) mes tra do, COPPE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, ou tu bro
de 2000

36. Fer nan des E.S.L., Me ca nis mos de Re gu la -
ção Ta ri fá ria na Indús tria de Gás Na tu ral: o Caso
do Ga so du to Bra sil-Bolívia, (ori en ta dor: Zylbers -
ztajn, D.), dou to ra do, IEE/USP, São Pa u lo, no vem bro
de 2000

37. Szklo. A.S., Ten dên ci as de De sen vol vi men -
to da Co ge ra ção a Gás Na tu ral no Bra sil (ori en ta dor:
Tol mas quim, M. T.), dou to ra do, COPPE/UFRJ, Rio de
Ja ne i ro, fe ve re i ro de 2001



38. Go mes, C.M., Aná li se Ter mo di nâ mi ca,
Exer gé ti ca e Ter mo e co nô mi ca de uma Insta la ção
Ter me lé tri ca em Ci clo Com bi na do, com Co ge ra -
ção de Va por (ori en ta dor: Gal lo. W.L.R.), mes tra do,
Fa cul da de de Enge nha ria Me câ ni ca, UNICAMP,
Cam pi nas, mar ço de 2001

39. Mat tos, L.B.R. de, A Impor tân cia do Se tor
de Trans por tes na Emis são de Ga ses do Efe i to
Estu fa – O Caso do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro
(ori en ta dor: La Ro ve re, E.L.), mes tra do,
COPPE/UFRJ, Rio de Ja ne i ro, abril de 2001

40. Oli ve i ra, H.R., Estu do de Vi a bi li da de Téc -
ni ca, Eco nô mi ca e Ambi en tal para Uti li zar Mis tu ra
Álco ol Ani dro/Di e sel/Adi ti vo em Fro ta de Ôni bus
Urba no (ori en ta dor: Co e lho, S.T.), mes tra do,
IEE/USP, São Pa u lo, maio de 2001

41. Mi ran da, J.M. de, Pro gra ma ção de Pro du -
ção de Mis tu ras de Pro du tos na Indús tria de Pe -
tró leo Oti mi za da atra vés de Mé to dos de Pro gra -
ma ção Ma te má ti ca, (ori en ta dor: Alme i da. D.A. de),
mes tra do, EFEI, Ita ju bá, ju nho de 2001

42. Cot tal lat, R.A., Pro pos ta de au to ma ção de
cal de i ras apli can do con tro le dis tri bu í do – Fi eld -
bus (ori en ta dor:), mes tra do, EFEI, Ita ju bá, 2001

43. Cos ta, C.L.C. da, Esti ma ti va do Ren di men -
to Hi dráu li co de Tur bi nas a Va por Tipo Cur tis Uti li -
zan do um Algo rit mo Com pu ta ci o nal (ori en ta dor:
Ma ga lhães Fº, P.), mes tra do, Fa cul da de de Enge nha -
ria Me câ ni ca, UNESP, Gu a ra tin gue tá, ju lho de 2001.

Luiz Au gus to Hor ta No gue i ra
Rio de Ja ne i ro, ou tu bro de 2001

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru-
tura.)

MENSAGEM Nº 253, DE 2001
(Nº 1.272/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so XXV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18. in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de lº de ou tu bro de 1986, no art. 56, in ci so I, alí nea a,
e no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Syne sio Sam pa io Goes Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i -
no da Bél gi ca.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Syne sio Sam pa io
Goes Fi lho, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 344/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 16 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú blica,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos
arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi co
Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, no art. 56, in ci so I, alí nea a, e no
art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu -
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Syne sio Sam -
pa io Goes Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Bél gi ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum-vitae do Emba i xa dor
Syne sio Sam pa io Goes Fi lho, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Ministro de Primeira Classe
Synesio Sampaio Góes Filho

Itú/SP, 13 de ju nho de 1939. Fi lho de Syne sio
Sam pa io Góes e Ma ria José Ro dri gues Sam pa io.

ID: 3978-MRE
CPF: 00583766820
Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,

FD-USP/SP. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti -
ca e Con su lar, IRBr. Cur so de Aper fe i ço a men to para
Che fes de SECOM. Cur so de Pós-graduação em Co -
mér cio Inter na ci o nal, Mi nis té rio da Eco no mia da
Fran ça, Pa ris. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de ou tu bro de 1968.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 5 de maio de

1972.



Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 21 de de -
zem bro de 1976.

Con se lhe i ro, me re ci men to, 12 de de zem bro de
1979.

Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 22
de ju nho de 1983.

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 20
de de zem bro de 1991.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção
Téc ni ca, 1968/69.

Assis ten te do Se cre tá rio-Geral de Po lí ti ca Exte -
ri or, 1969/71.

Adjun to do Ce ri mo ni al, da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, 1979/81. Che fe do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, 1981/85

Intro du tor Di plo má ti co, 1990.
Che fe do Ga bi ne te, Subs ti tu to, do Mi nis tro de

Esta do, 1990.
Se cre tá rio de Re la ções com o Con gres so,

1990/91.
Che fe do Ce ri mo ni al, 1991/92.
Che fe do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1992.
Che fe de Ga bi ne te do Mi nis tro da Fa zen da,

1993.
Pa ris, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1972.
Pa ris, Se gun do Se cre tá rio, 1972/75.
Lima, Se gun do Se cre tá rio, 1975/76.
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio, 1976/79.
Lima, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1979.
Lon dres, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1985/89.
Bo go tá, Emba i xa dor, 1994/98.
Lis boa, Emba i xa dor, 1998/01.
Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria da UIOOT, Mé -

xi co, 1970 (mem bro).
Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-França, Pa -

ris, 1973 (as ses sor).
Re u nião da OCDE so bre Co o pe ra ção na Pro -

mo ção de Expor ta ção dos Pa í ses em De sen vol vi -
men to, 1975 (ob ser va dor-adjunto).

Con fe rên cia dos Mi nis tros das Re la ções Exte -
ri o res dos Pa í ses Não-Alinhados, Lima, 1975 (as ses -
sor do ob ser va dor).

III Ses são da Co mis são Mis ta Eco nô mi ca e de 
Co o pe ra ção Téc ni ca Bra sil-Peru, Lima, 1976
(mem bro).

Re u nião do ECOSOC so bre Empre sas Trans -
na ci o na is, Lima, 1976 (mem bro).

Re u nião La ti no-Americana so bre Co o pe ra ção
Téc ni ca en tre Pa í ses em De sen vol vi men to, Lima,
1976 (che fe).

Re u nião Re gi o nal Pre pa ra tó ria para a Amé ri ca
La ti na e o Ca ri be da Con fe rên cia da ONU so bre a
Água, Lima 1976 (mem bro).

Co mi ti va bra si le i ra ao en con tro dos Pre si den tes
do Bra sil e do Peru, Ta ba tin ga, 1976 (mem bro).

Co mi ti va nas vi a gens ofi ci a is do Pre si den te da
Re pú bli ca: Ve ne zu e la (1979), Argen ti na (1980);

Fran ça(l981); Por tu gal (1981); Peru (1981);
Esta dos Uni dos da Amé ri ca (1982 e 1983); Ca na dá
(1982); Mé xi co (1983); Ni gé ria (1983); Se ne gal (1983; 
Argé lia (1983); Gu i né-Bissau (1983);

Cabo Ver de (1983); Chi na (1984); Ja pão (1984); 
Bo lí via (1984) e Pa ra guai (1984).

Pro fes sor de His tó ria Di plo má ti ca do Bra sil,
IRBr, 1992/93.

Mem bro da Ban ca Exa mi na do ra do CAE,
1992/93.

“Na ve gan tes, Ban de i ran tes, Di plo ma tas”. IPRI,
1991.

Ordem de Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Ca va le i ro, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Me da lha Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Me da lha do Pa ci fi ca dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Bra sí lia, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Cruz de João Ra ma lho, São Pa u lo,

Bra sil.
Me da lha de Hon ra da Incon fi dên cia, Bra sil.
Ordem de Fran cis co Mi ran da, Ter ce i ra Clas se,

Ve ne zu e la.
Ordem do SoL Co men da dor, Peru.
Ordem do Mé ri to, Co men da dor, Re pú bli ca Fe -

de ral da Ale ma nha.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Re pú bli ca

Fran ce sa.
Ordem ao Mé ri to por Ser vi ços Dis tin gui dos, Ofi -

ci al, Peru.
Ordem Me xi ca na da Águia Azte ca, Co men da -

dor, Mé xi co. Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Co men da dor, 
Equa dor.

Ordem do Sol Nas cen te, Ter ce i ra Clas se, Ja pão.
Ordem de Isa bel a Ca tó li ca (“Enco mi en da de

nu me ro”), Espa nha.
Ordem da Ni gé ria, Ofi ci al, Ni gé ria.
Ordem do Mar ro cos, Mar ro cos.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Di re tor-Geral 

do De par ta men to de Ser vi ço Exte ri or.



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

BÉLGICA

No vem bro de 2001

Ava li a ção ge ral do re la ci o na men to Bra -
sil-Bélgica.

As re la ções bi la te ra is ca rac te ri zam-se pelo diá -
lo go po lí ti co flu i do e cor di al e por um in ten so e mu tu a -
men te van ta jo so in ter câm bio eco nô mi co-comercial.
Exis te am pla co in ci dên cia de po si ções em vá ri os te -
mas da agen da in ter na ci o nal, so bre tu do no que se re -
fe re ao for ta le ci men to da ONU e do sis te ma mul ti ta te -
ral do co mér cio. No âm bi to da União Eu ro péia, a Bél -
gi ca tem ofe re ci do com fre qüên cia seu apo io a ques -
tões de in te res se bra si le i ro.

Não obs tan te o bom es ta do do diá lo go po lí ti co, é
no cam po eco nô mi co que o re la ci o na men to en con tra
seu mais di nâ mi co fun da men to. A Bél gi ca, com ape -
nas 10 mi lhões de ha bi tan tes, des pon ta como o sé ti mo 
ma i or mer ca do para nos sas ex por ta ções. Os in ves ti -
men tos bel gas no Bra sil são igual men te sig ni fi ca ti vos.

São vá ri os os si na is do cres cen te in te res se da
Bél gi ca pelo Bra sil, den tre os qua is so bres sa em a
cons ti tu i ção de Gru po Par la men tar bi la te ral, a re a ber -
tu ra do Con su la do no Rio de Ja ne i ro, a vi si ta bi la te ral
do en tão Mi nis tro do Exte ri or, Eric Dery cke, em ja ne i -
ro de 1999, e a de sig ni fi ca ti va mis são co mer ci al bel -
ga, pre si di da pelo Prín ci pe Her de i ro Fi li pe, em no -
vem bro de 1999. Res sal te-se, ain da, a vi si ta ao Bra sil
em abril úl ti mo do Se cre tá rio-Geral da Chan ce la ria
bel ga, Emba i xa dor Jan de Bock, oca sião em que se
re a li zou pro ve i to sa re u nião de con sul tas po lí ti cas
com o Emba i xa dor Se i xas Cor rêa.

De nos sa par te, a Bél gi ca foi ob je to de vi si ta do
Pre si den te da Re pú bli ca em seu pri me i ro ano de Go -
ver no (se tem bro de 1995), a qual con so li dou jun to às
li de ran ças po lí ti cas e em pre sa ri a is bel gas o po ten ci al
do re la ci o na men to bi la te ral. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so man te ve con ta tos com im por tan -
tes in ter lo cu to res bel gas e ina u gu rou, em Bru xe las,
ex po si ção co me mo ra ti va dos 75 anos da vi si ta ao
Bra sil do Rei Alber to I – o pri me i ro mo nar ca eu ro peu a 
vi si tar o País. O en tão Chan ce ler, Emba i xa dor Luiz
Fe li pe Lam pre ia, re a li zou vi si ta de tra ba lho à Bél gi ca
em ju nho de 1996 e o Mi nis tro Cel so La fer vi si tou o
país em maio de 2001.

Co o pe ra ção mi li tar

A co o pe ra ção mi li tar cons ti tui um dos mais im -
por tan tes as pec tos da re la ção. O Exér ci to bra si le i ro
ad qui riu, em 1997, 98 tan ques Le o pard fa bri ca dos na

Bél gi ca. Um ofi ci al da Ma ri nha bel ga. con vi da do pela
Ma ri nha, par ti ci pou, em 1998/1999, da Mis são Antár -
ti ca Bra si le i ra, en quan to ofi ci al da Ma ri nha do Bra sil
fez cur so de des mi na gem ma rí ti ma em Antu ér pia. A
Bél gi ca é um dos prin ci pa is mer ca dos para as ex por -
ta ções bra si le i ras de ma te ri al bé li co.

Com base nes se po si ti vo qua dro, o Mi nis tro da
De fe sa bel ga, André Fla ha ut, re a li zou vi si ta ao Bra sil
de 29-10 a 1º-11 de 2000. Em seu en con tro em Bra sí -
lia, os Mi nis tros Qu ín tão e Fla ha ut abor da ram os se -
guin tes te mas de in te res se co mum: re for ma das For -
ças Arma das no Bra sil e na Bél gi ca; co o pe ra ção mi li -
tar re gi o nal; par ti ci pa ção nas ope ra ções da ONU; a
fun ção das For ças Arma das na luta con tra o trá fi co de 
en tor pe cen tes; e ex po si ção acer ca do ma te ri al bé li co
bel ga dis po ní vel para ven da. Há in te res se bel ga em
as si nar um Me mo ran do de Enten di men tos com o Go -
ver no bra si le i ro na área mi li tar.

Re la ções eco nô mi cas

O es pa ço eco nô mi co for ma do pela Bél gi ca e
pelo Lu xem bur go cons ti tui um dos prin ci pa is mer ca -
dos de des ti no das ex por ta ções bra si le i ras, à fren te
de pa í ses como Re i no Uni do, Fran ça e Espa nha.
Como ocor re com os Pa í ses Ba i xos, boa par te de
nos so co mér cio com a Bél gi ca de ve-se ao trân si to de
mer ca do ri as no por to de Antu ér pia e à atu a ção de ca -
sas es pe ci a li za das em re ex por ta ção.

Em ma té ria de in ves ti men tos, so bres sai a aqui -
si ção, em 1998, pela em pre sa Trac te bel – li ga da ao
gru po fran cês Suez Lyon na i se –, do con tro le aci o ná -
rio da com pa nhia de ele tri ci da de Ge ra sul, por
US$879 mi lhões. Em ou tu bro de 2000, in clu si ve, foi
ina u gu ra da a Usi na de Itá (na di vi sa dos Esta dos de
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul), pri me i ro em pre -
en di men to da Ge ra suí pri va ti za da. A Trac te bel ad qui -
riu, tam bém em 1998, em To can tins, área des ti na da á 
cons tru ção da Usi na Hi dre lé tri ca de Ca na bra va, pro -
je to or ça do em US$400 mi lhões. Exis te, ain da, co o -
pe ra ção en tre a Embra er e as em pre sas bel gas So -
na ca e Asco, for ne ce do ras de com po nen tes para o
avião ERJ-145 e para o mais novo pro du to da em -
presa, a ae ro na ve ERJ-170. Esta co o pe ra ção acar -
re tou a cri a ção, em São José dos Cam pos, da em -
pre sa So braer.

Além dis so, a Tra e te bel vem bus can do uma
ma i or colabo ra ção com a Pe tro bras no cam po das
pla ta for mas ma rí ti mas, par ti cu lar men te para es to ca -
gem “off-shore” e cons tru ção de “top-side fa ci li ti es”.
Enten de a Trac te bel que o “know how” da Pe tro bras
pode ser ex por ta do para ou tras re giões do mun do e
que uma even tu al as so ci a ção en tre as duas com pa -



nhi as poderia ser de gran de uti li da de, da dos o co -
nhe ci men to do mer ca do in ter na ci o nal, es pe ci al men -
te no su des te da Ásia, que a Trac te bel de tém, e sua
for te in ser ção no mer ca do mun di al de ener gia. As
com pa nhi as já en tra ram em con ver sa ções de alto
ní vel, ha ven do a úl ti ma re u nião sido re a li za da na
Pre si dên cia da Pe tro bras em agos to de 2000, com a
par ti ci pa ção do se nhor Ge or ges Ver camr nen, Vi -
ce-Presidente e prin ci pal exe cu ti vo da Trac te bel
Engi ne e ring. A em pre sa Bel ga tom, por sua vez, tam -
bém do gru po Trac te bel, vem de mons tran do igual in -
te res se em part ci par do pro gra ma bra si le i ro de ge ra -
ção de ener gia nu cle ar.

Dez prin ci pa is pro du tos bra si le i ros ex por ta dos
para a Bél gi ca em 2000:

– Suco de la ran ja con cen tra do
– Pas tas quí mi cas de ma de i ra
– Pro du tos se mi ma nu fa tu ra dos de fer ro ou aço
– Mi né ri os de fer ro e seus con cen tra dos
– Alu mí nio em bru to
– Fa re lo e re sí du os da ex tra ção de óleo de soja

– Café cru em grão
– Soja mes mo tri tu ra da
– Ca u lim e ou tras ar gi las ca u lí ni cas
– Fumo em fo lhas e des per dí ci os
Obs.: A Embra er ven deu re cen te men te 4

aviões para a For ça Aé rea bel ga, num to tal de
US$78 mi lhões.

Dez prin ci pa is pro du tos bel gas im por ta dos pelo
Bra sil em 1999:

– Par tes e pe ças de aviões, he li cóp te ros, e ou tros
– Me di ca men tos para me di ci na hu ma na e ve te -

ri ná ria
– Com pos tos or ga no-inorgânicos
– Po lí me ros de eti le no, pro pi le no e es ti re no
– Com pos tos he te ro cí cli cos, seus sais e sul fo -

na mi das
– Te a res para te ci dos
– Bom bas, com pres so res e suas par tes
– Ve í cu los au to mó ve is de pas sa ge i ros
– Bar ras, per fis, fios, cha pas e ti ras de alu mí nio
– Mal te in te i ro ou par ti do, não tor ra do
Prin ci pa is in ves ti men tos re cen tes no Bra sil:
– 1998
Trac te bel: com pra da Ge ra sul por US$801,8

mi lhões
Trac te bel: cons tru ção de usi na hi dre lé tri ca em

Go iás
Be a u li eu: fá bri ca de ta pe tes no Pa ra ná
Tes sen der lo Chi mie: jo int-venture no Rio Gran -

de do Sul no se tor quí mi co
– 1999
Ka to en Na tie: com pra da JOB (US$35 mi lhões),

na área de lo gís ti ca

INFORMAÇÕES GERAIS

Da dos bá si cos

Nome Oficial: Re i no da Bél gi ca
Ca pi tal: Bru xe las
Área: 30.519 km²
População: 10,2 mi lhões (est. 2000)
Sistema Político: A Bél gi ca é uma fe de ra ção sob 

o re gi me mo nár qui co-parlamentar. É di vi di da em três
re giões (Va lô nia, Flan dres e Bru xe las) que pos su em
alto ní vel de au to no mia.

Chefe de Estado: Rei Alber to II (as su miu o tro no 
em agos to de 1993)

Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Ministro Guy Ver -
hofs tadt

Ministro do Exterior: Lou is Mi chel



Embaixador da Bélgica no Brasil: Je an-Michel
Ve ran ne man de Wa terv li et 

PIB, a pre ços cor ren tes: US$235,9 bi lhões
(2000)

Taxa Real de Crescimento do PIB: 3,8% (2000),
3% (est. 2001)

Composição do PIB: se tor in dus tri al 22,4%; se -
tor de ser vi ços 65%; se tor agrí co la 12,6%

PIB Per Capita: US$22.407 (2000)
Moeda: fran co bel ga
Câmbio: FB 45.15 = US$1 (ou tu bro de 2001)
Inflação: 2,5% (2000), 2,4%(est. 2001)
Taxa de Desemprego: 8,6% (est. 2000)
Exportações: US$192,7 bi lhões (2000)
Importações. US$178,6 bi lhões (2000)
Saldo Comercial: US$14,05 bi lhões (2000)
IDH: 0,925 (7ª po si ção)

Con jun tu ra po lí ti ca e eco nô mi ca

Se gun do pes qui sas re cen tes, o Go ver no do li -
be ral Guy Ver hofs tadt con ta com o mais alto ín di ce de 
apro va ção des de sua pos se, em ju lho de 1999. Sua
ges tão me re ce a apro va ção de 47% dos en tre vis ta -
dos – 45% na pes qui sa an te ri or – e a de sa pro va ção
de ape nas 20% (os de ma is não ma ni fes ta ram opi -
nião). Na Re gião de Bru xe las o grau de apro va ção
atin giu 51%, em Flan dres 50% e na Va lô nia, tra di ci o -
nal re du to so ci a lis ta, 43%. A prin ci pal ex pli ca ção para 
o au men to de po pu la ri da de de um Go ver no que já ul -
tra pas sa a me ta de da le gis la tu ra de qua tro anos se -
ria, à par te uma cor re ta ad mi nis tra ção den tro de um
qua dro eco nô mi co ain da po si ti vo, a fa vo rá vel ex po si -
ção aos olhos do pú bli co bel ga de seus dois prin ci pa is 
di ri gen tes nes te se mes tre em que a Bél gi ca exer ce a
Pre si dên cia da União Eu ro péia.

De fato, o li be ral fla men go Guy Ver hofs tadt e o li -
be ral fran có fo no Lou is Mi chel, vis tos fre qüen te men te
ao lado dos prin ci pa is li de res mun di a is nos úl ti mos
me ses, têm en chi do de or gu lho os bel gas Con tri bui
ain da para a as cen são da po pu la ri da de do Go ver no
Ver hofs tadt a ob ser va ção pe los prin ci pa is par ti dos
opo si ci o nis tas da tré gua tá ci ta acor da da ao fi nal do
se mes tre an te ri or pela qual se abs te ri am de fus ti gar o 
Go ver no fe de ral nes te se mes tre em que toca à Bél gi -
ca o exer cí cio da Pre si dên cia da UE. No mes mo sen ti -
do, os re cor ren tes e des gas tan tes atri tos en tre fla -
men gos e va lões têm fi ca do bas tan te aba i xo da mé -
dia nos úl ti mos me ses.

Não é à toa, por tan to, que o Pri me i ro-Ministro
Guy Ver hofs tadt, bi lin güe qua se per fe i to, seja o ho -
mem pú bli co mais po pu lar em Flan dres, o se gun do

mais po pu lar em Bru xe las (onde há 85% de fran có fo -
nos) e o ter ce i ro mais po pu lar na Va lô nia. O Chan ce -
ler Lou is Mi chel, por sua vez, e o po lí ti co mais po pu lar 
em Bru xe las e o se gun do mais po pu lar na Va lô nia,
onde per de para o Pre si den te do Par ti do So ci a lis ta,
Elio Di Rupo. Fa lan do um mu i to bom ne er lan dês, o
que e pou co fre qüen te en tre os po lí ti cos va lões, Mi -
chel é ape nas o nú me ro de zo i to em po pu la ri da de em
Flan dres, em bo ra ao mes mo tem po seja o úni co ho -
mem pú bli co do sul do país a fi gu rar na lis ta dos vin te
po lí ti cos mais po pu la res da or gu lho sa e ex clu si vis ta
re gião fla men ga.

No to can te aos par ti dos po lí ti cos, as agre mi a -
ções li be ra is tam bém con ti nu am a ga nhar ter re no,
ain da que li ge i ra men te. O par ti do li be ral fla men go,
pri me i ro par ti do em Flan dres, pros se gue am pli an do
sua van ta gem so bre os opo si ci o nis tas so ci a -
is-cristãos. Em Bru xe las, a fe de ra ção dos par ti dos li -
be ra is fran có fo nos, na pri me i ra po si ção, am plia li ge i -
ra men te a van ta gem so bre o par ti do eco lo gis ta fran -
có fo no, na se gun da po si ção. Na Va lô nia, a fe de ra ção
li be ral di mi nui um pou co a bre cha que a se pa ra do do -
mi nan te Par ti do So ci a lis ta.

De res to, no con jun to, tan to o Par ti do So ci a lis ta
fran có fo no quan to o Par ti do So ci a lis ta fla men go, am -
bos in te gran tes da co li ga ção no po der, per dem algo
em po pu la ri da de. O PS fran có fo no é o pri me i ro na Va -
lô nia e o ter ce i ro em Bru xe las, en quan to o PS fla men -
go é o ter ce i ro em Flan dres. Os par ti dos eco lo gis tas,
tam bém só ci os da co a li zão go ver nis ta, man têm-se
es ta ci o ná ri os. O par ti do eco lo gis ta fran có fo no é o se -
gun do nas pre fe rên ci as em Bru xe las e o ter ce i ro na
Va lô nia. Já o par ti do eco lo gis ta fla men go é ape nas o
quin to em Flan dres.

Na opo si ção, os so ci a is-cristãos, tal vez guar -
dan do mu ni ção para 2002, per dem ter re no, ain da que 
li ge i ra men te. Assim, o par ti do so ci al–cris tão fla men -
go, do ex-Primeiro-Ministro Je an-Luc De ha e ne, man -
tém sua se gun da po si ção em Flan dres, en quan to os
so ci a is–cris tãos fran có fo nos pros se guem no quar to
lu gar tan to em Bru xe las quan to na Va lô nia.

A po pu la ri da de do Vla ams Blok, de ex tre -
ma-direita, man tém–se pra ti ca men te es ta ci o ná ria;
pas sou de 16,6% em ju nho para 16,5% em se tem bro.
Ha ven do os en tre vis ta dos sido aus cul ta dos en tre os
dias qua tro e ca tor ze de se tem bro, os efe i tos dos
acon te ci men tos de 11-9 nos EUA pra ti ca men te não
se fi ze ram sen tir na atu al pes qui sa. O Vla ams Blok
con ti nua como o quar to par ti do em po pu la ri da de em
Flan dres (logo aba i xo dos so ci a lis tas), mes ma po si ção 
ocu pa da en tre os par ti dos fla men gos em Bru xe las.



O “Front Na ti o nal”, o par ti do fran có fo no equi va -
len te de ex tre ma-direita, au men tou sua po pu la ri da de
na Va lô nia de 4,1% em ju nho para 4,4% em se tem -
bro; e em Bru xe las de 2,2% em ju nho para 2,5% em
se tem bro. Da das suas re du zi das di men sões, o ”Front
Na ti o nal“ não ca u sa ma i o res pre o cu pa ções aos par ti -
dos de mo crá ti cos, ao con trá rio do seu con gê ne re do
nor te, o Vla ams Blok, para o qual con ti nua em apli ca -
ção a po lí ti ca do ”cor dão sa ni tá rio“, apo i a da ade ma is
pela gran de im pren sa.

Me re ce ain da um re gis tro o par ti do fla men go
Volk su nie, di re i ta mo de ra da e sex to par ti do em Flan -
dres, que ob te ve na pes qui sa de opi nião des te mês
7,6% das pre fe rên ci as em sua re gião. Cu ri o sa men te,
em 15-9, no dia se guin te ao en cer ra men to da co le ta
de da dos da pes qui sa, seus di ri gen tes, em vir tu de de
gra ves dis pu tas in ter nas, de ci di ram dis sol ver o par ti -
do. Te me-se que uma par te de seus adep tos ve nha a
en gros sar as fi le i ras do Vla ams Blok. Por ou tro lado,
já se co gi ta a re fun da ção do Volk su nie, com ou tro
nome e ex clu í dos os dis si den tes mi no ri tá ri os.

Em suma, não se es pe ram ma i o res mo di fi ca -
ções no qua dro po lí ti co até o fi nal do ano, quan do se
en cer ra a Pre si dên cia bel ga da UE. À par te a pre vi sí -
vel de sa ce le ra ção eco nô mi ca em fun ção dos acon te -
ci men tos de onze de se tem bro, pa re ce ain da pre ma -
tu ro es pe cu lar so bre se es ses acon te ci men tos te rão
tam bém re per cus sões mar can tes no to can te à po lí ti -
ca in ter na do país, como, v.g., um even tu al for ta le ci -
men to dos par ti dos de di re i ta.

No que se re fe re à eco no mia bel ga, re cen tes in -
di ca do res di vul ga dos pela “Ban que Na ti o na le de Bel -
gi que” (BNP), Ban co Cen tral Bel ga, con fir mam as
pre vi sões, for mu la das no iní cio do ano, de de sa ce le -
ra ção da eco no mia bel ga em 2001. Os ín di ces de
con fi an ça dos agen tes eco nô mi cos con ti nu am a in di -
car ex pec ta ti vas de cres ci men to me nor em 2001. O
ín di ce de con jun tu ra da BNP tam bém man te ve ten -
dên cia de que da.

Se gun do os da dos e aná li ses pro du zi dos não
so men te pela BNB, mas por di ver sas ou tras fon tes,
en tre elas, uni ver si da des, ban cos e a pró pria OCDE,
a eco no mia des te país de ve rá acu sar os efe i tos de
uma con jun tu ra in ter na ci o nal em de te ri o ra ção. Nes se 
ce ná rio ad ver so, o sal do da ba lan ça co mer ci al de ve rá 
con tri bu ir de modo mais mo des to para o cres ci men to
do PIB bel ga em 2001, em com pa ra ção com 2000.
Isso se de ve rá, so bre tu do, a qua dro me nos fa vo rá vel
na União Eu ro péia como um todo (para onde se di ri -
gem cer ca de 75% das ex por ta ções) e, em par ti cu lar,
na Ale ma nha, onde já se ve ri fi ca re du ção ra zo a vel -
men te im por tan te da de man da. As ex por ta ções para

fora da UE fo ram, con tu do, as que mais se res sen ti -
ram, mas, vale no tar que seu peso na pa u ta bel ga é
bem me nor. Assim, glo bal men te, as ex por ta ções de -
ve rão ex pan dir-se em ape nas 4,3% no cor ren te ano,
em com pa ra ção com o ex cep ci o nal cres ci men to de
11,8% no ano pas sa do.

Em seu con jun to, no en tan to, as pre vi sões para
2001 não são ne ces sa ri a men te pes si mis tas. Espe -
ra-se que os in ves ti men tos pri va dos no se gun do se -
mes tre man te nham-se em ní vel ele va do. O con su mo
tam bém tem dado si na is de man ter-se com al gum vi -
gor: es pe ra-se cres ci men to de 2,4%, em 2001, em
com pa ra ção com 3,1%, em 2000. Assim, a de man da
in ter na de ve rá com pen sar em par te a per da de di na -
mis mo do se tor ex ter no.

Por se to res, no ta-se que a de sa ce le ra ção eco -
nô mi ca será con si de ra vel men te ma i or na in dús tria
(onde já se con ta bi li za gran de nú me ro de de mis sões)
e, em me nor es ca la, no se tor da cons tru ção. O se tor
agrí co la de ve rá ain da con ti nu ar de pri mi do, como con -
se qüên cia de cri ses se gui das: di o xi na, vaca lou ca e
af to sa. O co mér cio, por sua vez, apa ren ta ser o se tor
que será me nos atin gi do (sus ten ta do por vi go ro sa de -
man da in ter na).

Fa to res es tru tu ra is de ve rão tam bém con tri bu ir
para que a eco no mia bel ga atra ves se ra zo a vel men te
bem o pe río do de de te ri o ra ção da con jun tu ra in ter na -
ci o nal e se ga ran ta ma i or im pul so de cres ci men to no
pró xi mo ano. Em par ti cu lar, o in cre men to da de man -
da in ter na de ve rá man ter-se, no mé dio e lon go pra -
zos, gra ças, em par te, ao au men to da ren da dis po ní -
vel, de vi do às re for mas fis ca is que o Go ver no vem im -
ple men tan do, no sen ti do de di mi nu ir en car gos so ci a is 
e im pos tos. Essas me di das, ade ma is, in ci tam à mo -
de ra ção sa la ri al e man têm cus tos de mão-de– obra
sob con tro le.

As pres sões in fla ci o ná ri as pre sen tes des de o
ano an te ri or – re fle tin do, em cer ta me di da, o au men to
do pre ço do pe tró leo, o en fra que ci men to do euro e as
cri ses agrí co las, in clu si ve o ex ces so de chu vas na pri -
ma ve ra – de ve rão gra du al men te ser re du zi das. Ape -
sar dis so, o pró prio Go ver no aban do nou pre vi sões
oti mis tas de in fla ção aba i xo de 2% e es pe ra ago ra
que a taxa de in fla ção se si tue em tor no de 2,4% para
o cor ren te ano e em 1,5% para 2002 (o ban co BBL,
para ci tar ou tra fon te, es pe ra in fla ção de 2,2%, em
2001). A in fla ção mé dia (em base anu al) dos qua tro
pri me i ros me ses do ano foi de 2,33%, mas já há in di -
ca ções de que, após atin gir um pico de 3,1% em
maio, a par tir de en tão co me çou a ar re fe cer (até mes -
mo como re fle xo do me nor ní vel de ati vi da de eco nô -



mi ca), com ta xas de 2,93% e 2,65%, em ju nho e ju lho, 
res pec ti va men te.

Como re fle xo do me nor cres ci men to eco nô mi -
co, es pe ra-se re du ção, igual men te, do rit mo de di mi -
nu i ção do de sem pre go, em pas so re la ti va men te ace -
le ra do ain da no iní cio do ano. De qual quer for ma, a
tra je tó ria des cen den te do de sem pre go deve ain da
con ti nu ar, tal vez che gan do-se a es ta bi li zar no fi nal do
ano (prin ci pal men te de vi do às de mis sões na in dús -
tria), mas sem ne ces sa ri a men te re ver são do pro ces -
so. As pre vi sões mais oti mis tas pre vê em taxa de de -
sem pre go que po de rá si tu ar-se aba i xo de 7%, em
com pa ra ção com os 8,6% de 2000.

Em suma, a for ça re la ti va da de man da in ter na,
pela via do con su mo e dos in ves ti men tos em ní vel ra -
zo a vel men te ele va dos, de ve rá com pen sar a pior con -
jun tu ra ex ter na, ga ran tin do um cres ci men to do PIB
en tre 2,1% e 2,4% (es pe ra-se cres ci men to em 2002
de até 2,7%). O de sem pre go de ve rá di mi nu ir ain da
um pou co mais ao lon go do ano e cer tos se to res,
como o ma nu fa tu re i ro (onde se ve ri fi ca cla ra re du ção
da taxa de ocu pa ção da ca pa ci da de ins ta la da), de ve -
rão con ti nu ar a so frer mais. Uma me lho ra efe ti va do
qua dro eco nô mi co bel ga está li ga da, pois, a si na is de
ma i or di na mis mo do se tor ex ter no. Des sa for ma, caso 
não haja si na is nes se sen ti do – como, por exem plo,
uma me lho ra do de sem pe nho da eco no mia nor te–
ame ri ca na –, de pre fe rên cia an tes do fi nal do ano, as
pers pec ti vas, tan to para 2002 como mes mo para este 
ano, po de rão, no va men te, ser re vis tas para ba i xo.

Qu an to às fi nan ças pú bli cas, o me nor cres ci -
men to eco nô mi co tal vez ve nha a afe tar a meta do Go -
ver no de al can çar um su pe rá vit de 0,2% do PIB para
este ano, pois, na ela bo ra ção do or ça men to, foi pre -
vis to cres ci men to do PIB de 2,5% (pre vi são con si de -
ra da con ser va do ra à épo ca, quan do se es pe ra va uma 
taxa de 3,1%).

Para que o Go ver no fe de ral pos sa le var adi an te
seus pro je tos de re for ma fis cal, ga ran tir o re for ço do
sis te ma de pen sões e di mi nu ir o peso da dí vi da pú bli -
ca, por exem plo, é qua se cer to que, ao con trá rio do
que ocor re com o in ves ti men to pri va do, o in ves ti men -
to pú bli co de ve rá cair em 2001. Este fe nô me no, aliás,
já ha via sido an te ci pa do pelo mer ca do, pois não era
es pe ra do ní vel de in ves ti men to se me lhan te ao de
2000, ano ele i to ral, em que a pres são por au men to de 
gas tos é tra di ci o nal men te ele va da. Do pon to de vis ta
eco nô mi co, o equi lí brio das fi nan ças pú bli cas co lo -
ca-se de modo re la ti va men te sim ples, mas, da pers -
pec ti va po lí ti ca, de ve rá sus ci tar in ten sa ne go ci a ção
no seio da co a li zão go ver na men tal (so bre tu do, ago ra, 
com a vol ta imi nen te das fé ri as), onde cada cor ren te

nu tre seus pró pri os pro je tos, que, pelo vis to, po dem
vir a dis pu tar re cur sos mais es cas sos do que se an te -
ci pa va.

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

MENSAGEM Nº 254, DE 2001
(Nº 1.273/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i çio Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, § 1º,
e no art. 59, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço
Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, e no art. 57, § 1º do Ane xo 1 ao De -
cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de -
se jo fa zer, do Se nhor José Bo ta fo go Gon çal ves, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Argen ti na.

Os mé ri tos do Se nhor José Bo ta fo go Gon çal -
ves, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe -
nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de no ven tro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00345/DP-MRE/APES

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i -

ção, com o dis pos to no art. 18, § 1º do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to 
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, e no art. 57, § 1º,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor José Bo ta fo go Gon çal -
ves, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca Argen ti na.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Se nhor José
Bo ta fo go Gon çal ves, que, jun ta men te com a Men sa -
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên -
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa -
me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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de Lu xem bur go para evi tar a Du pla Tri bu ta ção em
Ma té ria de Impos tos so bre os Ren di men tos, Bra sí lia,
1972 (sub che fe).

IV Re u nião de Di re to res de Tri bu ta ção Inter na
ALALC, Mé xi co, 1972 (re pre sen tan te).

Ne go ci a ção de um Acor do com a Di na mar ca e a 
Su í ça para evi tar a du pla Tri bu ta ção em ma té ria de
Impos tos so bre os Ren di men tos, Co pe nha gue e Ber -
na, 1973 (sub che fe).

Con fe rên cia Mun di al so bre re for ma Agrá ria,
Roma, 1979 (de le ga do).

Mis são do Mi nis tro Del fim Net to que re a li zou
con ta tos com a Co mu ni da de Fi nan ce i ra Ale mã, 1980
(de le ga do).

Mis são do Mi nis tro Del fim Net to a Bu e nos Ai res, 
Argen ti na, 1980 (de le ga do).

Mis são de Ne go ci a ções de Acor dos Fi nan ce i ros 
com o Go ver no Fran cês em apo io ao es for ço ener gé -
ti co de sen vol vi do pelo Bra sil, 1980 (de le ga do).

Mis são do Pre si den te da Pe tro bras, à Fran ça,
para ne go ci a ções re la ti vas a even tu al pro to co lo fi nan -
ce i ro em fa vor da que la Empre sa Pú bli ca, 1980 (re pre -
sen tan te da Se plan).

VII Re u nião da Co mis são Mis ta Te u to-Brasileira
de Co o pe ra ção Eco nô mi ca, Bra sí lia, 1980 (de le ga do).

XXII Re u nião da Assem bléia de Go ver na do res do 
BID, Ma dri, 1981 (Go ver na dor Su plen te tem po rá rio).

VII Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil–União
So vié ti ca, Mos cou, 1981 (de le ga do).

Re u niões das Jun tas de Go ver na do res do FMI,
e BIRD, Bel gra do, 1979, Was hing ton, 1980 e To ron to,
1982 (de le ga do).

XXXVIII Ses são Anu al das Par tes Con tra tan tes
do Acor do Ge ral de Ta ri fas Adu a ne i ras e Co mér cio,
Ge ne bra, 1982 (de le ga do).

VI Ses são do Con se lho de Go ver na do res do
Fundo Inter na ci o nal para o De sen vol vi men to Agrí co -
la (FIDA), Itá lia, 1982 (Go ver na dor Su plen te tem po -
rá rio).

IX Re u nião da Co mis são Inter go ver na men tal
Bra sil–URSS para Co o pe ra ção Co mer ci al, Eco nô mi -
ca, Ci en tí fi ca e Téc ni ca, Mos cou, 1983 (de le ga do).

XXXVIII Re u nião Anu al Con jun ta das Assem -
bléi as de Go ver na do res do FMI, do BIRD, e dos Co -
mi tês Inte ri no e de De sen vol vi men to, Was hing ton,
1983 (de le ga do).

XIII Re u nião do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér -
cio Bra sil–Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Eas ton, 1983
(de le ga do).

De le ga ção para ne go ci ar com os re pre sen tan -
tes das Agên ci as Fi nan ce i ras Pú bli cas que são cre -
do res da dí vi da ex ter na bra si le i ra as ca rac te rís ti cas e
con di ções de re es tru tu ra ção dos pa ga men tos des sa
dí vi da, Pa ris, 1983 (de le ga do).

Vi si ta ofi ci al do Pre si den te João Bap tis ta de Oli -
ve i ra Fi gue i re do, Mé xi co, 1983 (mem bro).

A dis po si ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, 1979
(co or de na dor da Cin gra).

Se cre tá rio da Se cre ta ria de Co o pe ra ção Eco nô -
mi ca e Téc ni ca Inter na ci o nal,

SUBIN/SEPLAN/PR, 1979/85.
Vi ce-Presidente de Re la ções Exter nas do Ban -

co Mun di al, 1985/87.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Geral

do De par ta men to do Ser vi ço Este ri or.

ARGENTINA

Re la ções Bi la te ra is
Foi es sen ci al men te no Pra ta que os in te res ses

das duas me tró po les ibé ri cas se cho ca ram e des de en -
tão, a ge o gra fia e a his tó ria atu a ram de ma ne i ra si nér gi -
ca para dar aos dois gran des ato res sul-americanos a
con vic ção de que, qual quer que fos se o sig no da re la -
ção, esta se ria sem pre, de lado a lado, imen sa men te
im por tan te.

O re la ci o na men to en tre Bra sil e Argen ti na al te -
rou-se dra ma ti ca men te ao lon go dos sé cu los, evo lu -
in do de um con fli to ar ma do di re to para uma re la ção
ma du ra, mar ca da pela in ter de pen dên cia re cí pro ca.

No es pa ço de pou co mais de um sé cu lo, ar gen -
ti nos e bra si le i ros pas sa ram de ri va is a só ci os.

Po de-se di zer que a in fle xão po si ti va des sa re la -
ção ocor reu no fi nal dos anos 70, quan do se con clu iu
o Acor do Tri par ti te en tre Bra sil, Pa ra guai e Argen ti na
so bre a uti li za ção dos re cur sos hí dri cos da ba cia do
rio Pa ra ná. Mais do que o fim da po lê mi ca em tor no da 
cons tru ção de Ita i pu, en cer ran do uma dé ca da de ten -
sões en tre Bra sí lia e Bu e nos Ai res, o Acor do re pre -
sen tou a aber tu ra de no vas pos si bi li da des para as re -
la ções en tre os dois pa í ses.

As opor tu ni da des en tão aber tas co me ça ram a to -
mar for ma com o res ta be le ci men to dos re gi mes de mo -
crá ti cos no Bra sil e na Argen ti na, du ran te a dé ca da de
80. Pa u la ti na men te, ela bo rou-se uma nova agen da con -
jun ta, in cre men tan do a qua li da de do re la ci o na men to bi -
la te ral. A ba i xa in ten si da de de diá lo go, que até en tão di -
fi cul ta va a co o pe ra ção em ter re nos na tu ral men te com -



ple men ta res, ra pi da men te deu lu gar à só li da ali an ça
po lí ti ca e à ini ci a ti va de in te gra ção que con du zi ram ao
pro ces so de cri a ção do Mer co sul.

A evo lu ção do re la ci o na men to dos dois pa í ses
ao lon go da úl ti ma dé ca da apre sen tou re sul ta dos
con cre tos, vé ri fi cá ve is pela in ten si fi ca ção do in ves ti -
men to di re to mú tuo e do co mér cio bi la te ral. A ali an ça
en tre Bra sil e Argen ti na, en tre tan to, vai mu i to além da
es fe ra pu ra men te eco nô mi ca. O pro ces so de in te gra -
ção re ves te-se de ca rá ter es tra té gi co, com re sul ta dos 
e ob je ti vos de mé dio e lon go pra zos, cujo ob je ti vo ma -
i or é vi a bi li zar a in ser ção in ter na ci o nal de for ma com -
pe ti ti va de am bos pa í ses.

O su ces so de um pro je to de in te gra ção de lon go 
pra zo de pen de não ape nas do em pe nho po lí ti co e do
de se jo dos pa í ses en vol vi dos, mas tam bém das con -
di ções fí si cas para fa zê-lo. Assim, o de sen vol vi men to
de in fra-estrutura co mum ou com ple men tar é item
fun da men tal da agen da bi la te ral, par ti cu lar men te no
que tan ge às es tru tu ras de trans por te, co mu ni ca ções
e ener gia. A Argen ti na é o ma i or for ne ce dor in di vi du al
de pe tró leo do Bra sil e co me ça a com ple men tar a ma -
lha ener gé ti ca bra si le i ra com o for ne ci men to de ener -
gia elé tri ca e de gás na tu ral.

Con jun tu ra po lí ti ca
A Argen ti na atra ves sa um mo men to de gran de

com ple xi da de e in cer te zas, ten do en fren ta do um cro -
ni co pro ces so de cri se, ini ci a do no úl ti mo ano do Go -
ver no Me nem (1999). Em ou tu bro de 1999, o Pre si -
den te Fer nan do de la Rua foi ele i to com 48,5 % dos
vo tos. A ele i ção de De la Rúa foi vi a bi li za da pela co a li -
zão, de no mi na da ”Ali an ça“, en tre a União Cí vi ca Ra -
di cal (UCR) e a Fren te País So li dá rio – FREPASO. Já
nos pri me i ros me ses de atu a ção, po rém, a ”Ali an ça“
foi fra ci o na da com a re nún cia do Vi ce-Presidente
Car los ”Cha cho“ Alva rez, da Fre pa so, em ou tu bro de
2000. Em de cor rên cia das al te ra ções po lí ti cas, ana -
lis tas ar gen ti nos apon ta ram o sur gi men to de um novo 
eixo de go ver na bi li da de, es tru tu ra do em tor no da
UCR e do Par ti do jus ti ci a lis ta (PJ).

O re sul ta do das ele i ções le gis la ti vas, re a li za das 
no dia 14 de ou tu bro úl ti mo, con fir ma ram o Par ti do
Jus ti ci a lis ta como o gran de ven ce dor com cer ca de
40% dos vo tos vá li dos, em âm bi to na ci o nal. O PJ am -
pli ou seu con tro le so bre o Se na do (pas sou a ter 41
das  ban cas) tor nan do-se a prin ci pal ban ca da na Câ -
ma ra (de ve rá os ci lar en tre 110 e 113 de pu ta dos, de
um to tal de 257) O Pe ro nis mo pre va le ceu em 17 das
24 pro vín ci as, in clu si ve nas de ma i or im por tân cia,
após a Ca pi tal (Bu e nos Ai res, Cór do ba, Men do za e
San ta Fe).

O re sul ta do con fir ma as pre vi sões de que o PJ
exer ce rá a con di ção, iné di ta na Argen ti na, de opo si -
ção, com o con tro le de am bas as ca sas do Le gis la ti vo.

O Go ver no do Pre si den te Fer nan do de la Rúa
se gue bus can do re com por sua base de apo io po lí ti co. 
O re sul ta do das úl ti mas ele i ções re de fi niu esse es for -
co em duas ver ten tes cla ras: uma ”fren te da go ver na -
bi li da de“, com o Par ti do jus ti ci a lis ta (PJ), ”ga ran ti da“
pe los in te res ses ele i to ra is da ma i o ria pe ro nis ta; e
uma fren te in ter na, du ra men te aba la da pela cam pa -
nha ele i to ral des te ano e pe los re sul ta dos das ur nas.

Con jun tu ra eco nô mi ca
No dia 20 de mar ço de 2001, Do min go Ca va lo

as su miu o co man do da eco no mia ar gen ti na, ten do
pro cu ra do apre sen tar-se como um ”Mi nis tro da mi cro -
e co no mia“, pre o cu pa do com a com pe ti ti vi da de das
em pre sas e o cres ci men to eco nô mi co. Pro cu rou, num 
pri me i ro mo men to, ten tar re di na mi zar a pro du ção
sem ter que lan çar mão dos cor tes que in vi a bi li za ram
a ges tão de Ri car do Ló pez Murphy.

Gra ças, em par te, ao re no me de ”pai da con ver -
si bi li da de“ e de es pe ci a lis ta em en con trar so lu ções
cri a ti vas para con tex tos de cri se, Ca val lo con se guiu
do Con gres so a apro va ção do im pos to so bre trans fe -
rên ci as fi nan ce i ras (ITF) e dos cha ma dos ”su per po -
de res“, que lhe ga ran tem am pla mar gem de ma no bra
em ma té ria tri bu tá ria, ad mi nis tra ti va e de des re gu la -
men ta ção. O pla no era ga ran tir au men to de re ce i ta e
com ba ter a so ne ga ção por meio do ITF e, com isso,
cri ar mar gem para a re du ção se le ti va de im pos tos
dis tor ci vos e ini bi do res da ati vi da de eco nô mi ca.

Adi ci o nal men te, fo ram re du zi das as ta ri fas de
bens de ca pi tal e ele va das as de bens de con su mo,
como es tí mu lo à re cu pe ra ção dos se to res de tra de a -
bles, gol pe a dos pela so bre va lo ri za ção do peso. As
me di das ta ri fá ri as que exi gi ram a apro va ção, pelo
Con se lho do Mer ca do Co mum de wa i ver da Ta ri fa
Exter na Co mum do Mer co sul (TEC) – re fle ti am opi -
nião ex pres sa re i te ra da men te por Ca val lo: a ne ces si -
da de de trans for mar em zona de li vre co mér cio.

No dia 27 de abril, Ca val lo anun ci ou um pa co te
que en glo bou a ge ne ra li za ção do IVA, au men to de ali -
quo ta do ITF e re du ção do gas to pú bli co. A re vis ta
The Eco no mist res sal tou o sen ti do da mu dan ça:

”Although Mr. Ca val lo is not the sort to ad mit it,
this is an about-face“. Ao ape lar para o ri gor fis cal, o
novo Mi nis tro co me çou a per der po pu la ri da de, so bre -
tu do en tre os que vi ram sua che ga da ao po der como
uma mu dan ça do mo de lo eco nô mi co ar gen ti no.

Se ria um erro, con tu do, ima gi nar uma vi ra da or -
to do xa ple na. Ele men tos de ”po lí ti ca ati va“ per ma ne -



ce ram vi vos, o que se evi den ci ou na ce le bra ção em
maio, do pri me i ro con vê nio pró-competitividade.
Acor da do en tre os Go ver nos na ci o nal, pro vin ci a is e
da ci da de de Bu e nos Ai res e re pre sen tan tes em pre -
sa ri a is e sin di ca is do se tor me ta lúr gi co e de bens de
ca pi tal, o con vê nio, cen tra do em isen ções e fa ci li da -
des tri bu tá ri as, ser viu de mo de lo para ins tru men tos
si mi la res fir ma dos com nu me ro sos ou tros se to res
nos me ses se guin tes. A con vi vên cia en tre me di das
fis ca is e po lí ti cas de es tí mu lo à pro du ção se tor nou
mo ti vo de crí ti ca. Quem apóia os con vê ni os la men ta
que sua efe ti vi da de es te ja sen do mi na da pela po lí ti ca 
fis cal; quem pri o ri za as con tas pú bli cas re cla ma do
con trá rio. Algum con sen so exis te quan to ao dano ge -
ra do pela cres cen te im pre vi si bi li da de da po lí ti ca eco -
nô mi ca e seu im pac to so bre as de ci sões de con su mo
e in ves ti men to, cha ves da re di na mi za ção. 

Em 4 de ju nho, o Go ver no lo grou re du zir em
US$16 bi lhões o cus to dos ven ci men tos da dí vi da pú -
bli ca até 2005 (ele van do, para tan to, o juro mé dio dos
no vos bô nus a 15,29%), por meio de uma tro ca de tí -
tu los.

O me ga can je, como a blin da gem, foi ce le bra do
como uma ga ran tia de sol vên cia, que, ao afas tar o ris -
co de de fa ult, per mi ti ria a re du ção dos ju ros e a con -
se qüen te re a ti va ção pro du ti va.

Tam bém em ju nho fo ram im ple men ta das duas
al te ra ções im por tan tes da po lí ti ca de con ver si bi li da -
de. Em 15 de ju nho, foi cri a do o fac tor de em pal me
que, ao adi an tar para as ex por ta ções e im por ta ções o 
efe i to da ces ta dó lar-euro, re pre sen tou con cre ta men -
te uma des va lo ri za ção cam bi al li mi ta da ao co mér cio
ex ter no. Em 21 de ju nho, o Con gres so apro vou o pro -
je to de con ver si bi li da de am pli a da, ga ran tin do a in cor -
po ra ção do euro, a par tir do mo men to fu tu ro em que
es ti ver equi pa ra do ao dó lar.

A fle xi bi li za ção da po lí ti ca de con ver si bi li da de,
ao to car o que é a co lu na cen tral da po lí ti ca eco nô mi -
ca ar gen ti na des de 1991, ge rou pre o cu pa ção pela in -
cer te za cam bi al que es ti mu la. Nes se pe ri o do, en tre fi -
nal de ju nho e iní cio de ju lho, tam bém sur gi ram más
no tí ci as na area fis cal, como o au men to in te ra nu al de
73% do dé fi cit do se tor pú bli co na ci o nal em maio e a
que da in te ra nu al de 4,9% da ar re ca da ção tri bu tá ria
em ju nho. Para com ple tar, o Mi nis tro de Eco no mia se
en vol veu em di fe ren tes fren tes de ba ta lha pú bli ca.
De bi li tou o Mer co sul ao pu bli car a Re so lu ção
258/2001, que des con ta o “fac tor de em pal me” da ta -
ri fa adu a ne i ra co bra da para vá ri os bens, eli mi nan do
ou re du zin do a pre fe rên cia dos só ci os. Fi nal men te,
en trou em con fli to com os Go ver na do res de Pro vín -
ci as devi do ao atra so na trans fe rên cia de re cur sos

pre vis ta no “Com pro mi so Fe de ral por el Cre ci mi en to
y la Dis ci pli na Fis cal”, de de zem bro de 2000.

É nes se con tex to, de di fí ce is re sul ta dos eco nô -
mi cos e fra gi li da de po lí ti ca, que Ca val lo anun cia, em
12 de ju lho, o pro gra ma “dé fi cit zero”. A cri se fi nan ce i -
ra, ex pres sa em ace le ra da que da de de pó si tos e re -
ser vas, e a in dis po ni bi li da de de no vos fi nan ci a men tos 
trans for ma ram o dé fi cit zero em um im pe ra ti vo. Não
se tra ta de uma es co lha, mas de um pro ce di men to ado -
ta do ante a in vi a bi li da de de qual quer ou tro ca mi nho.

Uma im por tan te vi tó ria do Go ver no ar gen ti no,
de que mu i tos du vi da vam, foi a ob ten ção, em agos to,
de novo res pal do do FMI, tra du zi do em cré di to de
US$8 bi lhões, que se so mou aos re cur sos ori gi na is
da blin da gem. Des te to tal, US$4 bi lhões fo ram uti li za -
dos para re for çar as re ser vas do Ban co Cen tral. O for -
ta le ci men to das ga ran ti as do sis te ma fi nan ce i ro, con -
tu do, e mes mo o cum pri men to da re gra de dé fi cit
zero, não bas tam para as se gu rar o fim da re ces são
ar gen ti na. O pro ble ma cen tral, que, aliás, mu i to in ti mi -
dou as au to ri da des do FMI no mo men to de apro var o
novo cré di to, diz res pe i to ao cres ci men to eco nô mi co.

O PIB no se gun do tri mes tre de 2001 caiu 0,5%
(dado pro vi só rio), o es ti ma dor de ati vi da de in dus tri al
de agos to apon ta que da in te ra nu al de 5,9%, as ven -
das em su per mer ca do em agos to di mi nu í ram 5,1%
na com pa ra ção in te ra nu al, as ven das em shop ping
cen ters apre sen tam que da in te ra nu al de 16,2% e o
in ves ti men to in ter no bru to no se gun do tri mes tre de
2001 caiu 6,3%. Em con tras te com o se gun do, a que -
da da ar re ca da ção em se tem bro su pe rou as pre vi -
sões mais pes si mis tas, com uma re du ção in te ra nu al
de 14% (o IVA, im pos to que re fle te di re ta men te a ati -
vi da de eco nô mi ca, caiu 31,4%). Fi nal men te, em con -
tras te com o ter ce i ro, o ris co país se gue mu i to alto, a
taxa de ju ros in ter ban cá ria tri pli cou e o dó lar fu tu ro (a
doze me ses) se apro xi ma de $1,40 pe sos.

Do pon to de vis ta do re la ci o na men to bi la te ral, o
Mi nis tro da Eco no mia pro põe um jogo di fí cil e ar ris ca -
do. Ca val lo ten ta subs ti tu ir a agen da de re lan ça men to 
do Mer co sul pe los te mas de seu in te res se: fim da
União Adu a ne i ra, li ber da de para ne go ci a ção com ter -
ce i ros, aban do no da TEC, co or de na ção de po lí ti cas
cam bi a is, etc. A trans for ma ção (ou re gres são) do
Mer co sul é, tal vez, o úni co cam po em que Ca val lo
está lo gran do con cre ti zar a vi são ex pres sa no mo -
men to de sua pos se.

Con clu são

Não há dú vi da de que Ca val lo re ce beu uma
eco no mia em si tu a ção frá gil. No fun do de pra ti ca men -



te to das as ques tões que nos opõem à Argen ti na no
pro ces so de ne go ci a ção co mer ci al do Mer co sul, está
uma di fe ren ça de con cep ções de par te a par te.
Enquan to o Bra sil ten de a ver e ne go ci ar o Mer co sul
es sen ci al men te sob uma pers pec ti va es tra té gi ca, a
Argen ti na ten de a pri vi le gi ar a pers pec ti va do mer ca -
do. O Bra sil sem pre re a ge com mais fle xi bi li da de a
uma si tu a ção de con fli to, com mais vi são de fu tu ro, e 
sen ti do de equi lí brio. A Argen ti na, no en tan to, mu i to
embora com par ti lhe da vi são es tra té gi ca do Bra sil,
enca ra o Mer co sul aci ma de tudo como uma for ma de
pe ne trar no mer ca do bra si le i ro, o que a leva a re a gir
com mais ime di a tis mo às cri ses. É na tu ral para o
mer ca do que cada pro du tor mo va-se pelo de se jo de
ven der mais e des tru ir seus com pe ti do res. Não o é,
po rém, para o Esta do. É pre ci so ver as ques tões
co mer ci a is pon tu a is do Mer co sul com um pou co
mais de vi são es tra té gi ca e um pou co me nos de ló -
gi ca de mer ca do, em es pe ci al em um mo men to de
gra ve cri se.

Não obs tan te as di fi cul da des cir cuns tan ci a is por 
que pas sa o pro ces so de in te gra ção sub-regional, há
que se des ta car a im por tân cia sin gu lar que a Ali an ça
Estra té gi ca en tre Bra sil e Argen ti na ad qui riu no uni -
ver so da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. Pelo que re pre -
sen tou his to ri ca men te e pelo que pas sou a sig ni fi car
após a cri a ção do Mer co sul, a Argen ti na cons ti tui o
de sa fio mais com ple xo, mais pri o ri tá rio, mais vi go ro -
so, e, por tan to, o que mais de man da per sis tên cia, cri -
a ti vi da de e sen ti do de fu tu ro por par te do apa ra to de
po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. O de sen vol vi men to so ci o e -
co nô mi co de for ma con jun ta dos dois pa í ses é, an tes
de mais nada, uma cons tru ção po lí ti ca, da qual de -
cor re a es ta bi li da de de toda a Amé ri ca do Sul, e,
como tal ca re ce de cu i da dos per ma nen te men te.

(20 de no vem bro de 2001)

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

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Nº 199/2001, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 539, 
de 2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy.

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 418, DE 2001

(Nº 855/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so -
bre Co o pe ra ção e Co or de na ção em Ma té -
ria de Sa ni da de Agro pe cuá ria, ce le bra do
em Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção e Co or -
de na ção em Ma té ria de Sa ni da de Agro pe cuá ria, ce -
le bra do em Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como qua is quer
ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I
do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos 
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBUCA DO PERU
SOBRE COOPERAÇÃO E COORDENACAO

EM MATÉRIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA

O Go ver no de Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca do Peru
(do ra van te de no mi na dos ”Par tes Con tra tan tes“),
CONSIDERANDO:
Que é de in te res se mú tuo in cre men tar o in ter -

câm bio co mer ci al de pro du tos agrí co las e pe cuá ri os,
bem como a co o pe ra ção téc ni ca nos as pec tos fi tos -
sa ni tá ri os e zo os sa ni tá ri os en tre os dois pa í ses;

Que os as pec tos ci en tí fi cos, tec no ló gi cos e nor -
ma ti vos em ma té ria de sa ú de ani mal e sa ni da de ve -
ge tal re ves tem-se de es pe ci al in te res se para fa ci li tar
o co mér cio in ter na ci o nal de ani ma is, ve ge ta is, seus
pro du tos e sub pro du tos e para pre ser var seus ter ri tó -
ri os li vres de pra gas e do en ças;

Que o re co nhe ci men to, har mo ni za ção e agi li za -
ção dos re qui si tos e pro ce di men tos téc ni cos e ad mi -
nis tra ti vos exi gi dos nas im por ta ções e ex por ta ções



de pro du tos agrí co las e pe cuá ri os fa ci li ta rão o co mér -
cio des ses ani ma is, ve ge ta is, seus pro du tos e sub -
pro du tos;

Que am bas as Par tes Con tra tan tes ra ti fi ca ram o 
Acor do so bre a Apli ca ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi -
tos sa ni tá ri as da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
(OMC); são par tes da Con ven ção Inter na ci o nal para
a Pro te ção dos Ve ge ta is (CIPV) da FAO, e são mem -
bros do Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE) e
do Co mi tê do Co dex Ai men ta ri us De ci dem ce le brar o
se guin te Acor do:

CAPITULO I
Obje ti vos

ARTIGO 1º

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
atra vés do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru, atra vés do
Ser vi ço Na ci o nal de Sa ni da de Agrá ria do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra (SENASA do ra van te de no mi na das
Enti da des Exe cu to ras, com pro me tem-se a:

a) iden ti fi car e dar pri o ri da de às ações de co o -
pe ra ção téc ni ca em ma té ri as de in te res se co mum,
com o ob je ti vo de lo grar um me lhor con tro le das pra -
gas e das en fer mi da des fito e zo os sa ni tá ri as exis ten -
tes e fa ci li tar o co mér cio de pro du tos agrí co las e pe -
cuá ri os en tre os dois pa í ses;

b) ela bo rar pro gra mas para pre ve nir a in tro du -
ção e pro pa ga ção, em seus res pec ti vos ter ri tó ri os, de
pra gas e de en fer mi da des fito e zo os sa ni tá ri as su je -
itas a re gu la men tos qua ren te ná ri os, e tam bém har mo -
ni zar, con for me o caso, os seus li mi tes de to le rân cia;

c) pro mo ver a ado ção, em seus res pec ti vos ter -
ri tó ri os, de re gras har mo ni za das so bre hi gi e ne e tec -
no lo gia no que res pe i ta aos con tro les ofi ci a is de pro -
du tos de ori gem ani mal e ve ge tal.

CAPÍTULO II
Das Ações

ARTIGO 2º

A co o pe ra ção en tre as Par tes Con tra tan tes se
dará atra vés:

a) do in ter câm bio de le gis la ção e de in for ma ção
téc ni co-cientítica so bre a si tu a ção fito e zo os sa ni tá ria
no ter ri tó rio de cada uma das Par tes Con tra tan tes, in -
clu in do mé to dos de con tro le de pra gas e en fer mi da -
des, téc ni cas de di ag nós ti co, ma ne jo e ela bo ra ção de
pro du tos e sub pro du tos de ori gem ani mal e ve ge tal;

b) do in ter câm bio de pes so al es pe ci a li za do,
com a fi na li da de de ins pe ci o nar, na ori gem, os pro ce -

di men tos e con di ções fito e zo os sa ni tá ri as de pro du -
ção ani mal e ve ge tal;

c) da de fi ni ção de pro gra mas e tra ta men tos e
fito e zo os sa ni tá ri os es pe cí fi cos que agi li zem os pro -
ce di men tos de co mér cio de pro du tos agro pe cuá ri os;

d) da co la bo ra ção re cí pro ca de ca rá ter téc ni co
em as pec tos de re co nhe ci men to, di ag nós ti co e me di -
das de pre ven ção de ris co sa ni tá rio de ocor rên ci as
nos ter ri tó ri os de am bos os pa í ses;

e) do in ter câm bio de es pe ci a lis tas e pes so al es -
pe ci a li za do nas ma té ri as do pre sen te Acor do, com
fins de pes qui sa e ca pa ci ta ção.

CAPÍTULO III
Di re i tos e Obri ga ções das

Par tes Con tra tan tes

ARTIGO 3º

As Par tes Con tra tan tes te rão os se guin tes di re i -
tos e obri ga ções:

a) ado tar, man ter ou apli car me di das fito e zo os -
sa ni tá ri as de ve ri fi ca ção de re sí du os, em con for mi da -
de com o pre sen te Acor do, ne ces sá ri as para a pro te -
ção da vida, da sa ú de hu ma na, da sa ú de  ani mal e da
sa ni da de ve ge tal, no âm bi to do Acor do so bre a Apli -
ca ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da
Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio (OMC). Não
obstante, cada Par te Con tra tan te terá o di re i to de fi -
xar seus ní ve is de pro te ção, com base nos prin cí pi os 
ci en tíficos da aná li se de ris co;

b) a Par te ex por ta do ra de ve rá cer ti fi car o cum -
pri men to das exi gên ci as de im por ta ção da ou tra Par -
te, que po de rá exi gir, quan do con si de rar ne ces sá rio,
os cer ti fi ca dos fito e zo os sa ni tá ri os acor da dos para
fins de in ter câm bio co mer ci al de pro du tos agro pe -
cuá rios;

c) ou tor gar as fa ci li da des ne ces sá ri as para a ve -
ri fi ca ção dos con tro les, ins pe ções, apro va ções e pro -
gra mas de ca rá ter fito e zo os sa ni tá ri os;

d) pro mo ver o es ta be le ci men to de sis te mas de
har mo ni za ção no âm bi to agros sa ni tá rio para mé to -
dos de amos tra gem, di ag nós ti co e ins pe ção e cer ti fi -
ca ção de ani ma is, ve ge ta is, seus pro du tos e sub pro -
du tos nos ní ve is de cam po, pro ces sa men to in dus tri al
e lu gar de en tra da;

e) pro du zir, re gis tar e in ter cam bi ar in for ma ção
so bre os la bo ra tó ri os de aná li ses de ani ma is, ve ge ta -
is, seus pro du tos e sub pro du tos a se rem ex por ta dos
bi la te ral men te; ade ma is, es ta be le cer pro to co los para
as aná li ses de la bo ra tó rio a re a li zar quan do ne ces sá -
rio no trân si to de ani ma is en tre os dois pa í ses;



f) ofe re cer fa ci li da des para a ca pa ci ta ção de
pes so al téc ni co em ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa
e em ou tras en ti da des afins à sa ni da de agro pe cuá ria.

ARTIGO 4º

As Par tes Con tra tan tes se com pro me tem a no ti -
fi car-se mu tu a men te:

a) as mu dan ças sig ni fi ca ti vas que ocor ram na
área zo os sa ni tá ria, tais como o apa re ci men to ou a
sus pe i ta de do en ças exó ti cas, con for me as lis tas A e
B do Escri tó rio Inter na ci o nal das Epi zo o ti as (OIE),
den tro das 24 ho ras ime di a ta men te se guin tes à de -
tec ção do pro ble ma;

b) as mu dan ças sig ni fi ca ti vas na si tu a ção fi tos -
sa ni tá ria, tais como o sur gi men to de pra gas qua ren te -
ná ri as ou a pro pa ga ção des tas sob con tro le ofi ci al, no 
pra zo de 10 dias a par tir de sua ve ri fi ca ção;

c) as ocor rên ci as de im por tân cia epi de mi o ló gi -
ca no que res pe i ta a do en ças e pra gas não in clu í das
nos dois itens an te ri o res;

d) as al te ra ções nas nor mas fito e zo os sa ni tá ri as
vigen tes que pos sam afe tar o in ter câm bio co mer ci al
bi la te ral de pro du tos agro pe cuá ri os, pelo me nos 60
dias an tes da data de en tra da em vi gor da nova dis po -
si ção, de modo a per mi tir ob ser va ções da ou tra Par te
Con tra tan te. As si tu a ções de emer gên cia es tão isen -
tas do pra zo an te ri or men te in di ca do.

e) as me di das de ur gên cia que se im ple men tem
para con tro lar os fo cos ou sur tos de pra gas de im por -
tân cia qua ren te ná ria e de en fer mi da des de no ti fi ca -
ção obri ga tó ria.

CAPÍTULO IV
Da Co mis são Mis ta e das

Enti da des Exe cu to ras

ARTIGO 5º

A co or de na ção e su per vi são da apli ca ção do
pre sen te Acor do es ta rão a car go de uma Co mis são
Mis ta in te gra da por re pre sen tan tes das Enti da des
Exe cu to ras da se guin te for ma:

– O Se cre tá rio de De fe sa Agro pe cuá ria do Bra -
sil, ou seu re pre sen tan te;

– O Che fe do Ser vi ço Na ci o nal de Sa ni da de
Agra ria (SENASA) do Peru, ou seu re pre sen tan te;

– As res pec ti vas equi pes téc ni cas que se es ti -
mem ade qua das.

ARTIGO 6º

Cabe à Co mis são Mis ta de fi nir as re giões es pe -
cí fi cas onde se efe tu a rão os tra ba lhos de co o pe ra ção
e os pro je tos a re a li zar.

ARTIGO 7º

A Co mis são Mis ta bus ca rá pro mo ver, em seus
res pec ti vos ter ri tó ri os, a par ti ci pa ção de ins ti tu i ções e 
as so ci a ções dos se to res pú bli co e pri va do no cum pri -
men to dos ob je ti vos e ati vi da des pre vis tas no pre sen -
te Acor do.

ARTIGO 8º

Para dis cu tir so bre ma té ria téc ni co-científica e
har mo ni za ção de re qui si tos fito e zo os sa ni tá ri os, bem 
como os de ma is as sun tos que sur jam du ran te a exe -
cu ção do pre sen te Acor do, a Co mis são Mis ta re u -
nir-se-á pelo me nos uma vez por ano, em data e lo cal
acor da dos mu tu a men te. A sede do en con tro será ro -
ta ti va.

ARTIGO 9º

As Enti da des Exe cu to ras ela bo ra rão, de ma ne i -
ra co or de na da, um in for me anu al so bre o de sen vol vi -
men to dos re sul ta dos des te Acor do.

ARTIGO 10

A Enti da de Exe cu to ra que, ao abri go do pre sen -
te Acor do, en vi ar re pre sen tan tes e es pe ci a lis tas ao
ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te, ar ca rá com os
gas tos cor res pon den tes, a me nos que as Par tes Con -
tra tan tes de ci dam o con trá rio. A Par te Con tra tan te
do país an fi trião fa ci li ta rá o aces so dos fun ci o ná ri os
aos lu ga res onde es tes de vam de sen vol ver o seu tra -
ba lho e pro por ci o na rá a as sis tên cia ne ces sá ria ao
cum pri men to da mis são.

ARTIGO 11

As Par tes Con tra tan tes po de rão, com base nes -
te Acor do, subs cre ver Pro to co los Com ple men ta res
em as sun tos es pe cí fi cos de in te res se mú tuo. Todo
Pro to co lo Com ple men tar subs cri to ao abri go des te
Acor do cons ti tu i rá par te in te gran te do mes mo.

CAPÍTULO V
Pe río do de Vi gên cia e Emen das

ARTIGO 12

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30 (trin ta)
dias após re ce bi da a úl ti ma no ti fi ca ção em que uma
das Par tes Con tra tan tes in for ma à ou tra do cum pri -
men to dos re qui si tos le ga is ne ces sá ri os à sua en tra -
da em vi gor. Terá va li da de de 1 (um) ano e será pror -
ro ga do au to ma ti ca men te por igua is pe río dos su ces si -
vos, ex ce to se 6 (seis) me ses an tes do tér mi no de um
pe río do uma das Par tes Con tra tan tes no ti fi car a ou -
tra, por es cri to, de sua de ci são de de nun ciá-lo.



ARTIGO 13

O pre sen te Acor do po de rá ser al te ra do pe las
Par tes Con tra tan tes. As mo di fi ca ções en tra rão em vi -
gor se gun do o dis pos to no Arti go 12.

ARTIGO 14

Em ca sos de emer gên cia de ame a ça à sa ú de
pú bli ca ani mal ou à sa ni da de pú bli ca ve ge tal, as Par -
tes Con tra tan tes po de rão sus pen der a apli ca ção do
pre sen te Acor do. A sus pen são des te Acor do, as sim
como a sua re a ti va ção, se rão co mu ni ca das ime di a ta -
men te à ou tra Par te Con tra tan te.

ARTIGO 15

Qu al quer di ver gên cia so bre a in ter pre ta ção ou
exe cu ção do pre sen te Acor do será re sol vi da por via
di plo má ti ca.

ARTIGO 16

O tér mi no do pre sen te Acor do não afe ta rá a re a -
li za ção das ati vi da des de co o pe ra ção que se en con -
trem em exe cu ção.

Fe i to em Lima, em 6 de de zem bro de 1999, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e
es pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên -
ti cos.

Pelo Governo da República Federativa do Bra sil. 
– José Ve i gas Fi lho, Emba i xa dor.  

Pelo Governo da República do Peru. – Fer nan -
do Tra zeg ni es Gran da, Mi nis tro das Re la ções Exte -
ri o res.

MENSAGEM Nº 779, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -

so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do en tre o 
Gover no da  Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção e Co or -
dena ção em Ma té ria de Sa ni da de Agro pe cuá ria, ce -
le bra do em Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

Bra sí lia, 6 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 130/MRE

Bra sí lia, em 12 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -

va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so bre
Co o pe ra ção e Co or de na ção em Ma té ria de Sa ni da de 
Agro pe cuá ria, ce le bra do em Lima, em 6 de de zem bro 
de 1999.

2. O re fe ri do Acor do tem por ob je ti vo pro mo ver a 
co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Re pú bli ca do
Peru no cam po da sa ú de pú bli ca ve te ri ná ria e da pro -
te ção das plan tas. Visa, igual men te, cri ar um qua dro
fa vo rá vel à am pli a ção do co mér cio bi la te ral de pro -
dutos de ori gem ani mal e ve ge tal, ten do por base as
nor mas e re gu la men tos es ta be le ci dos pe los prin ci -
pa is or ga nis mos e ins tru men tos in ter na ci o na is so bre
aque las ma té ri as, como, en tre ou tros, o Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as e a Con ven ção Inter na ci o -
nal para a Pro te ção dos Ve ge ta is.

3. Con for ma pre vê o Acor do, as au to ri da des sa -
ni tá ri as de uma Par te de ve rão co mu ni car à ou tra Par -
te even tu a is al te ra ções nas res pec ti vas le gis la ções e
in for mar so bre a si tu a ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria em
seu ter ri tó rio. Uma Co mis são Mis ta bi la te ral será en -
car re ga da de co or de nar e su per vi si o nar a im ple men -
ta ção do Acor do. Esta Co mis são de ve rá igual men te
de fi nir pro gra mas de co o pe ra ção a se rem de sen vol vi -
dos con jun ta men te e es ta be le cer me di das es pe cí fi -
cas de fa ci li ta ção dos trâ mi tes adu a ne i ros de pro du -
tos agro pe cuá ri os e de har mo ni za ção das no ras sa ni -
tá ri as.

4. O in ter câm bio de in for ma ções e a apro xi -
mação en tre se to res agro pe cuá ri os bra si le i ro e pe -
ru a no, pre vis tos no Acor do, de ve rão pos si bi li tar, em
par ti cu lar, a re du ção dos ris cos de pro pa ga ção de
pra gas de plan tas e de do en ças de ani ma is de um
país para o ou tro. Tra ta-se de ob je ti vo de alta pri o ri da -
de, dada a ex ten são da fron te i ra fí si ca com o Peru.

5. Con for me sa li en ta o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
o pre sen te Acor do obe de ce à ori en ta ção ema na da do 
“Acor do So bre Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as”,
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (Acor do
SPS/WTO, con for me a si gla em in glês), fir ma do pelo
Bra sil, que con vi da as Par tes a as si na rem en tre si ins -
tru men tos com vis tas a fi xar re gras bi la te ra is de in ter -
câm bio co mer ci al, em par ti cu lar no que diz res pe i to
às nor mas de ino cu i da de dos ali men tos e aos pro ce -
di men tos de de fe sa sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria.

6. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to, que teve a ini ci a ti va de pro por a as si na tu ra do
Acor do, par ti ci pou ati va men te da sua ne go ci a ção e
apro vou seu tex to fi nal, si mi lar ao de Acor dos do gê -
ne ro fir ma dos pelo Go ver no bra si le i ro com ou tros
pa í ses.



7. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to à Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci o -
nal, jun ta men te com có pi as au ten ti ca das do Acor do.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is  que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 419, DE 2001

(Nº 860/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Co -
o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri -
ná ria, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho
de 2000.

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

Co o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri ná ria, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de 
ju lho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que acar re tem
encar gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA ROMÊNIA SOBRE

COOPERAÇÃO NO CAMPO DA
SANIDADE VETERINÁRIA

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Ro mê nia
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra±an tes”),
De ci di dos a ex pan dir e de sen vol ver a co o pe ra -

ção mú tua no cam po da ve te ri ná ria, a fim de as se gu -
rar o ní vel ade qua do de pro te ção con tra do en ças de
ani ma is e do en ças hu ma nas ca u sa das por pro du tos
de ori gem ani mal ca rac te ri za dos como im pró pri os
para a sa ú de, e

Gu i a dos pelo de se jo de de sen vol ver as re la -
ções en tre os dois pa í ses, de fa ci li tar o co mér cio mú -
tuo de ani ma is, sê men para in se mi na ção ar ti fi ci al,
em briões, ovos para re pro du ção, pro du tos de ori gem
ani mal, me di ca men tos e ou tros pro du tos de uso na
me di ci na ve te ri ná ria, for ra gem e ou tros pro du tos que
pos sam afe tar a sa ú de ani mal,

Acor da ram o se guin te:

ARTIGO 1º

As Par tes Con tra tan tes co o pe ra rão com vis tas à 
pro te ção dos ter ri tó ri os dos seus Esta dos con tra a in -
tro du ção e/ou dis se mi na ção de do en ças de ani ma is
quan do da im por ta ção, ex por ta ção e trân si to de ani -
ma is, sê men para in se mi na ção ar ti fi ci al, em briões,
ovos para re pro du ção, pro du tos de ori gem ani mal,
me di ca men tos e ou tros pro du tos de uso na me di ci na
ve te ri ná ria, for ra gem e ou tros pro du tos que pos sam
afe tar a sa ú de ani mal.

ARTIGO 2º

As au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com pe -
ten tes das Par tes Con tra tan tes para fins de im ple -
men ta ção do pre sen te Acor do são:

– Pela par te bra si le i ra, o Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra e do Abas te ci men to;

– Pela par te ro me na, a Agên cia Na ci o nal de Sa -
ni da de Ve te ri ná ria do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da
Ali men ta ção.

ARTIGO 3º

As au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com pe -
ten tes das Par tes Con tra tan tes de ve rão es ta be le cer,
de co mum acor do, ati vi da des con jun tas para sim pli fi -
car os pro ce di men tos de sa ni da de ve te ri ná ria para a
im por ta ção, ex por ta ção e trân si to de ani ma is, sê men



para in se mi na ção ar ti fi ci al, em briões, ovos para re -
pro du ção, pro du tos de ori gem ani mal, me di ca men tos
e ou tros pro du tos de uso na me di ci na ve te ri ná ria, for -
ra gem e ou tros pro du tos su je i tos a con tro le de sa ni -
da de ve te ri ná ria na fron te i ra. Ati vi da des em con jun to
deve rão ser acor da das, le van do-se em con si de ra -
ção as le gis la ções bra si le i ra e ro me na, bem como as 
ori entações ema na das do Acor do so bre a Apli ca ção
de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga ni za -
ção Inter na ci o nal do Co mér cio:

ARTIGO 4º

1. As au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com -
pe ten tes de vem for ne cer-se mu tu a men te, sem de mo -
ra, in for ma ção so bre:

a) a ocor rên cia, no ter ri tó rio de seus Esta dos,
das do en ças es pe ci fi ca das na lis ta A do Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as, in clu in do o nome da es -
pé cie, o nú me ro de ani ma is afe ta dos por do en ças, as
áre as de ocor rên cia dos sur tos, a base do di ag nós ti co 
e o tipo de ati vi da de con du zi da com vis tas ao con tro le 
das do en ças;

b) as do en ças in fec ci o sas de ani ma is es pe ci fi -
ca das nas lis tas A e B do Escri tó rio Inter na ci o nal de
Epi zo o ti as, em bo le tins men sa is;

c) as con di ções de sa ni da de ve te ri ná ria e os ti -
pos de cer ti fi ca dos de sa ni da de ve te ri ná ria que de fi -
nem as con di ções de im por ta ção, ex por ta ção e li cen -
ças de trân si to para ani ma is, sê men para in se mi na -
ção ar ti fi ci al, em briões, ovos para re pro du ção, pro du -
tos de ori gem ani mal, me di ca men tos e ou tros pro du -
tos de uso na me di ci na ve te ri ná ria, for ra gem e ou tros
pro du tos que pos sam afe tar a sa ú de dos ani ma is.

2. As au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com -
pe ten tes das Par tes Con tra tan tes de ve rão in for -
mar-se mú tua e ime di a ta men te so bre as me di das
pre ven ti vas to ma das no caso da ocor rên cia de do en -
ça es pe ci fi ca da na lis ta A do Escri tó rio Inter na ci o nal
de Epi zo o ti as no ter ri tó rio de país vi zi nho.

ARTIGO 5º

1. As Par tes Con tra tan tes de ve rão apo i ar a co o -
pe ra ção en tre as au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria
com pe ten tes e en tre ins ti tu i ções bra si le i ras e ro me -
nas que se be ne fi ci em de avan ços ci en tí fi cos e tec no -
ló gi cos no cam po da sa ni da de ve te ri ná ria, por in ter -
mé dio de:

a) in ter câm bio de ex pe riên ci as e co nhe ci men -
tos re la ti vos aos te mas pro fis si o na is da ve te ri ná ria;

b) co o pe ra ção ente as au to ri da des de sa ni da de
ve te ri ná ria com pe ten tes e ins ti tu i ções;

c) in ter câm bio de in for ma ções e de vi si tas de
tra ba lho, pa gas pela Par te Con tra tan te que en via;

d) in ter câm bio de re vis tas es pe ci a li za das e de
ou tras pu bli ca ções so bre sa ni da de ve te ri ná ria;

e) in ter câm bio de in for ma ções re la ti vas a ati vi da -
des de sa ni da de ve te ri ná ria e de dis po si ções le ga is,
normas e re gu la men tos pu bli ca das nes te cam po;

f) in ter câm bio de in for ma ções, nor mas e es pe -
ci a lis tas na área de pro ces sa men to, tes tes, re gis to e
co mer ci a li za ção de pro du tos ve te ri ná ri os.

2. As Par tes Con tra tan tes de ve rão per mi tir que
suas au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com pe -
tentes re a li zem con tro les con jun tos nas uni da des
ex por ta do ras de ani ma is, sê men para in se mi na ção
ar ti fi ci al, em briões, ovos para re pro du ção, pro du tos
de ori gem ani mal, me di ca men tos e ou tros pro du tos
de uso na me di ci na ve te ri ná ria, for ra gem e ou tros
pro du tos que pos sam afe tar a sa ú de dos ani ma is.

ARTIGO 6º

1. A fim de so lu ci o nar pro ble mas prá ti cos re la -
ci o na dos com a im ple men ta ção do pre sen te Acor do,
as au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria com pe ten tes
de ve rão or ga ni zar, caso ne ces sá rio, re u niões de con -
sul ta.

2. As re fe ri das re u niões de con sul ta de ve rão ser
re a li za das no Bra sil e na Ro mê nia, de modo al ter na -
do. A data e o lu gar das re u niões de con sul ta de ve rão
ser es ta be le ci das por acor do mú tuo. Cada Par te Con -
tra tan te de ve rá as su mir as des pe sas de sua pró pria
de le ga ção, ob ser van do seus re gu la men tos le ga is in -
ter nos.

ARTIGO 7º

1. O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do por
en ten di men to en tre as Par tes Con tra tan tes. As emen -
das en tra rão em vi gor se gun do o dis pos to no art. 8.

2. As dis po si ções do pre sen te Acor do não afe -
tam di re i tos e obri ga ções de ri va dos de ou tros acor -
dos in ter na ci o na is bi la te ra is e mul ti la te ra is ce le bra -
dos pe las Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 8º

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30 (trin ta)
dias após a data da úl ti ma no ti fi ca ção pela qual as
Par tes Con tra tan tes co mu ni cam o cum pri men to das
for ma li da des le ga is in ter nas ne ces sá ri as para sua
en tra da em vi gor.

ARTIGO 9º

O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor por 5
(cin co) anos e sua va li da de será au to ma ti ca men te



pror ro ga da por su ces si vos pe río dos de 5 (cin co)
anos, sal vo se uma das Par tes Con tra tan tes de ci dir
de nun ciá-lo, por no ti fi ca ção es cri ta à ou tra Par te Con -
tra tan te, pelo me nos 6 (seis) me ses an tes da data da
res pec ti va ex pi ra ção.

ARTIGO 10

Na data em que este Acor do en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia en trar
em vi gor, o Pro to co lo Sa ni tá rio-Veterinário re fe ren te
às con di ções de im por ta ção dos ani ma is vi vos e dos
pro du tos de ori gem ani mal, con clu í do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca So ci a lis ta da Ro mê nia, que en trou em vi -
gor 11 de mar ço de 1974, de i xa de ter va li da de nas
re la ções en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia.

Fe i to em Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000, em dois
exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês, ro me no 
e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te au tên ti cos. 
Em caso de di ver gên cia de in ter pre ta ção, pre va le ce rá 
a ver são em in glês.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. 
– Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta dos das Re -
la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Ro mê nia. – Ste li an Oan cea,
Se cre tá rio no Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

MENSAGEM Nº 1.357, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra -
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo -
si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do, in te ri -
no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do so bre
Co o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri ná ria, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de 
ju lho de 2000.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM  Nº 292/MRE

Bra sí lia, em 14 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia so bre co o pe ra -
ção no cam po da sa ni da de ve te ri ná ria ce le bra do em
Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000, por oca sião da vi si ta
ao Bra sil do Se nhor Pre si den te da Ro mê nia, Emil
Cons tan ti nes cu.

2. O ins tru men to tem por ob je ti vo pro mo ver a
coo pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Ro mê nia no
cam po da sa ni da de ve te ri ná ria, Visa, igual men te,
cri ar um qua dro fa vo rá vel à am pli a ção do co mér cio
de pro du tos de ori gem ani mal en tre os dois pa í ses,
ten do por base as nor mas e re gu la men tos es ta be le ci -
dos pe los prin ci pa is or ga nis mos e ins tru men tos in ter -
na ci o na is so bre a ma té ria, como o Escri tó rio Inter na -
ci o nal de Epi zo o ti as e o Acor do so bre a Apli ca ção de
Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga ni za ção
Mun di al de Co mér cio.

3. Con for me pre vê o acor do, o Bra sil e a Ro mê -
nia de ve rão’ co mu ni car as al te ra ções nas res pec ti vas
le gis la ções na ci o na is e in for mar-se mu tu a men te so -
bre a si tu a ção sa ni tá ria nos seus ter ri tó ri os, em par ti -
cu lar no que diz res pe i to à ocor rên cia de do en ças de
ani ma is e even tu a is me di das ado ta das em ca sos de
sur tos. Esse in ter câm bio de in for ma ções e a apro xi -
ma ção en tre os se to res agro pe cuá ri os dos dois pa í -
ses de ve rão con tri bu ir para a re du ção dos ris cos de
pro pa ga ção de do en ças de ani ma is de um país para
o ou tro por in ter mé dio de pro du tos de ori gem ani mal
co mer ci a li za dos bi la te ral men te.

4. No que res pe i ta ao even tu al dis pên dio de re -
cur sos or ça men tá ri os, o acor do pre vê, em seu art. 6,
que as au to ri da des de sa ni da de ve te ri ná ria dos dois
pa í ses po de rão or ga ni zar re u niões de con sul ta, com
vis tas à so lu ção de pro ble mas prá ti cos oca si o na dos
pela exe cu ção do acor do. Cada Par te Con tra tan te de -
ve rá ar car com os cus tos de vi a gem dos seus re pre -
sen tan tes.

5. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to par ti ci pou ati va men te da ne go ci a ção do acor do e
apro vou o seu tex to fi nal.

6. Com vis tas ao en ca mi nha men to do pre sen te
tex to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a
Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres -
so Na ci o nal, jun ta men te com có pia au ten ti ca da do
acor do.

Res pe i to sa men te, – Gil ber to Cou ti nho Pa ra -
nhos Vel lo so, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la -
ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃ0 CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res (arts. 44 a 135)

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo (arts. 44 a 75)

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



SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

(arts. 48 a 50)

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao Pa tri mô nio na ci o nal:
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2001

(Nº 862/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Co -
o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de Plan -
tas e da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia, em
Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000.

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

Co o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de Plan tas e da
Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê -
nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA ROMÊNIA SOBRE

COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA PROTEÇÃO
DE PLANTAS E DA QUARENTENA VEGETAL

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
O Go ver no da Ro mê nia 
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”),
Nor te a dos pelo de se jo de es ti mu lar a co o pe ra -

ção bi la te ral nas áre as da pro te ção de plan tas e da
qua ren te na ve ge tal;

A fim de pro te ger os ter ri tó ri os dos seus res pec -
ti vos Esta dos con tra a in tro du ção e a dis se mi na ção

de or ga nis mos qua ren te ná ri os, bem como para mi ti -
gar pre ju í zos por eles ca u sa dos e fa ci li tar o co mér cio
e o in ter câm bio bi la te ral de plan tas e pro du tos ve ge -
ta is; e

Le van do em con si de ra ção os prin cí pi os da Con -
ven ção Inter na ci o nal para a Pro te ção dos Ve ge ta is
(CIPV) e do Acor do da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio so bre a Apli ca ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi -
tos sa ni tá ri as, as sim como os prin cí pi os de qua ren te -
na ve ge tal re la ti vos ao co mér cio in ter na ci o nal.

Acor dam o se guin te:

ARTIGO 1º

As au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos das
duas Par tes Con tra tan tes ins pe ci o na rão e pes qui sa -
rão, den tro dos seus ter ri tó ri os res pec ti vos, as plan ta -
ções agrí co las, flo res tas, pro du tos ve ge ta is e ou tros
ar ti gos re gu la dos, a fim de ras tre ar a ocor rên cia de
pra gas qua ren te ná ri as.

ARTIGO 2º

As au to ri da des com pe ten tes das duas Par tes
Con tra tan tes res pon sá ve is, pela im ple men ta ção, de
modo co or de na do, do pre sen te Acor do são:

– da par te bra si le i ra, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra
e do Abas te ci men to;

– da par te ro me na, a Agên cia Na ci o nal de Sa ni -
da de Ve te ri ná ria do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Ali -
men ta ção.

ARTIGO 3º

Para os fins do pre sen te Acor do, os ter mos pra -
ga, pra ga qua ren te ná ria, ar ti go re gu la do, plan tas e
pro du tos de plan tas de ve rão ser com pre en di dos con -
for me os sig ni fi ca dos a eles atri bu í dos no tex to da
Con ven ção Inter na ci o nal so bre Pro te ção Ve ge tal re -
vi sa da em 1997 e no Glos sá rio de Ter mos Fi tos sa ni -
tá ri os da Orga ni za ção para a Ali men ta ção e a Agri cul -
tu ra (Edi ção 1996).

ARTIGO 4º

As au to ri da des com pe ten tes de ve rão in for mar
uma à ou tra, por es cri to, de al te ra ções sig ni fi ca ti vas
na si tu a ção fi tos sa ni tá ria, tais como os sur tos epi dê -
mi cos e a dis se mi na ção, no ter ri tó rio de seus Esta -
dos, de pra gas qua ren te ná ri as que re pre sen tem pe ri -
go es pe cí fi co para a agri cul tu ra e a ati vi da de flo res tal, 
e que es te jam in clu í das na Lis ta de Pra gas de Impor -
tân cia Qu a ren te ná ria do país.

ARTIGO 5º
Com o ob je ti vo de evi tar a in tro du ção e/ou a dis -

se mi na ção de pra gas qua ren te ná ri as no ter ri tó rio do
Esta do da ou tra Par te Con tra tan te, qual quer ex por ta -



ção de plan tas ou pro du tos ve ge ta is su je i tos a ins pe -
ção fi tos sa ni tá ria de ve rá es tar acom pa nha da de um
“cer ti fi ca do fi tos sa ni tá rio”, ela bo ra do con for me o mo -
de lo es pe ci fi ca do na Con ven ção Inter na ci o nal para a
Pro te ção dos Ve ge ta is, ex pe di do pe las au to ri da des
com pe ten tes.

ARTIGO 6º
O cer ti fi ca do fi tos sa ni tá rio não eli mi na o di re i to

de o Esta do im por ta dor re a li zar ins pe ções fi tos sa ni tá -
ri as e de to mar as me di das ne ces sá ri as (pro i bi ção de
in gres so, des tru i ção, de sin fec ção, de sin fes ta ção etc.) 
para evi tar a in tro du ção e/ou a dis se mi na ção de pra -
gas qua ren te ná ri as em seu ter ri tó rio.

ARTIGO 7º
1. Caso al gu ma pra ga de im por tân cia qua ren te -

ná ria seja de tec ta da, a au to ri da de com pe ten te do
Esta do im por ta dor de ve rá in for mar a ocor rên cia à au -
to ri da de com pe ten te do Esta do ex por ta dor tão logo
pos sí vel.

2. Se a au to ri da de com pe ten te do Esta do im -
por ta dor de ci dir que es sas plan tas e/ou pro du tos ve -
ge ta is podem ser im por ta dos uma vez obe de ci das as
me di das fi tos sa ni tá ri as im pos tas (de sin fec ção, de sin -
fes ta ção, pro ces sa men to ime di a to etc.), tal de ci são
de ve rá ser co mu ni ca da tão logo pos sí vel à au to ri da de 
com pe ten te do Esta do ex por ta dor.

ARTIGO 8º
Com o ob je ti vo de evi tar a in tro du ção de pra gas

de im por tân cia qua ren te ná ria, as Par tes Con tra tan -
tes, obe de ci dos os prin cí pi os do Acor do So bre a Apli -
ca ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (Acor do SPS),
têm o di re i to de:

– li mi tar ou im por con di ções es pe ci a is re la ti vas
à im por ta ção de plan tas e de pro du tos ve ge ta is;

– pro i bir a im por ta ção de plan tas e de pro du tos
ve ge ta is.

ARTIGO 9º
As au to ri da des com pe ten tes de ve rão no ti fi -

car-se mu tu a men te qua is são os pon tos de en tra da
por onde se per mi te a im por ta ção e/ou o trân si to de
plan tas e pro du tos ve ge ta is su je i tos à ins pe ção fi tos -
sa ni tá ria.

ARTIGO 10
As Par tes Con tra tan tes, re co nhe cen do a uti li da -

de da co o pe ra ção na área ci en tí fi ca, bem como a
opor tu ni da de de har mo ni zar, tan to quan to pos sí vel,
os mé to dos e me i os de pro te ção ve ge tal, de ve rão es -
ti mu lar essa co o pe ra ção, por in ter mé dio da:

– tro ca de in for ma ções so bre as con di ções fi tos -
sa ni tá ri as de plan ta ções e de flo res tas, so bre as me -
di das to ma das no com ba te a pra gas, as sim como so -
bre os re sul ta dos al can ça dos;

– tro ca de le gis la ções e re gu la men tos so bre
pro te ção de plan tas e qua ren te na ve ge tal e de li te ra -
tu ra es pe ci a li za da, de modo a pro por ci o nar a am bos
os Esta dos me lhor co nhe ci men to nes ses cam pos.

ARTIGO 11
1. A fim de so lu ci o nar pro ble mas prá ti cos re la -

ci o na dos à im ple men ta ção do pre sen te Acor do, as
au to ri da des com pe ten tes de ve rão or ga ni zar, caso
ne ces sá rio, re u niões de con sul ta.

2. As re fe ri das re u niões de con sul ta de ve rão ser
con vo ca das no Bra sil e na Ro mê nia, de modo al ter -
na do. A data e o lu gar das re u niões de con sul ta de ve -
rão ser es ta be le ci das por acor do mú tuo. Cada Par te
Con tra tan te de ve rá as su mir as des pe sas de sua pró -
pria de le ga ção, ob ser van do seus re gu la men tos le -
ga is inter nos.

3. Se por meio de ne go ci a ções di re tas en tre as
au to ri da des com pe ten tes não for pos sí vel lo grar-se
so lu ção, even tu a is dis pu tas se rão re sol vi das pela via
di plo má ti ca.

ARTIGO 12
1. Com o ob je ti vo de ace le rar o trans por te de

plan tas e de pro du tos ve ge ta is e de re du zir o ris co de
ocor rên cia de pra gas qua ren te ná ri as, a au to ri da de
com pe ten te de uma Par te Con tra tan te po de rá, quan -
do apro pri a do, e por acor do en tre as Par tes Con tra -
tan tes, re a li zar a ins pe ção fi tos sa ni tá ria no ter ri tó rio
do Esta do da ou tra Par te Con tra tan te.

2. As au to ri da des com pe ten tes de ve rão es ta be -
le cer, em cada caso, as con di ções das re fe ri das ins -
pe ções fi tos sa ni tá ri as.

ARTIGO 13
1. Cada Par te Con tra tan te de ve rá in for mar à ou -

tra Par te Con tra tan te a lis ta de pra gas de im por tân cia
qua ren te ná ria, bem como os re qui si tos es pe cí fi cos
de qua ren te na (pro i bi ções, res tri ções e con di ções fi -
tos sa ni tá ri as) re la ti vos à im por ta ção de plan tas e de
pro du tos ve ge ta is.

2. Qu al quer al te ra ção nas dis po si ções su pra ci -
ta das de ve rá ser co mu ni ca da por es cri to à ou tra Par te 
Con tra tan te com a de vi da an te ce dên cia, an tes da es -
tra da em vi gor da me di da.

ARTIGO 14
1. O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do por

en ten di men to mú tuo das Par tes Con tra tan tes. As
emen das en tra rão em vi gor se gun do o dis pos to no
Arti go 15.

2. As dis po si ções do pre sen te Acor do não afe -
tam di re i tos e obri ga ções de ri va dos de ou tros acor -
dos in ter na ci o na is bi la te ra is e mul ti la te ra is ce le bra -
dos pe las Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 15
O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30 (trin ta)

dias após a data da úl ti ma no ti fi ca ção pela qual uma



das Par tes Con tra tan tes co mu ni que o cum pri men to
das for ma li da des le ga is in ter nas ne ces sá ri as para
sua en tra da em vi gor.

ARTIGO 16
O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor por

cin co anos e sua va li da de será au to ma ti ca men te
pror ro ga da por su ces si vos pe río dos de cin co anos,
sal vo se uma das Par tes Con tra tan tes de ci dir de nun -
ciá-lo, por no ti fi ca ção es cri ta à ou tra Par te Con tra tan -
te, pelo me nos seis me ses an tes da res pec ti va data
de ex pi ra ção.

Fe i to em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês, ro -
me no e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te au -
tên ti cos. Em caso de di ver gên cia de in ter pre ta ção,
pre va le ce rá a ver são em in glês.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. 
– Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Ro mê nia. – Ste li an Oan cea,
Se cre tá rio no Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

MENSAGEM Nº 1.413, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra -
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de ex po si -
ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res, Inte ri no, o tex to do Acor do so bre
Co o pe ra ção nas Áre as da Pro te ção de Plan tas e da
Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê -
nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000.

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 293/MRE

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia so bre Co o pe ra -
ção nas Áre as da Pro te ção de Plan tas e da Qu a ren te -
na Ve ge tal, ce le bra do em Bra sí lia, em 25 de ju lho de
2000, por oca sião da vi si ta ao Bra sil do Se nhor Pre si -
den te da Ro mê nia, Emil Cons tan ti nes cu.

2. O ins tru men to tem por ob je ti vo pro mo ver a
co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Ro mê nia nos
cam pos da pro te ção de plan tas e da qua ren te na ve -
ge tal, com vis tas ao com ba te das pra gas de plan tas e
ao for ta le ci men to dos me ca nis mos de de fe sa fi tos sa -
ni tá ria. O Acor do visa, igual men te, cri ar um qua dro fa -
vo rá vel à am pli a ção do co mér cio de pro du tos de
origem ve ge tal en tre os dois pa í ses, ten do por base
as nor mas e re gu la men tos es ta be le ci dos pe los prin -

ci pa is orga nis mos e ins tru men tos in ter na ci o na is so -
bre a ma té ria, como a Con ven ção Inter na ci o nal para
a Pro te ção dos Ve ge ta is e o Acor do so bre a Apli ca -
ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga -
ni za ção Mun di al de Co mér cio.

3. Con for me pre vê o Acor do, o Bra sil e a Ro mê -
nia de ve rão co mu ni car as al te ra ções nas res pec ti vas
le gis la ções e in for mar-se mu tu a men te so bre a si tu a -
ção fi tos sa ni tá ria dos seus ter ri tó ri os. Esse in ter câm -
bio de in for ma ções e a apro xi ma ção en tre os se to res
agrí co las dos dois pa í ses de ve rão con tri bu ir para a
re du ção dos ris cos de pro pa ga ção de do en ças e de
pra gas de plan tas de um país para o ou tro por in ter -
mé dio de pro du tos de ori gem ve ge tal co mer ci a li za -
dos bi la te ral men te.

4. No que res pe i ta ao even tu al dis pên dio de re -
cur sos or ça men tá ri os, o Acor do pre vê, em seu art. 11,
que po de rão ser or ga ni za das re u niões de con sul ta, a
se rem re a li za das al ter na da men te no Bra sil e na Ro -
mê nia. Cada Par te Con tra tan te de ve rá ar car com os
cus tos de vi a gem dos seus re pre sen tan tes.

5. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to par ti ci pou ati va men te da ne go ci a ção do Acor do e
apro vou o seu tex to fi nal.

6 Com vis tas ao en ca mi nha men to do pre sen te
tex to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a
Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres -
so Na ci o nal, jun ta men te com có pia au ten ti ca da do
Acor do.

Res pe i to sa men te, – Gil ber to Cou ti nho Pa ra -
nhos Vel lo so, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la -
ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

– CeDI
CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
TÍTULO IV

Da Orga ni za ção dos Po de res
CAPÍTULO I

Do Po der Le gis la ti vo
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal:
....................................................................................

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001

(Nº 863/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia
so bre Co o pe ra ção na Área da Qu a ren te -
na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou em 22
de ju nho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Fe de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção na
Área da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou
em 22 de ju nho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA

RÚSSIA SOBRE COOPERAÇÃ0 NA ÁREA
DA QUARENTENA VEGETAL

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”),
Nor te a dos pela von ta de de pro mo ver a co o pe -

ra ção bi la te ral no do mí nio da qua ren te na ve ge tal,
Com vis tas a re for çar a pro te ção dos ter ri tó ri os

de am bos os pa í ses con tra a in tro du ção de or ga nis -
mos qua ren te ná ri os e re du zir pre ju í zos por eles ca u -
sa dos às co lhe i tas, as sim como fa ci li tar o co mér cio e
as tro cas de se men tes, ma te ri al de se me a du ra e de -
ma is pro du tos sob con tro le do ser vi ço de qua ren te na
ve ge tal en tre os dois Esta dos,

Acor dam o se guin te:

ARTIGO 1º
Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra tan -

tes en car re ga dos de co or de nar as ati vi da des com
vis tas à im ple men ta ção do pre sen te Acor do são:

a) da par te bra si le i ra: o De par ta men to de Qu a -
ren te na Ve ge tal do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

b) da par te rus sa: a Inspe ção Esta tal de Qu a -
ren te na Ve ge tal do Mi nis té rio da Agri cul tu ra da Fe -
de ra ção da Rús sia.

ARTIGO 2º
1. Para os fins do pre sen te Acor do, or ga nis mos

qua ren te ná ri os são as pra gas, plan tas pa to gê ni cas e
as er vas da ni nhas cons tan tes das lis tas dos Ane xos I
e II.

2. Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra -
tan tes po de rão mo di fi car ou au men tar as lis tas dos
or ga nis mos qua ren te ná ri os. As mo di fi ca ções e adi -
ções se rão in for ma das aos ór gãos com pe ten tes da
ou tra Par te Con tra tan te e en tra rão em vi gor 30 dias
de po is do re ce bi men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

ARTIGO 3º
Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra tan tes:
a) pa u tar-se-ão em sua ati vi da de, no âm bi to do

pre sen te Acor do, pela le gis la ção e pe las re gras de
qua ren te na ve ge tal em vi gor nos ter ri tó ri os dos pa í -
ses de am bas as Par tes Con tra tan tes;

b) in ter cam bi a rão opor tu na men te nor mas le -
ga is e outros do cu men tos so bre qua ren te na ve ge tal
que re gu lam im por ta ção, ex por ta ção e trân si to de se -
men tes, ma te ri al de se me a du ra e de ma is pro du tos
sob con tro le do ser vi ço de qua ren te na ve ge tal (do ra -
van te de no mi na dos “car ga sob qua ren te na”);

c) in ter cam bi a rão a cada ano, no má xi mo até a
data de 1º de abril, in for ma ção so bre ocor rên cia e dis -
se mi na ção, no ano an te ri or, de or ga nis mos qua ren te -
ná ri os, as sim como so bre as me di das to ma das para
pre ve nir sua pro li fe ra ção e me i os de con tro le;

d) to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para
im pe dir a in tro du ção de or ga nis mos qua ren te ná ri os
jun ta men te com car gas sob qua ren te na no ter ri tó rio
da ou tra Par te Con tra tan te, con so an te a le gis la ção de 
qua ren te na ve ge tal vi gen te no país im por ta dor;

e) con ce de rão, se ne ces sá rio e me di an te en ten -
di men to mú tuo, as sis tên cia ci en tí fi ca e téc ni ca, e ou -
tras as sis tên ci as em ma té ria de qua ren te na ve ge tal,
sem pre na me di da de suas pos si bi li da des.

ARTIGO 4º
1. Cada lote de car ga sob qua ren te na, quan do

trans por ta do pelo ter ri tó rio do Esta do de uma Par te
Con tra tan te para (ou atra vés) do ter ri tó rio do Esta do
da ou tra Par te Con tra tan te, de ve rá ir acom pa nha do
do cer ti fi ca do fi tos sa ni tá rio ex pe di do pelo ser vi ço de
qua ren te na ve ge tal do país ex por ta dor, pro ba tó rio da
au sên cia, na car ga em ques tão, de or ga nis mos qua -
ren te ná ri os para o país im por ta dor. O cer ti fi ca do fi tos -
sa ni tá rio será pre en chi do na lín gua ofi ci al do país ex -
por ta dor e na lín gua in gle sa.

2. A im por ta ção ou o trân si to de car ga sob qua -
ren te na pelo ter ri tó rio do Esta do da Par te Con tra tan te 
im por ta do ra re a li zar-se-á nas con di ções es ti pu la das



na li cen ça de im por ta ção ex pe di da pelo ser vi ço de
qua ren te na do país im por ta dor.

3. Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra -
tan tes re ser va rão a si o di re i to de for mu lar con di ções
su ple men ta res quan to ao es ta do fi tos sa ni tá rio de de -
ter mi na dos lo tes quan do da aqui si ção de lo tes em se -
pa ra do da mes ma car ga.

ARTIGO 5º
1. A pre sen ça do cer ti fi ca do fi tos sa ni tá rio não

ex clu i rá o di re i to de os ór gãos com pe ten tes das Par -
tes Con tra tan tes sub me te rem a exa me es pe cí fi co um
lote de car gas sob qua ren te na, em con for mi da de com 
as re gras fi tos sa ni tá ri as do seu país.

2. Caso or ga nis mos qua ren te ná ri os se jam de -
tec ta dos no exa me fi tos sa ni tá rio no ter ri tó rio do país
im por ta dor, os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con -
tra tan tes te rão di re i to de de vol ver a car ga sob qua ren -
te na ao país ex por ta dor, ou de sin fe tá-la, e, na im pos -
si bi li da de de a de sin fe tar, des truí-la, em con for mi da -
de com as re gras fi tos sa ni tá ri as do seu país. Os ór -
gãos com pe ten tes do país im por ta dor co mu ni ca rão
por es cri to as me di das to ma das aos ór gãos com pe -
ten tes do país ex por ta dor.

ARTIGO 6º
As Par tes Con tra tan tes obri gar-se-ão a ob ser -

var as cláu su las do pre sen te Acor do no in ter câm bio
de qua is quer plan tas e pro du tos ve ge ta is, in clu in do
os ca sos de do a ção, per mu ta ci en tí fi ca e ca sos em
que o ma te ri al de ori gem ve ge tal seja des ti na do a
mis sões di plo má ti cas ou ou tras re pre sen ta ções.

ARTIGO 7º
1. Ao se ex por tar mer ca do ri as para o ter ri tó rio

do Esta do da ou tra Par te Con tra tan te, em pre -
gar-se-ão como ma te ri al de em ba la gem pa pel, plás ti -
co e ou tros ma te ri a is que não po de rão ser por ta do res 
de or ga nis mos qua ren te ná ri os e que de ve rão es tar li -
vres de ter ra. Ma te ri a is de ori gem ve ge tal (in clu si ve
feno, pa lha, fo lhas) que e pos sam ser por ta do res de or -
ga nis mos qua ren te ná ri os não de ve rão ser uti li za dos.

2. Os me i os de trans por te usa dos no des lo ca -
men to de uma car ga sob qua ren te na do ter ri tó rio do
Esta do de uma Par te Con tra tan te ao ter ri tó rio do
Esta do da ou tra Par te Con tra tan te es ta rão ri go ro sa -
men te lim pos e, se ne ces sá rio, de sin fe ta dos, o que
deve rá cons tar do cer ti fi ca do fi tos sa ni tá rio ex pe di do
pelo ser vi ço de qua ren te na ve ge tal do país ex por ta dor.

ARTIGO 8º
Em caso de ex por ta ção e im por ta ção de car gas

sob qua ren te na do ter ri tó rio do Esta do de uma Par te
Con tra tan te para o ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te
Con tra tan te, po der-se-á apli car, de co mum acor do,
con tro le fi tos sa ni tá rio con jun to des sas car gas e dos
me i os de seu trans por te, seja nos pos tos fron te i ri ços

de qua ren te na ve ge tal ou no ter ri tó rio dos Esta dos
das Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 9º
1. Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra tan -

tes en con trar-se-ão sem pre que ne ces sá rio, e pelo me -
nos a cada dois anos, para so lu ci o nar ques tões prá ti cas 
re la ti vas à im ple men ta ção do pre sen te Acor do.

2. As re u niões re a li zar-se-ão al ter na da men te
nos ter ri tó ri os dos Esta dos das Par tes Con tra tan tes.
A data, o lu gar e a agen da des sas re u niões se rão de -
ci di dos de co mum acor do pe los ór gãos com pe ten tes
das Par tes Con tra tan tes.

3. As des pe sas de vi a gem se rão as su mi das res -
pec ti va men te por cada Par te Con tra tan te.

4. As des pe sas com a or ga ni za ção das re u niões 
se rão as su mi das pela Par te Con tra tan te an fi triã.

ARTIGO 10
Os ór gãos com pe ten tes das Par tes Con tra tan -

tes po de rão en ta bu lar con ta tos di re tos em qual quer
mo men to para so lu ci o nar ques tões re la ti vas às ini ci a -
ti vas im ple men ta das no âm bi to do pre sen te Acor do.

ARTIGO 11

O pre sen te Acor do não afe ta rá os di re i tos e as
obri ga ções das Par tes Con tra tan tes de fi ni dos em ou -
tros acor dos de qua ren te na ve ge tal bi la te ra is é mul ti -
la te ra is ce le bra dos por qual quer das Par tes Con tra -
tan tes, tam pou co sua fi li a ção a or ga ni za ções in ter na -
ci o na is de qua ren te na ve ge tal.

ARTIGO 12

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30 dias
após a data da úl ti ma no ti fi ca ção por es cri to so bre o
cum pri men to das res pec ti vas for ma li da des le ga is in -
ter nas ne ces sá ri as à en tra da em vi gor do pre sen te
Acor do.

2. O pre sen te Acor do terá va li da de de 5 (cin co)
anos, pror ro gá ve is au to ma ti ca men te por su ces si vos
pe río dos de 5 (cin co) anos, a não ser que uma das
Par tes Con tra tan tes no ti fi que a ou tra Par te Con tra -
tan te, por es cri to, de sua in ten ção de re vo gá-lo, no
mí ni mo 6 (seis) me ses an tes de seu tér mi no.

Fe i to em Mos cou, em 22 de ju nho de 2000, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês,
rus so e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te au -
tên ti cos. Em caso de di ver gên cia de in ter pre ta ção
das dis po si ções do pre sen te Acor do, pre va le ce rá a
ver são em in glês.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. – 
Mar co Antô nio de Oli ve i ra Ma ci el, Vi ce-Presidente.

Pelo Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia. – Alek -
sei Gor de ev, Vi ce-Presidente Vi ce-Primeiro-Ministro.























MENSAGEM Nº 1.414, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra -
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de ex po si -
ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Fe de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção na Área da
Qu a rente na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou, em 22
de ju nho de 2000.

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 297/MRE

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
A ce le bra ção do Acor do en tre o Go ver no da Re -

pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe de ra -
ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção na Área da Qu a ren -
te na Ve ge tal ob je ti vou a ela bo ra ção de um tex to bá si -
co que de fi nis se as ações a se rem ado ta das com vis -
tas à co o pe ra ção na área fi tos sa ni tá ria.

2. Nos ter mos do preâm bu lo do Acor do, a pro -
mo ção da co o pe ra ção bi la te ral no do mí nio da
quaren te na ve ge tal tem duas fi na li da des: uma sa ni -
tá ria de re for çar a pro te ção dos ter ri tó ri os de am bos
os pa í ses con tra a in tro du ção de or ga nis mos qua ren -
te ná ri os e re du zir pre ju í zos por eles ca u sa dos às co -
lhe i tas e ou tra co mer ci al de fa ci li tar o in ter câm bio e as 
tro cas de se men tes, ma te ri al de se me a du ra e de ma is 
pro du tos sob con tro le dos res pec ti vos ser vi ços na ci o -
na is no se tor.

3. A ne go ci a ção do Acor do foi con du zi da em co -
la bo ra ção com o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas -
te ci men to, cujo De par ta men to de Qu a ren te na Ve ge -
tal é, de acor do com seu art. 1, o ór gão com pe ten te,
da par te bra si le i ra, en car re ga do de co or de nar as ati -
vi da des de cor ren tes de sua im ple men ta ção.

4. O Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús -
sia so bre Co o pe ra ção na Área de Qu a ren te na Ve ge -
tal, fir ma do pelo Vi ce-Presidente da Re pú bli ca e pelo
Vi ce-Primeiro-Ministro e Mi nis tro da Agri cul tu ra da
Fe de ra ção da Rús sia em Mos cou, em 22 de ju nho de
2000, cons ti tui va li o so ins tru men to para a fa ci li ta ção e 
am pli a ção do co mér cio de pro du tos agrí co las, de im -
por tân cia cres cen te na pa u ta bi la te ral.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

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

PARECER

PARECER Nº 1.353,  DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 114, de 2001
(nº 4.574/2001, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre a cri a ção de selo co me mo -
ra ti vo do cen te ná rio do nas ci men to da
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 114, de 2001 (nº
4.574, de 2001, na ori gem), de au to ria do De pu ta do
Pa u lo Octá vio, cria o selo co me mo ra ti vo do cen te ná -
rio do nas ci men to de Jus ce li no Ku bits chek.

No pa rá gra fo úni co do art. 1º, a pro po si ção es ti -
pu la que as ta re fas de cri a ção, emis são, co mer ci a li -
za ção e de fi ni ção de va lor se rão de sem pe nha das
pela Empre sa de Cor re i os e Te lé gra fos (ECT).

O pro je to pre vê, ain da, que a ar re ca da ção ob ti -
da com a ven da do selo, des con ta dos os cus tos de
pro du ção, po de rá ser des ti na da à ela bo ra ção de pu -
bli ca ção so bre a vida e a obra de Jus ce li no Ku bits -
chek, sob a su per vi são da So ci e da de Ci vil Me mo ri al
JK, com a fi na li da de de ser dis tri bu í da às cri an ças e
ado les cen tes da rede pú bli ca de en si no, em todo o
País.



Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to tra mi tou
em re gi me de ur gên cia e re ce beu pa re cer fa vo rá vel
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção;
da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção
e Infor má ti ca; da Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e
Des por to.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral, o pro je to não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

Como par te das co me mo ra ções do cen te ná rio de
Jus ce li no Ku bits chek, que ocor re rá em 12 de se tem bro
de 2002, o pro je to ho me na ge ia o ex-Presidente ao criar
o selo alu si vo à data.

Não há dú vi da quan to à opor tu ni da de da ini ci a ti -
va. Na ver da de, já são inú me ras as ações que de ve -
rão mar car a pas sa gem do cen te ná rio de nas ci men to
des se que foi um dos mais no tá ve is pre si den tes do
Bra sil.

Pre si den te da Re pú bli ca, de 1955 a 1960, lan -
çou-se à meta de cons tru ir 50 anos em cin co. Deus
pou pou-lhe o sen ti men to do medo. Pro mo veu, aos
pín ca ros, a re vo lu ção do oti mis mo.

Sua tra je tó ria po lí ti ca e sua obra se rão su bli nha -
das por even tos que de ve rão des ta car, em es pe ci al, a 
cons tru ção e a mu dan ça da ca pi tal do País.

Gran de re a li za ção do emi nen te po lí ti co mi ne i ro,
con so li da da como ca pi tal de to dos os bra si le i ros, Bra -
sí lia é in ter na ci o nal men te co nhe ci da como um dos
mais im por tan tes pro je tos ur ba nís ti cos de to dos os
tem pos.

Res sal te-se que, em de zem bro de 1987, a ci da -
de foi ele va da à ca te go ria de Pa tri mô nio Cul tu ral da
Hu ma ni da de, pela Unes co.

III – Voto

Pelo ex pos to, ao exa mi nar mos o mé ri to do
Projeto de Lei da Câ ma ra nº 114, de 2001 (nº 4.574,
de 2001, na ori gem), pro nun ci a mo-nos pela sua
apro va ção.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Anto nio Car los Ju ni or – Ger son Ca ma ta 
– Pe dro Piva – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – 
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Arlin do Por to – Lind berg
Cury – Ma gui to Vi le la – Mo re i ra Men des – Alva ro
Dias – Val mir Ama ral – Ro ber to Sa tur ni no – Artur
da Tá vo la.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 418 a 421, de
2001, li dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, onde, nos ter mos
do art.376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 114, de 2001 (nº 4.574/2001, 
na Casa de origem), cujo pa re cer foi lido an te ri or men -
te, que dis põe so bre a cri a ção do selo co me mo ra ti vo
do cen te ná rio de nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no 
Kubits chek, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias
úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, 
II, d, do Re gi men to Inter no 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 Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 689, DE 2001

Con si de ran do as re cen tes de nún ci as ve i cu la -
das pela im pren sa en vol ven do o lo bis ta Ale xan dre
Paes dos San tos e fun ci o ná ri os do Mi nis té rio da Sa ú -
de com su pos tas in ter me di a ções e co bran ças de pro -
pi nas para a aqui si ção do me di ca men to Gli vec pro du -
zi do pela mul ti na ci o nal No var tis;

Con si de ran do as ano ta ções cons tan tes da
agen da e o con te ú do do lote com fi tas re gis tran do
con ver sas en tre o pro pri e tá rio da APS Con sul to ria,
apre en di dos pela Po lí cia Fe de ral, e jor na lis tas a res -
pe i to de prá ti cas le si vas ao in te res se pú bli co cuja
ocor rên cia con fi gu ra ria atos de ex tor são, nos qua is
são ci ta dos os fun ci o ná ri os Re nil son Re hem, Luiz
Ro ber to Bar ra das, além de uma se cre tá ria de nome
Dé bo ra, e, fi nal men te,

Con si de ran do a gra vi da de das de nún ci as va za -
das que in di cam even tu a is cri mes de cor rup ção ati va
e pas si va e ven da de in for ma ções pri vi le gi a das, por
par te de fun ci o ná ri os do Mi nis té rio da Sa ú de, com o
ob je ti vo, en tre ou tros, de pro ver ca i xi nha de cam pa -
nha para fi nan ci ar os gas tos ele i to ra is de 2002.

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do
com o pa rá gra fo do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
seja en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da Sa ú de,
José Ser ra, so li ci ta ção de es cla re ci men tos re la ti vos



às ques tões aqui le van ta das, pro ce di men tos ado ta -
dos para a apu ra ção dos fa tos, bem como, seja de ter -
mi na do ao Se cre tá rio Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá -
ria, Gon za lo Ve ci na Neto, es cla re ci men tos com ple -
men ta res re fe ren tes a even tu a is par ti ci pa ções da
Anvi sa nos la men tá ve is epi só di os di vul ga dos pela
mí dia.

Sala da Co mis são, 23 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na (Au tor), Pre si den te – Fer nan do Ri be -
i ro – Jef fer son Pé res – Ro me ro Jucá – He lo í sa He -
le na – Luiz Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Val mir Ama ral – Antô nio Car los Jú ni or.

(À Mesa para de ci são.) 

REQUERIMENTO Nº 690, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I, do 
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, com bi na do com o dis pos to
no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção, seja
en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, Ro ber -
to Brant, a so li ci ta ção que se se gue:

a) có pi as dos con tra tos de alu guel e ma nu ten -
ção do par que de in for má ti ca da Da ta prev com a
Unisys com vi gên cia até o fi nal de 2003;

b) có pia do re la tó rio de au di to ria re a li za da pela
Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no re la ti vo aos re -
fe ri dos con tra tos;

c) his tó ri co fun da men ta do de exe cu ção fí si -
co-financeira da par ce ria da Da ta prev com a Unisys
des de o pri me i ro con tra to fir ma do en tre as par tes.

Jus ti fi ca ção

A re vis ta IstoÉ que cir cu lou no úl ti mo fi nal de
se ma na (nº 1.673, de 24 de ou tu bro de 2001) trou xe
ma té ria da jor na lis ta Sô nia Fil gue i ras, in ti tu la da Ma -
ma ta Mul ti na ci o nal, onde são apre sen ta das sé ri as
de nún ci as de ir re gu la ri da des nos con tra tos en tre a
Da ta prev, e a em pre sa Unisys. De acor do com a ma -
té ria, os três con tra tos com vi gên cia até 2003, num
va lor de R$180 mi lhões, fo ram fir ma dos sem li ci ta ção, 
apre sen tam pro ble mas de su per fa tu ra men to e ou tras
ir re gu la ri da des e es tão sen do ob je to de in ves ti ga ção
por par te de au di to res da Se cre ta ria Fe de ral de Con -
tro le Inter no. O ob je ti vo do pre sen te Re que ri men to de 
Infor ma ções é ofe re cer aos se nho res se na do res as
in for ma ções ne ces sá ri as à for ma ção de ju í zo de va lor 
so bre as ques tões em pa u ta e dar cum pri men to da
com pe tên cia cons ti tu ci o nal que lhes é co me ti da nos
ter mos do in ci so X do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são, 23 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na (Au tor), Pre si den te – Fer nan do Ri -

be i ro – Jeffer son Pé res – Ro me ro Jucá – He lo í sa
He le na – Luiz Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Val mir Ama ral – Antô nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esses re que ri men tos são da ta dos de 23 de
ou tu bro de 2001, quan do o Se na dor Ney Su as su na
es ta va no exer cí cio do car go.

Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa para de ci são, nos ter mos do in ci so II do art. 216
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 691, de 2001

Nos ter mos do art. 336, in ci so II, com bi na do
com o art. 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 114, de 2001 que “dis põe so bre a cri a ção
de selo co me mo ra ti vo do cen te ná rio do nas ci men to
do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek”

Sala das Co mis sões, 20 de no vem bro de 2001.
– Ri car do San tos – Fran ce li no Pe re i ra – Mo re i ra
Men des – Ge ral do Cân di do – Luiz Pon tes – Antô -
nio Car los Jú ni or – Amir Lan do – Artur da Tá vo la – 
Lú dio Co e lho – Arlin do Por to – Ma u ro Mi ran da –
Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des – Ro ber to Sa tur ni -
no – Val mir Ama ral – Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esse re que ri men to será vo ta do após a Ordem 
do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 692, DE 2001-11-5

Re que i ro nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, de acor do com as tra di -
ções da Casa, as se guin tes ho me na gens, con sis ten -
tes em in ser ção em ata de voto de pe sar e apre sen ta -
ção de con do lên ci as à fa mí lia, bem como à Câ ma ra
de Ve re a do res de Ma rin gá/Pr, pelo fa le ci men to do
ex-Prefeito da que le mu ni cí pio João Pa u li no Vi e i ra
Filho.

Jus ti fi ca ção

João Pa u li no Vi e i ra Fi lho foi Pre fe i to de Ma rin gá
por duas ve zes, de de zem bro de 1960 a de zem bro de



1964, e de po is, de fe ve re i ro de 1977 a maio de 1982.
Em 1984 ele geu-se De pu ta do Fe de ral. Con si de ra do
como o me lhor pre fe i to de Ma rin gá, João Pa u li no nas -
ceu em 22 de se tem bro de 1921 na ci da de de Anto ni -
na, tam bém no Pa ra ná, onde ini ci ou car re i ra po lí ti ca
como ve re a dor. For mou-se na fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, em 1946. Como
Pro mo tor Pú bli co co me çou car re i ra em Anto ni na,
sen do trans fe ri do para Man da gua ri, em 1949. Em
1954 as su miu a Pro mo to ria de Ma rin gá. Exer ceu o
car go até 1960, quan do se ele geu pre fe i to pela pri -
me i ra vez. Ele era ca sa do com dona Bran ca de Je sus
Ca mar go, com a qual teve três fi lhos.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu no de sen -
vol vi men to do Pa ra ná, par ti cu lar men te na Re gião
Nor te do Esta do, João Pa u li no Vi e i ra Fi lho tor nou-se
me re ce dor do mais pro fun do res pe i to da co mu ni da de 
pa ra na en se.

Sala das ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Alva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esse re que ri men to de pen de de vo ta ção, em
cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la -
vra as Srªs e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.
(Pa u sa.)

O SR OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, gos ta ria que me ins cre ves se para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 14, do Re gi men -
to Inter no.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Da 
mes ma for ma, Sr. Pre si den te.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, obe de cen do à or dem de che ga da,
com base no mes mo que o Se na dor Osmar Dias in vo -
cou, gos ta ria que V. Exª me ins cre ves se tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 692, de 2001,
de con do lên ci as pelo fa le ci men to do ex-Prefeito João
Pa u li no Vi e i ra Fi lho. (Pa u sa)

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor Osmar Dias, do PDT do Esta do do Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, sou de Ma rin gá, sou ele i tor na que la ci da -
de, onde foi Pre fe i to, por vá ri as ve zes, João Pa u li no
Vi e i ra Fi lho. Ele fa le ceu, mas de i xou na his tó ria de
Ma rin gá um ca pí tu lo im por tan te, por que aju dou a
cons tru ir aque la que é con si de ra da a mais bela ci da -
de do in te ri or do Bra sil.

João Pa u li no Vi e i ra Fi lho, como Pre fe i to, foi
com pe ten te, re a li zou ad mi nis tra ções mo der nas, com
ini ci a ti vas que, para a épo ca, sig ni fi ca ram mu i to para
o de sen vol vi men to da ci da de, e de i xou uma his tó ria,
Sr. Pre si den te, es cri ta pela ho nes ti da de e pela se ri e -
da de na con du ção dos des ti nos de Ma rin gá.

Por isso, como ma rin ga en se, so li da ri zo-me a
essa ho me na gem jus ta e mu i to me re ci da, que to dos
os ma rin ga en ses, te nho cer te za, acham que ele me -
re ce.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, de cla -
ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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, por una ni mi da de.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OF. 150/2001 – GLPSB

Bra sí lia, 21 de no vem 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 Pa u lo Har tung para 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 10, de 14
de no vem bro de 2001, que “al te ra a Lei nº 8.745, de 9
de de zem bro de 1993, que dis põe so bre a con tra ta -
ção por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si -
da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co,
nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.



OF. GLPMDB Nº 258/2001 

Bra sí lia, 20 de no vem 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 Amir Lan do, como 
mem bro ti tu lar, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le – CFC, em subs ti tu i ção ao Se na dor Wel ling ton
Ro ber to.

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF. PSDB/1.045/2001 

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia os 

De pu ta dos José Mú cio Mon te i ro e Jo va ir Aran tes,
como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Ri car do Ri -
que e Can di nho Mat tos, como mem bros su plen tes,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, na Co -
mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da
Pro vi só ria nº 10/01, que “al te ra a Lei nº 8.745/93, que
dis põe so bre a con tra ta ção por tem po de ter mi na do
para aten der a ne ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o -
nal  in te res se pú bli co, nos ter mos do in ci so IX do art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

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

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 1.455/2001,
na ori gem, do Tri bu nal de Con tas da União, co mu ni -
can do que fo ram to ma das as pro vi dên ci as no sen ti do
de aten der a so li ci ta ção de re a li za ção de ins pe ção na
Ce ron – Cen tra is Elé tri cas de Ron dô nia, cons tan te do 
Pa re cer nº 1.225/2001, 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 2, de 1999.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Pro -
pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le nº 2, de 1999, fi ca rá
na Se cre ta ria-Geral da Mesa aguar dan do ma ni fes ta -
ção da que le Órgão.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro jeto de Lei da Câ ma ra nº 87, de
2001 (nº 2.208/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Tri bu nal de Con tas da União, que dis põe so bre o
Qu a dro de Pes so al e o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal
de Con tas da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Mi nis té rio da Sa ú de, 
o Avi so nº 747/2001, na ori gem, de 9 do cor ren te, co -
mu ni can do, em aten di men to à con clu são do Pa re cer
nº 1.164/2001, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 94, de 2001-TCU, que as de ter -
mi na ções con ti das na De ci são nº 318/2001 fo ram
ana li sa das por ór gãos téc ni cos da que le Mi nis té rio e as 
in for ma ções en ca mi nha das àque la Cor te de Con tas.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 94, de 2001, 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) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União o Avi so nº 203, de 2001 (nº 6.314/2001, na
ori gem), en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 931, 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 o acom -
pa nha men to da fis ca li za ção, na hi pó te se de no vas li -
be ra ções de re cur sos para o Pro je to Pi ra pa ma –
obras do Sis te ma de Abas te ci men to de Água de Pi ra -
pa ma, na Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe, Per nam bu -
co. (TC – 005.392/99-3)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por vin te mi nu tos, por ces são do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, agra -
de ço ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, meu com pa nhe -
i ro e ami go do povo do Espí ri to San to, pela ces são do
seu tem po na Hora do Expe di en te. S. Exª re a li za ria,
hoje, um im por tan te pro nun ci a men to, mas nos ce deu
o seu tem po em ra zão do que vem ocor ren do no Esta -
do do Espí ri to San to nos úl ti mos dias. Por tan to, fica
aqui o meu agra de ci men to, e – te nho cer te za – o de
toda a Ban ca da do Espí ri to San to com as sen to nes ta
Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as chu vas 
que es tão atin gin do o Espí ri to San to nas úl ti mas se -
ma nas já con ta bi li zam nove pes so as mor tas e pelo
me nos 2.600 de sa bri ga das. Os Mu ni cí pi os mais pre -
ju di ca dos, se gun do in for ma ções da im pren sa e da
De fe sa Ci vil, são os de So o re ta ma, no nor te do Esta -
do, e da Ser ra, na Gran de Vi tó ria, com cer ca de 850
fla ge la dos. Em So o re ta ma, Sr. Pre si den te, a tra gé dia
vi ti mou uma fa mí lia de qua tro pes so as em vir tu de do
rom pi men to de uma bar ra gem na lo ca li da de de Cór -
re go Ro dri gues. São elas o pro du tor ru ral Val mir Cos -
ta, sua es po sa, Na ta li ce Ri be i ro, e duas fi lhas, uma de 
nove anos e ou tra de seis anos, Va nes sa e Va lé ria.
Tam bém está de sa pa re ci do Luiz Fe li pi ni, no Mu ni cí -



pio de Ja gua ré, ao nor te do Espí ri to San to, igual men -
te em ra zão do es tou ro de uma bar ra gem. Em San ta
Ma ria de Je ti bá, re gião cen tral do Espí ri to San to, Léa
Schutz foi ar ras ta da pela cor ren te za. Mor re ram ain -
da, Sr. Pre si den te, por des li za men to de ter ra, em Vila
Va lé rio, Mu ni cí pio lo ca li za do ao nor te do Esta do, Edil -
son Pa u lo Sou za, Adri a no Pa u lo Sou za e Aila Ca ro li -
na Sil va Oli ve i ra.

Des de a úl ti ma sex ta-feira, em Vi tó ria e Vila Ve -
lha, o nú me ro de de sa bri ga dos sal tou, res pec ti va -
men te, de cin co para dez; e de vin te para no ven ta. Os
Pre fe i tos de Vi a na, Vila Ve lha, Ser ra, Ita ra na, Do min -
gos Mar tins, Ara cruz, Ja gua ré, Mi mo so do Sul e Ca ri -
a ci ca de cre ta ram si tu a ção de emer gên cia. Vin te e
oito ci da des, Sr. Pre si den te, en con tram-se em si tu a -
ção idên ti ca. Ou tros Mu ni cí pi os tam bém já es tão em
via de de cre tar si tu a ção de emer gên cia, o que, se gu -
ra men te, vão fa zer nas pró xi mas ho ras. Entre eles, o
Mu ni cí pio de Águia Bran ca, ao nor te do Espí ri to San -
to, Afon so Cláu dio, na re gião cen tral, Alfre do Cha ves,
no sul, Ba i xo Gu an du e Co la ti na, am bos ao nor te, e
Cas te lo, no sul do Esta do.

Até on tem à no i te, o Cor po de Bom be i ros aten -
deu a mais de 200 ocor rên ci as, a ma i o ria para re mo -
ção de fe ri dos na Gran de Vi tó ria, em Li nha res, Gu a -
ra pa ri, Co la ti na, São Ma te us e Ca cho e i ro de Ita pe mi -
rim. A De fe sa Ci vil in for mou que a ca pi tal do Esta do
re gis tra o ma i or nú me ro de ocor rên ci as: 49, se gui da
de Gu a ra pa ri, com 25, e Ca cho e i ro de Ita pe mi rim,
com 22 ocor rên ci as. A Pre fe i tu ra de Ara cruz in for -
mou, hoje, pela im pren sa lo cal, que há pelo me nos
cem fa mí li as já de sa bri ga das no Mu ni cí pio.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, des de
1979, épo ca em que eu era es tu dan te de Eco no mia
na Uni ver si da de Fe de ral do Espí ri to San to, que o
Espí ri to San to não era cas ti ga do pe las chu vas e so -
fria tan tas per das hu ma nas – es sas, im por tan tís si -
mas – e pre ju í zos ma te ri a is.

Ontem, os Se na do res Ger son Ca ma ta, Ri car do
San tos e eu es ti ve mos com o Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal, Ney Su as su na, re la tan do to dos os fa tos e
pe din do aju da. Entre ga mo-lhe um re la tó rio so bre as
con di ções de cada lo ca li da de atin gi da e re i te ra mos o
pe di do para que S. Exª fos se pes so al men te ao nos so
Esta do para fa zer um ba lan ço da si tu a ção. Nes ta
opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção, nos
Ana is da Casa, do do cu men to as si na do pe los três
Se na do res ca pi xa bas e en tre gue ao Mi nis tro Ney Su -
as su na, as sim como a do do cu men to que en tre ga re -
mos, ain da hoje, ao Mi nis tro Inte ri no dos Trans por te.

Fe liz men te, Sr. Pre si den te, nos sos ape los con -
ta ram com a sen si bi li da de do Mi nis tro Ney Su as su na, 
que, hoje cedo, vi a jou para o Esta do do Espí ri to San to 
a fim de ve ri fi car, in loco, os es tra gos pro vo ca dos
pela chu va. 

A pre sen ça de S. Exª é im por tan te, por que mos -
tra o in te res se do Go ver no Fe de ral em um mo men to
de di fi cul da des por que pas sa o nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, são pre ju í zos in cal cu lá ve is, que
se agra vam pela que da de pelo me nos 28 bar re i ras
nas es tra das ca pi xa bas, con for me re gis tra do até on -
tem à no i te. A BR-101, uma es tra da im por tan tís si ma,
como to dos sa bem, que liga o Nor des te ao Sul e ao
Su des te, está in ter rom pi da na di vi sa com a Ba hia.
Pelo me nos três cra te ras fo ram aber tas em pon tos
iso la dos da que la es tra da. 

Por isso, como dis se an te ri or men te, os três Se -
na do res da Ban ca da do Espí ri to San to – Ger son Ca -
ma ta, Ri car do San tos e eu – ire mos ter com o Mi nis tro 
in te ri no dos Trans por tes, Alde ri co Je fer son Sil va
Lima, para tam bém fa zer mos um re la to da si tu a ção e
pe dir li be ra ção de re cur sos para que pos sa ser ini ci a -
da, o mais rá pi do pos sí vel, a re cu pe ra ção das vias
atin gi das. Pe di re mos tam bém a de cre ta ção de es ta do 
de emer gên cia em re la ção às es tra das fe de ra is no
Esta do do Espí ri to San to, pelo me nos para que pos -
sa mos mi no rar os enor mes pre ju í zos, vi a bi li zan do o
es co a men to da qui lo que não está sen do per di do da
pro du ção do nos so Esta do. Como to dos sa bem, o
nos so Esta do tem um par que in dus tri al im por tan te,
mas tam bém uma for te ati vi da de na agri cul tu ra e na
ca fe i cul tu ra na ci o nal. 

Com o mes mo in tu i to, o no bre De pu ta do José
Car los Eli as, Co or de na dor da nos sa Ban ca da, re pre -
sen tan te do nor te do Espí ri to San to, es te ve, on tem,
com o Se cre tá rio-Geral da Pre si dên cia, o Mi nis tro
Artur Vir gí lio Neto, quan do so li ci tou a S. Exª a li be ra -
ção de re cur sos or ça men tá ri os e, tam bém, a aju da do 
Exér ci to para a co lo ca ção de pon tes mó ve is em tre -
chos in ter rom pi dos das es tra das.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do um apar te a V. Exª, no bre Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
No bre Se na dor Pa u lo Har tung, as so cio-me ao pro -
nun ci a mento de V. Exª quan do re la ta si tu a ções trá gi -
cas que es tão acon te cen do no nos so Esta do, o Espí -
ri to San to, em fun ção das pe sa das chu vas que ca í -
ram em al guns lo ca li da des. São as cha ma das trom -
bas d’água, que caem ao nor te, na re gião cen tral, ao
sul e na re gião me tro po li ta na. V. Exª bem lem brou o
gran de di lú vio que caiu so bre o nos so Esta do em
1979, pro vo can do gran des en chen tes e tra zen do-nos 
os mais gra ves pro ble mas des sa or dem já vi vi dos nos 
úl ti mos 30 anos. Por tan to, ago ra, es ta mos com re ce io 
de que ve nha a acon te cer no va men te o que ocor reu
em 1979, por que a si tu a ção está se agra van do. Pri -
me i ra men te, so li da ri zo-me com as fa mí li as vi ti ma das
pela per da de seus en tes que ri dos em So re ta ma,
San ta Ma ria de Je ti bá, prin ci pal men te com os dois mil 



e se is cen tos de sa bri ga dos, já con ta bi li za dos, con for -
me o pro nun ci a men to de V. Exª. São per das hu ma -
nas ir re pa rá ve is, como V. Exª dis se. Da mes ma for -
ma, toda a eco no mia do Esta do está sen do afe ta da
por esse fe nô me no me te o ro ló gi co, as sim como a de
re giões pró xi mas, como o sul da Ba hia. Esta re mos
hoje com o Mi nis tro dos Trans por tes, con for me V. Exª 
afir mou, pe din do que seja de cre ta do es ta do de emer -
gên cia em to das as es tra das fe de ra is no Esta do do
Espí ri to San to. O qui lô me tro 93 da BR-101, que liga o
Espí ri to San to ao Nor des te, foi to tal men te in ter cep ta -
do, e o trá fe go pe sa do está sen do fe i to an ti ga
Rio-Bahia in te ri or, num tra je to de mais de 300 qui lô -
me tros. Por tan to, o fato de ser o Espí ri to San to um
Esta do cor re dor de ex por ta ção, que tem uma re la ção
com ou tras re giões do País, faz com que fi quem ape -
na das for te men te as eco no mi as das re giões Nor des -
te, Su des te e Cen tro-Oeste, con si de ran do o flu xo de
mer ca do ri as que de lá vêm para os por tos ca pi xa bas.
Asso cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª e in for mo
que o Se na dor Ger son Ca ma ta, V. Exª e eu se re mos
sig na tá ri os de um se gun do do cu men to que será en -
ca mi nha do ao Mi nis tro dos Trans por tes. A Ban ca da
Ca pi xa ba está pe din do uma au diên cia es pe ci al com o 
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
quan do so li ci ta re mos a ado ção de me di das ur gen tes
e emer gen ci a is para a nor ma li za ção e para a mi ni mi -
za ção dos cus tos do Esta do do Espí ri to San to. Con -
gra tu lo-me com V. Exª pelo pro nun ci a men to que, em
boa hora, faz da tri bu na do Se na do.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, in cor po ro o apar te de V. Exª ao
meu pro nun ci a men to. V. Exª re lem bra o fato ocor ri do
em 1979, do qual te mos uma tris te lem bran ça: a omis -
são de go ver no. Por isso, es tou aqui nes ta tri bu na; por 
isso, os três Se na do res do Esta do do Espí ri to San to
es tão mo bi li za dos. Va mos tra ba lhar para que esse
epi só dio não se re pi ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Ger son Ca ma ta, que, com
mu i ta ale gria, quer ofe re cer sua con tri bu i ção so bre o
tema.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Pri me i ra -
men te, cum pri men to V. Exª não só pela fala de hoje,
mas tam bém pelo pro nun ci a men to de on tem e pela
ini ci a ti va que V. Exª teve de fa zer com que nós três
fôs se mos ao Mi nis tro Ney Su as su na. Agra de ço tam -
bém ao Mi nis tro pela sen si bi li da de, pois, oito ho ras
de po is de pe dir mos a pre sen ça dele no Esta do do
Espí ri to San to, S. Exª lá de sem bar cou. Infe liz men te,
não pu de mos acom pa nhá-lo por que hou ve re u nião
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
em que se dis cu tiu a re for ma do Ju di ciá rio. Além des -
sa, ti ve mos ou tras ati vi da des a se rem de sen vol vi das

no dia de hoje. Esti ve mos com o Mi nis tro dos Trans -
por tes e com o DNER. Ain da te re mos um en con tro
com o Pre si den te da Re pú bli ca para ana li sar mos o
qua dro que V. Exª aca ba de de mons trar. Jun to a mi -
nha à voz de V. Exª na pre o cu pa ção de que a in ter -
rup ção da BR-101, em dois pon tos, está des vi an do o
trá fe go pe sa do para a ci da de de Co la ti na, onde a
pon te an ti ga, que está sen do subs ti tu í da por uma
nova, é frá gil. Ima gi nem todo o trá fe go que une o Sul
ao Nor des te do Bra sil pas san do por ali, por den tro
das ci da des de São Do min gos, de São Ga bri el da Pa -
lha, de Nova Ve né cia! Ima gi nem as pon tes mais frá -
ge is, que nun ca su por ta ram trá fe go tão pe sa do! O
que po de rá acon te cer com a in ter rup ção dos tra ba -
lhos da fá bri ca da Ara cruz Ce lu lo se – a ma i or fá bri ca
de ce lu lo se do mun do – pela fal ta do trans por te do
eu ca lip to; a in ter rup ção das ati vi da des da Pe tro bras e 
do ga so du to que liga o nor te do Esta do às in dús tri as
de Vi tó ria. To das es sas si tu a ções de vem ser ana li sa -
das ime di a ta men te para que não ocor ram. De modo
que a ini ci a ti va de V. Exª, o vi gor e a fre qüên cia com
que V. Exª co lo ca a si tu a ção é um aler ta que se faz ao 
Go ver no Fe de ral para que não ocor ra omis são nes ta
hora em que os ca pi xa bas so frem tan to e em que
pas sam por tan tas agru ras e di fi cul da des.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ger son Ca ma ta. Tam bém in cor po -
ro o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to.

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

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Com
mu i ta sa tis fa ção, ouço o no bre Se na dor Ge ral do
Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Pa u lo Har tung, in ter rom po o dis cur so de V. Exª
ape nas para ex pres sar a so li da ri e da de da mi nha
Ban ca da, do Blo co PSDB-PPB ao povo do Espí ri to
San to, às suas ins ti tu i ções, à sua Ban ca da de Se na -
do res numa hora como esta. Ale gra-me sa ber, como
in te gran te da Ban ca da que cons ti tui a base de sus -
ten ta ção do Go ver no, que a ini ci a ti va da Ban ca da de
Se na do res do Espí ri to San to de pro cu rar o Mi nis tro
Ney Su as su na en con trou da par te de S. Exª a ime di a -
ta re a ção de pre o cu pa ção, de apo io e de res pon sa bi -
li da de. A S. Exª, por tan to, faço che gar tam bém o meu
apla u so. Se na dor Pa u lo Har tung, além de cu i dar do
Esta do do Espí ri to San to numa hora como esta, tal -
vez es te ja che gan do o mo men to em que o País pre ci -
se dar pri o ri da de à de fi ni ção de uma po lí ti ca con sis -
ten te de de fe sa ci vil. Nem am bi ci o no que, por en -
quan to, num pra zo mu i to cur to, pos sa mos che gar a
ter nes te cam po uma es tru tu ra se me lhan te a que têm
pa í ses como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Mas, em 
si tu a ções como esta, a ques tão do so cor ro ao povo,
que, afi nal de con tas, é o dono do país, o so cor ro ao
ci da dão, nes te mo men to, pre ce de qual quer ou tra pri -



o ri da de. Por uma co in ci dên cia que con si de ro in fe liz,
eu es ta va nos Esta dos Uni dos, pre ci sa men te na que -
le dia 11 de se tem bro, e como não po dia sair de lá e
não pude du ran te al guns dias, fi quei aten to a de ter mi -
na dos com por ta men tos do Esta do ame ri ca no, do Po -
der Pú bli co dos Esta dos Uni dos em uma hora como
aque la. Ouvi co men tá ri os, in clu si ve de eco no mis tas,
acon se lhan do ca u te la nos in ves ti men tos, em vir tu de
da de li ca de za do ce ná rio eco nô mi co pelo qual o país
es ta va atra ves san do. E a res pos ta das au to ri da des
foi a de que o qua dro eco nô mi co não era mais im por -
tan te do que a res pon sa bi li da de do go ver no em re la -
ção ao seu povo. E, na que la hora, não se po de ria es -
tar me din do, con tan do dó la res para ate nu ar, re du zir,
ou com pri mir o tra ba lho de as sis tên cia a que o povo
ti nha di re i to. Há um as pec to, com re la ção ao fato de
uma so ci e da de dis por de uma es tru tu ra de de fe sa ci -
vil efi caz, que me cha mou a aten ção. Na que le dia,
quan do a pri me i ra tor re do World Tra de Cen ter foi
atin gi da, eram 8h45min. Me nos de qua ren ta mi nu tos
de po is, a se gun da tor re já ha via sido atin gi da e es ta -
va ru in do e, ao ruir, ma tou mais de 350 bom be i ros
que, em 40 mi nu tos, já ha vi am sido mo bi li za dos para
so cor rer as pes so as atin gi das na pri me i ra tor re. Era
um tes te mu nho que não re que ria ne nhu ma pa la vra
para ex pli car a pri o ri da de con fe ri da por um país ci vi li -
za do à ques tão da de fe sa ci vil. Pen so que o nos so
País – que pas sa por trans for ma ções mo der ni za do -
ras tão im por tan tes que, aos pou cos, co lo cam-nos
num novo pa ta mar como so ci e da de, com ca pa ci da de 
de li dar com nos sos pró pri os pro ble mas – pre ci sa in -
cor po rar a pre o cu pa ção com a de fe sa ci vil, com a cri -
a ção de es tru tu ras áge is que não de pen dam de au to -
ri za ções bu ro crá ti cas com ple xas para agi rem nas
emer gên ci as. Acres cen to esta re fle xão à ma ni fes ta -
ção de so li da ri e da de que te nho o de ver de fa zer, por
in ter mé dio de V. Exª, ao povo do Espí ri to San to.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB  ES) – Se na dor
Ge ral do Melo, em nome do povo ca pi xa ba, que vive
um mo men to dra má ti co, agra de ço a V. Exª pe las pa la -
vras de so li da ri e da de e de apo io. E a re fle xão de V.
Exª, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to, é cor re ta
no sen ti do de que há uma es tru tu ra de bi li ta da em
todo o País. Até que con se gui mos me lho rar mu i to nos 
úl ti mos anos  jus ti ça seja fe i ta , mas pre ci sa mos avan -
çar mu i to mais, por que o que está em jogo, nes sas si -
tu a ções, são vi das hu ma nas, que não têm pre ço.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, con ce do o apar te a V. Exª, pe din do 
um pou co de to le rân cia ao Sr. Pre si den te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, em meu nome e no dos ou tros Se na -
do res go i a nos, peço a pa la vra para as so ci ar-me aos
Se na do res Ri car do San tos e Ger son Ca ma ta, pres -

tan do a so li da ri e da de do povo go i a no ao va lo ro so
povo do Espí ri to San to. Sa be mos das mu i tas di fi cul -
da des por que pas sam cen te nas de fa mí li as ca pi xa -
bas nes te mo men to, es pe ci al men te aque las en lu ta -
das. De se ja mos que V. Exªs te nham êxi to nos ple i tos
ao Go ver no Fe de ral, que con si de ra mos jus tos e ur -
gen tes. Espe ro que o Mi nis tro Ney Su as su na, um Se -
na dor que sem pre de mons trou mu i ta sen si bi li da de,
um pa ra i ba no que sem pre en fren tou di fi cul da des com 
re la ção à seca e a ou tras ca tás tro fes em seu Esta do,
seja sen sí vel e so cor ra o Esta do do Espí ri to San to.
Espe ro isso não só do Mi nis tro Ney Su as su na, mas
tam bém dos Mi nis tros dos Trans por tes e da De fe sa
Ci vil.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, agra de ço a V. Exª pelo apar te e
pela so li da ri e da de.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Peço ao 
Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, um pou co de
tran si gên cia para que eu pos sa ou vir o apar te do Se -
na dor José Alen car, ami go e im por tan te re pre sen tan -
te de Mi nas Ge ra is, Esta do vi zi nho ao nos so.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Pa u lo Har tung, nós, mi ne i ros, des de cedo
apren de mos a ad mi rar e a res pe i tar o va lo ro so povo
do Espí ri to San to. No Se na do, apren di tam bém a ad -
mi rar e a res pe i tar o tra ba lho de V. Exª, as sim como
dos emi nen tes Co le gas que tam bém re pre sen tam
seu Esta do, os Se na do res Ger son Ca ma ta e Ri car do
San tos. É re al men te ad mi rá vel o tra ba lho que a re pre -
sen ta ção do Esta do do Espí ri to San to re a li za no Se -
na do da Re pú bli ca, não só em oca siões em que está
em jogo o in te res se ape nas do povo e do Esta do, mas 
em re la ção tam bém aos ele va dos in te res ses na ci o -
na is. Como Esta do vi zi nho, Mi nas Ge ra is está so li dá -
ria. Tra ze mos tam bém nos sa pa la vra de so li da ri e da -
de nes te mo men to em que o Esta do do Espí ri to San to 
so fre pe las chu vas que es tão cas ti gan do es pe ci al -
men te de ter mi na das re giões da que le im por tan tís si -
mo Esta do da Fe de ra ção. Pode es tar cer to de que o
povo do Esta do de Mi nas Ge ra is está fa zen do ala van -
ca em fa vor das fa mí li as do Espí ri to San to para que
se jam pre ser va das des sas di fi cul da des. Qu e ro pa ra -
be ni zá-lo pela for ma com que V. Exª traz o as sun to ao
co nhe ci men to da Casa.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te, que in cor po ro ao meu pro nun -
ci a men to. Ago ra con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que
ti ve mos, no Espí ri to San to, um pe río do lon go de es ti a -
gem, pro vo can do in clu si ve es cas sez de água para



con su mo hu ma no em al gu mas re giões e, tam bém,
para a agri cul tu ra e a pe cuá ria. No iní cio da Pri ma ve -
ra, as chu vas vol ta ram em todo o País, e to dos nós
co me mo ra mos por que tor cía mos pelo re a bas te ci -
men to das bar ra gens e, por con se guin te, com o fim
do ra ci o na men to de ener gia. Mas, nem sem pre a na -
tu re za se ma ni fes ta na dose exa ta. Na úl ti ma se ma -
na, es pe ci al men te a par tir do úl ti mo dia 16, os ín di ces
de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca al can ça ram li mi tes his -
tó ri cos de in ten si da de, che gan do, em vá ri as ci da des
do Espí ri to San to, em cin co dias, ao equi va len te de
três me ses de chu vas nor ma is.

Esse re vés da na tu re za que se aba teu e que se
aba te so bre o Espí ri to San to é uma tra gé dia, e, mais
pe no so ain da, é que isso ocor re num mo men to di fí cil
em que nos so Esta do se vê mer gu lha do numa gra ve
fase ad mi nis tra ti va, po lí ti ca e éti ca. Nos sa po pu la ção,
tão in dig na da, cla ma por jus ti ça so ci al, aus te ri da de,
mo ra li da de e pu ni ção para os ex ces sos ali pra ti ca dos. 
A ad ver si da de da na tu re za so ma-se, por tan to, à ação 
de pes so as que, em prol de seus in te res ses, ins ta la -
ram o caos no Espí ri to San to.

Em nome do povo ca pi xa ba, Sr. Pre si den te, já
pre ju di ca do pelo qua dro de des man dos no Esta do,
em nome do Se na dor Ri car do San tos e do Se na dor
Ger son Ca ma ta, peço aten ção e apo io ime di a to das
au to ri da des fe de ra is, para que pelo me nos se ame ni -
zem os pre ju í zos ma te ri a is que atin gem fa mí li as in te i -
ras e a pro du ção do nos so Esta do, mas so bre tu do
para que se ali vie a dor, o so fri men to de tan tos que
nes te mo men to cho ram a per da de en tes que ri dos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro,

Sa u dan do Vos sa Exce lên cia pela re cen te pos se como Mi -

nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, ma ni fes ta mos nos so de se jo de uma

pro fí cua ad mi nis tra ção à fren te des se im por tan te mi nis té rio.

Cum pre-nos como re pre sen tan tes do Esta do do Espí ri to

San to jun to ao Se na do, en ca mi nhar in for ma ções so bre as in ten sas 

chu vas que ocor rem em todo o ter ri tó rio es ta du al e um bre ve re la to

de seus efe i tos so bre a po pu la ção, o que vem pro vo can do si tu a -

ções de emer gên cia ou de ca la mi da de pú bli ca em vá ri os mu ni cí pi -

os do es ta do.

De po is de um lon go pe río do de es ti a gem que mar cou o úl ti -

mo pe río do seco no Espí ri to San to, pro vo can do in clu si ve es cas sez

de água para uso agrí co la e pe cuá rio, as chu vas vol ta ram no iní cio

des sa pri ma ve ra e se in ten si fi ca ram gra da ti va men te a par tir de ou -

tu bro pas sa do. Nes ta úl ti ma se ma na, par ti cu lar men te a par tir do

dia 16 pas sa do, os ín di ces de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca al can ça -

ram li mi tes his tó ri cos de in ten si da de, che gan do a cho ver, em vá ri os 

mu ni cí pi os, mais do que três me ses de chu vas nor ma is, num pe río -

do cur to de cin co dias.

As for tes chu vas, e mes mo trom bas d’água em al gu mas lo -

ca li da des, com so los des pro te gi dos e pe que na ca pa ci da de de dre -

na gem nos le i tos dos cór re gos e rios pro pi ci a ram o qua dro de di fi -

cul da des re la ta dos pela im pren sa, cuja di men são efe ti va vem sen -

do le van ta da pela De fe sa Ci vil, já que ela se ocu pa, no mo men to,

em aten der os de sa bri ga dos e aler tar a po pu la ção, nas áre as de

ris co iden ti fi ca das.

Ain da que não se te nha um le van ta men to de ta lha do de to -

dos os pro ble mas pro vo ca dos pe las in ten sas chu vas, po de-se enu -

me rar al guns de seus efe i tos, in tem pes ti va men te:

– Sur gi men to de cra te ra no qui lô me tro 93 da BR-101, in ter -

rom pen do a li ga ção com o Nor des te do País por essa ro do via. Os

seis mil ve í cu los diá ri os que usam essa ro do via de ve rão uti li zar um

con tor no al ter na ti vo – BR-259, até al can çar Nova Ve né cia e São

Ma te us – que au men ta em 120km a dis tân cia per cor ri da;

– São, até o mo men to, cer ca de 1.500 de sa bri ga dos, de cor -

ren tes de inun da ções, que da de bar re i ras, ca sas des tru í das e eva -

cu a ção de fa mí li as re si den tes em áre as de ris co acen tu a do;

– Qu e da de bar re i ras e ár vo res em ro do vi as pa vi men ta das

(BR-262, BR-101 e em vá ri as ro do vi as es ta du a is), im pe din do ou

di fi cul tan do o trá fe go de ve í cu los;

– Estra das vi ci na is in tran si tá ve is em to dos os mu ni cí pi os do

in te ri or do es ta do, com for ma ção de bar re i ras, que da de ár vo res e

des tru i ção de pon tes, pon ti lhões e bu e i ros;

– Des tru i ção de re des de dre na gem plu vi al e de es go tos em

vá ri as se des mu ni ci pa is e dis tri ta is do in te ri or, co lo can do sob ris co

de con ta mi na ção a po pu la ção re si den te;

– Des tru i ção de ruas e ave ni das, as sim como re des de ilu -

mi na ção pú bli ca, com vul to sos pre ju í zos à in fra-estrutura ur ba na.

So li da ri zan do-nos com a po pu la ção ca pi xa ba vi ti ma da pe -

las che i as, e pro cu ran do vi a bi li zar re cur sos para que as pre fe i tu ras

mu ni ci pa is pos sam de fla grar as ini ci a ti vas de re cu pe ra ção dos da -

nos pro vo ca dos, vi mos so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a alo ca ção de

re cur sos para aten der aos mu ni cí pi os que se en con tram em si tu a -

ção de re co nhe ci da emer gên cia ou ca la mi da de pú bli ca, se gun do

cri té ri os da Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil, des se mi nis té rio.

Ane xo, es ta mos en ca mi nhan do a sín te se pre li mi nar dos

pro ble mas iden ti fi ca dos, até o dia 19 de no vem bro do cor ren te.





Acre di tan do fir me men te na sen si bi li da de e na dis po si ção
de Vos sa Exce lên cia em aten der ao nos so ple i to, re no va mos nos -
sas sa u da ções e apro ve i ta mos a opor tu ni da de para con vi dá-lo a
vi si tar as prin ci pa is re giões afe ta das, se pos sí vel na pró xi ma se -
ma na.

Aten ci o sa men te, – Ger son Ca ma ta – Pa u lo Har tung –
Ri car do San tos.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Dr. Alde ri co Jef fer son da Sil va Lima
DD. Mi nis tro Inte ri no dos Trans por tes
Bra sí lia – DF
Nes ta

Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro,

Sa u dan do Vos sa Exce lên cia, cum pre-nos, como re pre sen -
tan tes do Esta do do Espí ri to San to no Se na do Fe de ral, re la tar os
efe i tos das in ten sas chu vas, na rede ro do viá ria do Espí ri to San to.

Com efe i to, em nos so es ta do, par ti cu lar men te a par tir do
dia 16 pas sa do, os ín di ces de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca al can ça -
ram li mi tes his tó ri cos de in ten si da de, che gan do a cho ver, em pra -
ti ca men te to dos os mu ni cí pi os, mais do que três me ses de chu -
vas nor ma is, num pe río do cur to de seis dias.

Os im pac tos des sas chu vas so bre a po pu la ção ca pi xa ba
são sig ni fi ca ti vos, che gan do mu i tos mu ni cí pi os à re co nhe ci da si -
tu a ção de emer gên cia, ou ca la mi da de pú bli ca, por pre ju í zos na
in fra-es tru tu ra ur ba na e ru ral, pro vo ca dos por inun da ções, que da

de bar re i ras, des mo ro na men tos de mu ros de con ten ção, de ha bi -
ta ções etc. Re gis tra-se, até ago ra, 2.600 de sa bri ga dos, nove
mor tos e três de sa pa re ci men tos. Mas é na rede ro do viá ria do
Espí ri to San to, por sua ca pi la ri da de e abran gên cia, por seus efe i -
tos ime di a tos nos trans por tes de gê ne ros ali men tí ci os e no des lo -
ca men to da po pu la ção, que a emo ti vi da de leva ao des con for to do 
iso la men to.

São vá ri os tre chos de ro do vi as já da ni fi ca dos, con for me a
sín te se ane xa, que de man dam ini ci a ti vas ime di a tas, em ra zão da
si tu a ção de emer gên cia, vi san do res ta be le cer a nor ma li da de nas
ro do vi as fe de ra is, es ta du a is e vi ci na is.

So li da ri zan do-nos com a po pu la ção ca pi xa ba, com os
usuá ri os das ro do vi as fe de ra is no Espí ri to San to (são mais de 12
mil ve í cu los/dia) e com as co mu ni da des ilha das pe las chu vas, vi -
mos so li ci tar o apo io de Vos sa Exce lên cia na so lu ção dos pro ble -
mas iden ti fi ca dos, de ter mi nan do em ca rá ter de ur gên cia e pri o ri -
da de ab so lu ta a re a li za ção de obras que re cu pe rem os da nos
pro vo ca dos, vi san do o res ta be le ci men to do trá fe go e a se gu ran ça 
nas es tra das.

Em ra zão da ex cep ci o na bi li da de e da emer gên cia, so li ci ta -
mos tam bém a in ter ces são e dis po si ção de Vos sa Exce lên cia na
atu a ção so li dá ria des se mi nis té rio com o es ta do e as pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, vi san do a nor ma li za ção das ro do vi as em to dos os
mu ni cí pi os, prin ci pal men te de cre tan do es ta do de emer gên cia nas 
es tra das fe de ra is do Espí ri to San to, su pri min do o sen ti men to de
aban do no e iso la men to que, nes tas cir cuns tân ci as, atin ge as co -
mu ni da des vi ti ma das pe las che i as.



Acre di tan do, fir me men te, no apo io e nas ini ci a ti vas des se
mi nis té rio, sob o co man do de Vos sa Exce lên cia, apre sen ta mos
nos sas sa u da ções e con vi da mos o Se nhor Mi nis tro a vi si tar o
Espí ri to San to e, den tro do pos sí vel, co nhe cer os tre chos ro do -
viá ri os mais atin gi dos pe las re cen tes chu vas.

Aten ci o sa men te, – Ger son Ca ma ta – Pa u lo Har tung –
Ri car do San tos.

Ane xos:
1) Sín te se pre li mi nar dos pro ble mas iden ti fi ca dos nas ro -

do vi as fe de ra is no Esta do do Espí ri to San to, até o dia 20 de no -
vem bro de 2001.

2) Cor res pon dên cia en ca mi nha da ao Mi nis tro de Esta do
da Inte gra ção Na ci o nal, Exmº Dr. Ney Su as su na, em 20 de no -
vem bro de 2001.



Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, 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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão.) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por vin te
mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as cres cen tes di fi -
cul da des en fren ta das pe los pro du to res evi den ci am o
ce ná rio de cri se vi vi do pelo se tor le i te i ro em nos so
País. No Esta do de Ron dô nia, que aqui re pre sen to,
re gis tram-se in su fi ci en te em pre go de no vas tec no lo -
gi as, a gran de au sên cia de in cen ti vos fe de ra is e a ir ri -
só ria re mu ne ra ção dos pro du to res que, no seu con -
jun to, ame a çam in vi a bi li zar o ne ces sá rio cres ci men to 
des sa im por tan te e bá si ca ati vi da de eco nô mi ca.

No ano pas sa do, o pró prio Esta do de Ron dô nia
con su miu cer ca de 60% do le i te pro du zi do, sen do o
res tan te trans fe ri do para Mato Gros so, Mato Gros so
do Sul, Ama zo nas, Acre, Dis tri to Fe de ral e Ro ra i ma.
Além do con su mo in ter no, mais da me ta de da man te i -
ga pro du zi da des ti nou-se a São Pa u lo, que já ab sor ve 
a qua se to ta li da de da fa bri ca ção de que i jos, sen do o
res tan te des ti na do aos mer ca dos do Rio de Ja ne i ro,
Pará, Ce a rá, Ama zo nas, Acre e Mi nas Ge ra is.

A cri se do se tor le i te i ro em nos so Esta do, de ter -
mi na da ba si ca men te pela ri dí cu la e ir ri só ria re mu ne -
ra ção de R$0,14 por li tro, paga pe las in dús tri as de la -
ti cí ni os aos pro du to res, pode obri gar a des ti na ção de
ma i or quan ti da de do pro du to à fa bri ca ção de que i jos,
se tor onde se pode al can çar até R$0,30 por li tro, de
modo a re tri bu ir os in ves ti men tos em ”tec ni fi ca ção“,
como a de uti li zar or de nha de i ras me câ ni cas e tan -
ques de res fri a men to.

Exa mi na da a ques tão de for ma am pla, per ce -
be-se que o ma i or pro ble ma en fren ta do pe los pro du -
to res re la ci o na-se aos pre ços. O cus to da pro du ção é
ma i or nas re giões Sul e Su des te, as sim como no sul
de Go iás – que for mam as ba ci as le i te i ras do ta das de
alta tec no lo gia em ge né ti ca, ali men ta ção e ma ne jo –,
do que no caso do pro du to ob ti do nas re giões ao nor -
te, em re gi me ex ten si vo.

Daí re sul tam va ri a ções de até 80% no vo lu me
do pro du to lác teo, em pe río dos de sa fra e en tres sa fra, 
que não re per cu tem, em ra zão da ori gem da ma té -
ria-pri ma, no pre ço fi nal.

Deve-se acres cen tar que o De par ta men to de
De fe sa Co mer ci al (De com), do Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio (Mdic), re gis trou que, 
en tre ju lho de 1998 e ju nho de 1999, o Bra sil im por tou
1,31 bi lhão de li tros de le i te. Essa prá ti ca, se, de um
lado, ga ran tiu o nor mal fun ci o na men to dos la ti cí ni os,

de ou tro, pro vo cou uma re du ção de 41,7% nos pre -
ços pa gos ao pro du tor na ci o nal, nos úl ti mos cin co
anos.

No biê nio 1999/2000, ob ser vou-se uma re du ção 
de 55% nas im por ta ções, ten do como ca u sas a apli -
ca ção de me di das an ti dum ping e a des va lo ri za ção
do Real, que de i xa ram, na prá ti ca, o pro du to es tran -
ge i ro fora do mer ca do.

A re du ção, equi va len te à me ta de do au men to in -
ter no do pro du to, per mi tiu que os pro du to res, in cen ti -
va dos pela ci ta da res tri ção às im por ta ções, au men -
tas sem em 11% a pro du ção na ci o nal.

No en tan to, a des va lo ri za ção cam bi al, as me di -
das de ra ci o na men to de ener gia e as in fluên ci as do
mer ca do glo bal pro vo ca ram a que da do po der aqui si -
ti vo e a re du ção do con su mo, em pre ju í zo do pro du tor
pri má rio.

Ade ma is, o cres ci men to da pro du ção in ter na
não re ver teu a de man da de im por ta ção, uma vez que
o le i te lí qui do deve ser aqui con su mi do em 48 ho ras e
o le i te em pó, de ori gem es tran ge i ra, tem pra zo de um
ano para sua uti li za ção.

A sa í da, por tan to, se ria a es to ca gem de le i te em 
pó, em gran de par te na ci o nal, con si de ran do-se tam -
bém que o au men to do con su mo de pen de da di mi nu i -
ção dos pre ços pa gos pela in dús tria aos pro du to res.

Deve-se con si de rar, ain da, Sr. Pre si den te, que o 
pro du to, com a as si na la da vida útil de um ano, ofe re -
ce mais al ter na ti vas de co mer ci a li za ção, en tre as
qua is se in se rem a ex por ta ção e a pos si bi li da de de
ven da em pe río dos de en tres sa fra.

Acres ce que, em Ron dô nia, o Pro gra ma de De -
sen vol vi men to da Pe cuá ria Le i te i ra – Pró-le i te, ins ti tu -
í do pelo Go ver na dor José Bi an co, por meio do De cre -
to nº 8.812, de 30 ju lho de 1999, re gis trou, ini ci al men -
te, cres ci men to sig ni fi ca ti vo da in dús tria de lác te os.
Po rém, os nú me ros re fe ren tes à pro du ção do se tor o
si tu a vam mu i to aquém dos ín di ces de de sem pe nho
de mons tra do pe las de ma is ins tân ci as pro du to ras.

Além dis so, os da dos de con de na ção do pro du -
to por fal ta de qua li da de al can ça vam apro xi ma da -
men te 2,42% do le i te que che ga va aos la ti cí ni os.
Ama zo nas, Acre, Ro ra i ma, Pará, Ama pá, São Pa u lo,
Rio de Ja ne i ro e al guns Esta dos do Nor des te de ti -
nham a ma i or fa tia do mer ca do, em bo ra Ron dô nia
apre sen tas se pre ço com pe ti ti vo, em ra zão de o pro -
ces so de pro du ção be ne fi ci ar-se do sis te ma ex ten si -
vo, ocu pan do gran des áre as de pas ta gem, ao con trá -
rio dos sis te mas de con fi na men to e se mi con fi na men -
to, que au men tam os cus tos.

Com o fi nan ci a men to da Su fra ma, o pro je to vol -
ta va-se para o cres ci men to de 50% da pro du ção do
le i te e da pro du ti vi da de do re ba nho le i te i ro do Esta do, 
bem como a re du ção de 80% do le i te con de na do por
in su fi ciên cia de qua li da de.



Exi gi am-se, para tan to, ações de me lho ra men to
do ma ne jo ali men tar, re pro du ti vo e sa ni tá rio, ca pa zes
de ga ran tir para o le i te de Ron dô nia a ma nu ten ção do
con su mo exis ten te e a aber tu ra de no vos mer ca dos.

As me tas es ta be le ci das pelo pro je to pre vi am
um au men to do pe río do de lac ta ção de 197 para 300
dias e da pro du ção de le i te por lac ta ção de 580 para
788 qui los; a re du ção do in ter va lo en tre par tos de 24
para 16 me ses e da ida de para a pri me i ra co ber tu ra
de 28 para 18 me ses; o au men to do ín di ce re pro du ti -
vo de 50% para 75%; a di mi nu i ção da mor ta li da de en -
tre re cém-nas ci dos de 10% para 5% e da in ci dên cia
de le i te re cu sa do por fal ta de qua li da de de 2,2% para
0,44%, além da ex tin ção da in ci dên cia de bru ce lo se.

O pro je to, Sr. Pre si den te, que soma uma re ce i ta
de cer ca R$1,752 mi lhão para uma des pe sa de
R$1,31 mi lhão, apro xi ma da men te, con si de ra do o pe -
río do de 1999 à me ta de de ju lho úl ti mo, tem como fon -
te fi nan ci a do ra a par ce ria en tre o Go ver no de Ron dô -
nia e a in dús tria de lác te os, ofi ci a li za da pelo de cre to
já men ci o na do e fi nan ci a da pelo fun do ins ti tu í do em
ju lho de 1999, pre ven do in cen ti vo de cer ca de 35%
so bre o va lor dos im pos tos de vi dos pelo se tor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há que se
ex tra ir des sas re su mi das con si de ra ções a re fle xão so -
bre a ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral, pela mais
for te e de ci si va atu a ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
Abas te ci men to, es ta be le cer me di das de con cre to e
per ma nen te am pa ro a esse re le van te se tor da eco no -
mia na ci o nal. Vale lem brar que, cer ca de qua tro ou cin -
co anos atrás, o se tor pas sou por idên ti co pro ble ma,
mas con se guiu con tor ná-lo, dada a co e são dos pro du -
to res, dos Go ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal,
com o fe cha men to das fron te i ras e a pro i bi ção da tri an -
gu la ção do le i te im por ta do via Argen ti na e Uru guai. 

Há que se res sal tar, ain da, a ques tão das mul ti -
na ci o na is des se seg men to de mer ca do ins ta la das no
País, que, a cada dia, avan çam mais so bre os pro du -
to res na ci o na is. É pre ci so que o Go ver no ado te uma
po si ção fir me no sen ti do de con ter esse avan ço, sem
pre ju di car a vin da de ca pi tal es tran ge i ro para o País.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de ve mos pro por uma po lí ti ca tal qual aque la
que se re a li zou há qua tro ou cin co anos. Qu e ro, por -
tan to, de i xar al gu mas su ges tões, como, por exem plo,
a pro i bi ção pelo Go ver no do uso da em ba la gem com
va li da de de seis me ses para o le i te lon ga vida. A
subs ti tu i ção pela em ba la gem com va li da de de dois
me ses evi ta ria que as em pre sas pro du to ras es to cas -
sem o pro du to, para co lo cá-lo no mer ca do na en tres -
sa fra. Cer ta men te, isso de man da ria uma es ta bi li za -
ção do pre ço na ci o nal.

De i xo tam bém para re fle xão do Go ver no a pos -
si bi li da de de se es tu dar um pre ço mí ni mo para o le i te, 
de for ma a re mu ne rar o pro du tor de le i te com um mí -

ni mo in dis pen sá vel para que pos sa ti rar o seu cus to
de pro du ção e vi ver no cam po com dig ni da de.

Há um pro ble ma que nos afli ge a to dos tam bém: 
a ques tão do le i te im por ta do, usa do na me ren da es -
co lar so bre tu do por gran des pre fe i tu ras. Isso é um ab -
sur do, con si de ran do que os nos sos pro du to res de le i -
te es tão à mín gua em todo o Bra sil, es pe ci al men te no
Esta do de Ron dô nia.

Fi nal men te, te nho ou tra pro pos ta no sen ti do de
au men tar a fis ca li za ção so bre o le i te in na tu ra, es ti -
mu lan do, des sa for ma, a sua in dus tri a li za ção.

Sr. Pre si den te, faço es sas con si de ra ções, por -
que um dos se to res da eco no mia mais im por tan tes
para o Esta do de Ron dô nia é exa ta men te o da pro du -
ção de le i te, mas os pro du to res vêm pas san do, no
nos so Esta do, por pro fun das di fi cul da des, to das agra -
va das pelo ba i xo pre ço do café e, prin ci pal men te,
pelo en ges sa men to da eco no mia, pro pos to pela Me -
di da Pro vi só ria nº 2.166, que im pe de o avan ço da
fron te i ra agrí co la no Esta do de Ron dô nia, bem como
o uso de 80% da área das pro pri e da des. Isso está fa -
zen do com que o se tor ma de i re i ro, ou tra im por tan te
ala van ca de de sen vol vi men to do nos so Esta do, pas -
se por sé ri as di fi cul da des.

Se con si de rar mos es ses três pon tos – o se tor
ma de i re i ro, o pre ço do café e, ago ra, o pre ço do le i te
–, va mos ve ri fi car que a eco no mia do Esta do de Ron -
dô nia, la men ta vel men te, tem de cres ci do e vai con ti -
nu ar de cres cen do nes te ano, com re fle xos al ta men te
ne ga ti vos para o ano que vem.

Por tan to, nes ta opor tu ni da de, ve nho a esta tri -
bu na para fa zer um ape lo ao Go ver no Fe de ral no sen -
ti do de que olhe para Ron dô nia, que pas sa ver da de i -
ra men te por mo men tos de mu i ta di fi cul da de e, cer ta -
men te, vai ter o seu Pro du to Inter no Bru to di mi nu í do.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
mu i to pra zer, con ce do um apar te ao emi nen te Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mo re i ra Men des, que ro so li da ri zar-me com V. Exª por
esse bri lhan te e opor tu no pro nun ci a men to. Na re a li -
da de, o que fa zem com os pro du to res de le i te no Bra -
sil é uma hu mi lha ção. V. Exª já dis se – e o dis se bem –
que o País im por tou nos úl ti mos me ses, no úl ti mo
ano, mais de um bi lhão de li tros de le i te, sen do que o
Bra sil pro duz le i te su fi ci en te para abas te cer o País e
até para ex por tar. No en tan to, im por ta le i te para fa zer
con cor rên cia com os pe que nos pro du to res do nos so
País, sa cri fi ca dos, de ses pe ran ça dos, de ses ti mu la -
dos e pra ti ca men te que bra dos, fa li dos. Aliás, ain da
ou tro dia, des sa mes ma tri bu na, eu dis se que era o



mo men to de o Go ver no fa zer o ”Pró-Le i te“. Não fez o
Pro er? Não acu diu os ban cos bra si le i ros com mi lhões 
e mi lhões de re a is do nos so povo? Os pro du to res de
le i te es tão que bra dos. É hora, por tan to, de o Go ver no 
ins ti tu ir o ”Pró-Le i te“ e sal var as mi lha res de fa mí li as
que vi vem da pro du ção do le i te, que, por sua vez, em -
pre ga mi lha res e mi lha res de pes so as nes te País: é a
pes soa que tira o le i te, a que re co lhe e cu i da do gado,
a que trans por ta o le i te, en fim, a ge ra ção de em pre -
gos é mu i to gran de. No en tan to, o Go ver no Fe de ral
não dá im por tân cia para os pe cu a ris tas e para os
agri cul to res, e im por ta ali men tos, im por ta le i te em
uma con cor rên cia in jus ta e des le al. Assim, que ro di -
zer que to das as su ges tões apre sen ta das por V. Exª
são mu i to boas, in clu si ve es tou es tu dan do a pos si bi li -
da de de apre sen tar um pro je to de lei que pro í ba o Go -
ver no de im por tar pro du tos que exis tam em quan ti da -
de su fi ci en te no nos so País, evi tan do essa con cor -
rên cia des le al e in jus ta, que di fi cul ta a ge ra ção de
em pre gos no Bra sil, mas os cria lá fora, em ou tros pa -
í ses. Re ce ba os meus cum pri men tos e a mi nha so li -
da ri e da de. Sa be mos que o Esta do de Ron dô nia está
sen do sa cri fi ca do, mas tam bém ou tros Esta dos bra si -
le i ros, como Go iás e Mi nas Ge ra is, gran des pro du to -
res de le i te. Mu i to obri ga do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Se na dor 
Ma gui to Vi le la, agra de ço o apar te de V. Exª. Qu an do V.
Exª con clu ir esse pro je to, que ro subs cre vê-lo tam bém,
por que en ten do que é mu i to opor tu no e im por tan te.

Com re la ção à ques tão do lu cro dos ban cos, que -
ro pe gar um mote do seu apar te. Não sei se nos jor na is
de hoje ou de on tem, mas li uma re por ta gem es tar re ce -
do ra: um úni co ban co ob te ve algo em tor no de R$340
mi lhões de lu cro lí qui do, ou seja, o lu cro ob ti do de po is
de pa gos os im pos tos. Isso sig ni fi ca um ter ço do or ça -
men to to tal do Esta do de Ron dô nia. Não é pos sí vel ha -
ver tan to di nhe i ro con cen tra do nas mãos de tão pou cas
pes so as, en quan to pro du to res de le i te do Esta do de
Ron dô nia es tão li te ral men te pas san do fome.

Qu e ro re pe tir o que já dis se aqui vá ri as ve zes: o
Esta do de Ron dô nia foi co lo ni za do ofi ci al men te por pe -
que nos pro pri e tá ri os, e to das as ter ras fo ram da das
pelo Incra. So mos cer ca de 95 mil pe que nos pro du to res. 
Por tan to, é avil tan te ver o pre ço do café como está, o
pre ço do li tro do le i te cus tan do R$0,14, mas um copo de 
300 ml de água mi ne ral cus tan do cer ca de R$0,50 e
uma úni ca ins ti tu i ção ban cá ria pri va da ten do um lu cro
ab sur do. É ab sur do, por tan to, como diz o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, o Pro er dar di nhe i ro a es ses ban cos para
que cada vez en ri que çam mais, en quan to a po pu la ção
do meu Esta do pas sa fome e está à be i ra de per der o
pou co que tem, pois es tão ven den do seu gado, ven -

den do tal vez a fa mí lia para po der pa gar os em prés ti -
mos no ban co. Fico re al men te mu i to en tris te ci do com
isso. Não sei onde va mos pa rar.

Qu e ro en cer rar, Sr. Pre si den te, fa zen do mais
um aler ta: é pre ci so pen sar na ques tão da agri cul tu ra
no Bra sil, é pre ci so pen sar com se ri e da de na ques tão 
do le i te, por que não é pos sí vel que le ve mos os nos -
sos pro du to res ru ra is, so bre tu do os pe que nos, a essa 
con di ção de qua se mi sé ria.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na to ma do por um sen ti men to de tris te za po -
lí ti ca, mo ti va da pelo re sul ta do da re u nião da Exe cu ti -
va Na ci o nal do PMDB ocor ri da na tar de de on tem.
Uma vez mais, co man da do por um gru po de pes so as
que pa re ce mais sin to ni za do com os in te res ses do
Pa lá cio do Pla nal to do que com a so ci e da de e com o
Par ti do a que per ten cem, o PMDB ca mi nha na con -
tra mão, re le gan do uma tra di ção his tó ri ca de de mo -
cra cia e res pe i to à sua mi li tân cia e ao povo bra si le i ro.

A de fi ni ção da re a li za ção de pré vi as com ape -
nas 3.870 vo tan tes é um gol pe mor tal nas pre ten sões
do Par ti do de ter um can di da to com pe ti ti vo nas ele i -
ções pre si den ci a is de 2002, se não for o pre nún cio de 
algo ain da pior: o se pul ta men to de fi ni ti vo da tese da
can di da tu ra pró pria. 

Qu an do da cam pa nha para a ele i ção do novo di -
re tó rio na ci o nal, fi ze mos o aler ta para a im por tân cia
de se ele ger uma di re ção que es ti ves se de sa tre la da
do Go ver no Fe de ral e com pro me ti da com o an se io
das ba ses de ter can di da to pró prio à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Na épo ca, re ce be mos crí ti cas in ter nas por 
isso. Eu, pes so al men te, fui acu sa do de es tar en fra -
que cen do o Par ti do ao ex por pu bli ca men te suas di -
ver gên ci as. La men ta vel men te, tudo que es tá va mos
pre ven do co me ça a acon te cer.

Uma vez mais, o gru po dos que se au to de no mi -
nam go ver nis tas ten ta to lher a par ti ci pa ção da mi li -
tân cia pe e me de bis ta, ex clu in do das pré vi as os mais
im por tan tes agen tes po lí ti cos do Par ti do, que são os
ve re a do res e os mem bros dos di re tó ri os mu ni ci pa is.
São es sas pes so as, 12 mil ve re a do res e 80 mil mem -
bros de di re tó ri os mu ni ci pa is Bra sil afo ra, que car re -
gam a cam pa nha do Par ti do, cada um em sua ci da de,
no con ta to di re to com o ele i tor, no tra ba lho anô ni mo e
obs ti na do que, ao lon go dos anos, fez do PMDB o ma -
i or e o me lhor Par ti do po lí ti co do Bra sil.

Exclu ir os ve re a do res e os mem bros dos di re tó -
ri os mu ni ci pa is das pré vi as é como ex cluí-los da cam -



pa nha, é abrir mão do ma i or pa tri mô nio po lí ti co do
PMDB, que é a sua pre sen ça em to das as re giões do
Bra sil. Como é que o Par ti do pode exi gir tra ba lho e fi -
de li da de des sas pes so as a um can di da to que não
aju da ram a es co lher, que não foi le gi ti ma do por seus
com pa nhe i ros de Par ti do? Isso não é pos sí vel. A per -
sis tir nes se ca mi nho, o PMDB cor re o sé rio ris co de
no va men te ter um can di da to fora de sin to nia com o
Par ti do e com o País e de ver re pe ti do o fi as co ele i to -
ral dos úl ti mos ple i tos pre si den ci a is que dis pu tou.*

Será que a Exe cu ti va do Par ti do, in te gra da por
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, dis pen sa rá o tra -
ba lho dos Ve re a do res nas suas pró pri as ele i ções o
ano que vem? Será que os De pu ta dos Fe de ra is e Se -
na do res in te gran tes da Exe cu ti va do PMDB dis pen -
sa rão o apo io dos di re tó ri os mu ni ci pa is na cam pa nha
ele i to ral do ano que vem? 

Ora, a mu dan ça de re gras para as pré vi as re -
pre sen ta um gol pe na pró pria Con ven ção, que de ve -
ria ser so be ra na e es tar aci ma de qual quer ou tra ins -
tân cia par ti dá ria. A Con ven ção de fi niu por pré vi as
am plas com to dos os fi li a dos. O pró prio Pre si den te
ele i to do PMDB, o De pu ta do Mi chel Te mer, di vul gou
do cu men to em que fa la va em mais de 150 mil vo tan -
tes nas pré vi as do PMDB. Mu dar as re gras ago ra é
ras gar a pró pria Con ven ção e le var o PMDB para um
pro ces so pas sí vel de ví ci os e de ma ni pu la ção.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª vem a esta tri bu na para ma ni -
fes tar o des con ten ta men to, mais do que isso, a pre o -
cu pa ção da cú pu la do PMDB, da Exe cu ti va Na ci o nal
do Par ti do, que des diz o que dis se, re ti ra o que es cre -
veu e vem com uma nova pos tu ra para ten tar bar rar
uma can di da tu ra na tu ral à Pre si dên cia da Re pú bli ca
do nos so Par ti do. La men to pro fun da men te, re pu dio
essa ação ne fas ta à de mo cra cia bra si le i ra e me per -
gun to por que tan to medo de uma can di da tu ra à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca do PMDB, da can di da tu ra de Ita -
mar Fran co à Pre si dên cia da Re pú bli ca se Ita mar
Fran co, que foi Pre si den te da Re pú bli ca, de i xou o Go -
ver no com 82% de ace i ta ção po pu lar, se é Go ver na dor 
de Mi nas Ge ra is e é res pe i ta do por 65% dos mi ne i ros.
Por que o Pa lá cio do Pla nal to pre pa ra uma ação tão
for te con tra o nos so Par ti do, ce i fan do o nos so di re i to
de ter can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, se foi Ita -
mar Fran co quem no me ou o atu al Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, pri me i ra men te como Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res e pos te ri or men te como Mi -
nis tro da Fa zen da, o que pos si bi li tou a cri a ção do Pla -

no Real? Por que te mer tan to Ita mar Fran co se a pes -
qui sa não lhe é tão fa vo rá vel? Por que mon tar esse
es que ma no nos so Par ti do para di la ce rá-lo? Não me -
re ce mos, pela his tó ria em fa vor da de mo cra cia nes te
País, uma in sâ nia tão for te em cima do nos so Par ti do. 
Qu e re mos ter o di re i to de es co lher um can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca sem ma ni pu la ções, sem
me ca nis mos de pro te ção e sem com pra de vo tos na
nos sa Con ven ção. Meu que ri do Se na dor Ma gui to Vi le -
la, V. Exª tem o nos so apo io, o nos so de se jo, a nos sa
luta em prol da am pli a ção do Co lé gio Ele i to ral, para
de mo cra ti zar essa pes qui sa in ter na den tro do nos so
Par ti do, a fim de es co lher um can di da to, seja Ita mar
Fran co ou Pe dro Si mon, os dois no mes apre sen ta dos
nes te mo men to. O PMDB pre ci sa ter um can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Me re ce mos esse di re i to,
por que so mos o ma i or Par ti do des te País, com o ma i or 
nú me ro de Se na do res, um gran de nú me ro de De pu ta -
dos Fe de ra is, Esta du a is, Pre fe i tos e mi lha res de Ve re -
a do res. V. Exª co lo cou mu i to bem: será que nós, De -
pu ta dos e Se na do res, va mos dis pen sar os Ve re a do -
res, para pe dir vo tos, de casa em casa, em to das as ci -
da des des te País? Por que o PMDB, o Par ti do que fez
essa de mo cra cia no Bra sil, vai de i xar de lado os seus
Ve re a do res es pa lha dos numa con sul ta po pu lar nes se
uni ver so do nos so Par ti do? Meu que ri do Se na dor Ma -
gui to Vi le la, V. Exª, que nos li de rou, po rém fi cou so zi -
nho, sen do co lo ca do de lado na Con ven ção e na Exe -
cu ti va do Par ti do, ti nha o di re i to de ter 37% da Exe cu ti -
va do Par ti do, mas foi mar gi na li za do tam bém por es -
que mas do Pa lá cio do Pla nal to. Mas V. Exª está de pé, 
lu tan do para que re i ne a de mo cra cia den tro do PMDB.
Ela re i na rá, e o PMDB terá can di da to pró prio à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, se Deus qui ser.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e in for mo que o PMDB tem
exa ta men te 11.373 Ve re a do res nes te País que es tão
sen do ex clu í dos e que não par ti ci pa rão da pré via da
es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca. Ago ra que ro sa -
ber se aque les que es tão ex clu in do os Ve re a do res
vão dis pen sar o seu apo io e o seu voto lá em seus
Mu ni cí pi os na ele i ção do ano que vem. 

O PMDB, Se na dor Ma u ro Mi ran da, tem 11.373
Ve re a do res, 1.263 Pre fe i tos es pa lha dos por este
País, 159 De pu ta dos Esta du a is, 88 De pu ta dos Fe de -
ra is, 24 Se na do res da Re pú bli ca, 5 Go ver na do res de
Esta do, 27 Di re tó ri os Esta du a is e 2.614 Di re tó ri os Mu -
ni ci pa is es pa lha dos por este País. É este Par ti do gi -
gan tes co que quer es co lher o can di da to a Pre si den te
da Re pú bli ca com ape nas três mil e pou cos ele i to res. 

Olha, quem quer ser can di da to à Pre si dên cia da 
Re pú bli ca do Bra sil não pode te mer as suas pró pri as



ba ses, não pode te mer um dis pu ta in ter na. Quem
quer ser can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e en -
fren tar 70 mi lhões de ele i to res Bra sil afo ra tem que
en fren tar as ba ses do seu Par ti do, pas sar por elas,
re ce ber o apo io des te Par ti do para de po is se cre den -
ci ar can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

A ele i ção pre si den ci al não é co le gi a da. Tra ta-se
de um ple i to di re to e po pu lar, em que tem di re i to a
voto mais de 70 mi lhões de bra si le i ros. Não adi an ta
ven cer pré vi as vi ci a das e não ter o apo io do con jun to
par ti dá rio de po is. Um can di da to que foge de uma dis -
pu ta de mo crá ti ca den tro do pró prio par ti do cer ta men -
te não terá con di ções de dis pu tar ne nhu ma ele i ção,
mu i to me nos a de Pre si den te da Re pú bli ca. 

Quem se jul ga in com pe ten te para con ven cer
100 mil pes so as den tro do seu pró prio par ti do não
tem a me nor con di ção de en fren tar uma ele i ção de -
mo crá ti ca para Pre si den te. Se esse can di da to não
tem ele men tos para con ven cer os mem bros de seu
par ti do, como é que vai con ven cer o con jun to da so ci -
e da de bra si le i ra? 

Na ele i ção pre si den ci al não vale a bar ga nha e
nem a pres são, mas o de ba te das idéi as e das pro -
pos tas. Vale o tra ba lho en tu si as ma do da mi li tân cia.
Vale a união do par ti do. Mi li tân cia e união que só se
con quis tam em um jogo lim po, de onde sur ge um can -
di da to com pro me ti do com um pro je to de mu dan ças
para o Bra sil, um nome com pe ti ti vo, de sa tre la do des -
te Go ver no que não con se gue mais aten der aos an -
se i os da so ci e da de bra si le i ra. Um can di da to de pro -
ve ta un gi do pela tro ca de fa vo res po lí ti cos não terá le -
gi ti mi da de na dis pu ta, não terá le gi ti mi da de se quer
para exi gir do pró prio par ti do apo io e tra ba lho. 

Mas ain da te mos tem po de mu dar o rumo das
co i sas. A de ci são to ma da on tem pela Exe cu ti va Na ci -
o nal pre ci sa ain da ser re fe ren da da pelo Con se lho Po -
lí ti co. Ain da é pos sí vel cor ri gir esse equí vo co, para
que te nha mos con di ções de cons tru ir uma can di da tu -
ra pre si den ci al le gí ti ma, sin to ni za da com as ba ses
par ti dá ri as e com a so ci e da de bra si le i ra. Caso con trá -
rio, as dis si dên ci as in ter nas se rão ine vi tá ve is. O Par ti -
do en tra rá para as ele i ções pre si den ci a is do ano que
vem to tal men te di vi di do, com mu i tos de seus lí de res
im por tan tes apo i an do ou tros can di da tos, com a mi li -
tân cia de su ni da e to tal men te des mo ti va da. O can di -
da to do ma i or Par ti do do Bra sil cor re rá o ris co de fi car
sem pa lan que e sem ali a dos em mu i tos Esta dos.

Faço este aler ta, ago ra, por que te mos tem po de
re fa zer as co i sas. Mais do que um aler ta, faço um
ape lo ao Pre si den te Mi chel Te mer. Ape lo para sua
res pon sa bi li da de de Pre si den te do ma i or, me lhor e
mais que ri do Par ti do des te País.

O PMDB é um Par ti do for te e aguer ri do. Sua his -
tó ria con fun de-se com a pró pria his tó ria re cen te do

Bra sil. Não há um fato im por tan te no País nos úl ti mos
anos em que o PMDB não te nha tido par ti ci pa ção de -
ci si va. To das as pes qui sas fe i tas no Bra sil com pro -
vam que o PMDB é o Par ti do de ma i or ca pi la ri da de
em to dos os Esta dos.

Mas não há for ta le za que re sis ta a su ces si vos
gol pes. Te mos co me ti do equí vo cos nos úl ti mos ple i -
tos pre si den ci a is, que nos cus ta ram per das enor mes.
Se per sis tir mos er ran do, cor re mos o ris co de es fa ce -
lar de vez o PMDB como Par ti do na ci o nal. Te mos que
apren der com os er ros do pas sa do e não in sis tir no
ca mi nho que tem trans for ma do nos so Par ti do em
uma ins ti tu i ção frag men ta da. 

A chan ce que te mos é ago ra. Fa ça mos as pré vi -
as am plas, com a par ti ci pa ção da mi li tân cia do PMDB 
em todo o País. Res pe i tan do a von ta de da ma i o ria, te -
re mos um can di da to for te, com le gi ti mi da de para sair
pelo Bra sil em bus ca do apo io ne ces sá rio para re a li -
zar as trans for ma ções so ci a is e eco nô mi cas que o
País tan to an se ia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes que 
os pa tru lha do res de plan tão ve nham, uma vez mais,
cen su rar-me pela fran que za e pela trans pa rên cia
com que acre di to que as co i sas de vam ser tra ta das,
que ro di zer que es sas pa la vras es tão sen do pro fe ri -
das com a me lhor das in ten ções. Tra ta-se, an tes de
tudo, de um aler ta à di re ção do Par ti do. São ob ser va -
ções cons tru ti vas que faço em tem po para que pos sa
ha ver uma mu dan ça de ru mos.

O que peço à Di re ção Na ci o nal, em es pe ci al ao
Pre si den te Mi chel Te mer, é uma re fle xão sin ce ra so bre 
a im por tân cia e a gra vi da de do mo men to vi vi do pelo
País e pelo PMDB. Va mos de i xar de lado os in te res ses
do Pla nal to e pen sar gran de, pen sar nes se nos so Par -
ti do fan tás ti co, pen sar no Bra sil, aci ma de tudo.

Não po de mos nos aco var dar nem nos omi tir
nes ta hora. Dos gran des ho mens pú bli cos e das gran -
des agre mi a ções par ti dá ri as es pe ram-se co ra gem,
tra ba lho e mu i ta de di ca ção pela Na ção nos mo men -
tos mais di fí ce is. É isto que a so ci e da de bra si le i ra es -
pe ra de to dos nós: co ra gem para de cla rar mos nos sa
in de pen dên cia e lan çar mos um can di da to for te à su -
ces são pre si den ci al; de di ca ção na cons tru ção e na
exe cu ção de um pro je to novo para o Bra sil, que pri o ri -
ze o so ci al so bre o eco nô mi co, o in te res se na ci o nal
so bre o in te res se es tran ge i ro, e tra ba lho in ces san te e
obs ti na do em fa vor das ca ma das mais po bres da po -
pu la ção bra si le i ra, com as qua is sem pre es ti ve mos
em sin to nia e a qual, re al men te, ne ces si ta do am pa ro
de pro gra mas go ver na men ta is. 

Con fio na res pon sa bi li da de e na sen si bi li da de
po lí ti ca do Pre si den te Mi chel Te mer e do Con se lho



Po lí ti co, para mu dar a de ci são de on tem da Exe cu ti va 
do Par ti do. Ain da há tem po. Será bom para o PMDB.
Será bom para o Bra sil.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Acom pa nho com mu i ta 
aten ção o pro nun ci a men to de V. Exª, que de no ta um
fun do de de cep ção e de re vol ta, ple na men te jus ti fi cá -
ve is. Mu i tos po de rão cen su rá-lo por tra zer ao ple ná rio 
do Se na do uma ques tão in ter na do PMDB, mas, de
an te mão, ma ni fes to o meu ir res tri to apo io ao pro nun -
ci a men to de V. Exª, que não po de ria ser mais opor tu -
no. Afi nal esta Casa é cons ti tu í da de po lí ti cos, e po lí ti -
cas, e seu dis cur so tra ta de uma ques tão ab so lu ta -
men te po lí ti ca a res pe i to de um dos ma i o res Par ti dos
de nos so País. Endos so as ma ni fes ta ções de V. Exª,
por que o que está acon te cen do no PMDB é, sob to -
dos os as pec tos, in con ce bí vel. Num de ter mi na do mo -
men to, quan do bus cá va mos a dis pu ta do Di re tó rio  e V. 
Exª en ca be ça va uma cha pa, con tra ri an do vi si vel men te 
os in te res ses do Pa lá cio do Pla nal to , ti ve mos a hom -
bri da de de de vol ver ao Pre si den te da Re pú bli ca as
fun ções des ta ca das para in di ca ção dos com pa nhe i ros 
do PMDB de Go iás. E o fi ze mos por en ten der que, na -
que le mo men to, o PMDB pre ci sa va as su mir uma po si -
ção de in de pen dên cia, para aten der aos in te res ses
ma i o res de nos so País. Estou cer to de que o nos so
com pa nhe i ro Mi chel Te mer  pes soa que sem pre res -
pe i tei e com quem sem pre man ti ve um re la ci o na men to 
fra ter no, ami gá vel e res pe i to so , ao dis pu tar com V. Exª 
e sen tir o cla mor das ba ses por uma can di da tu ra pró -
pria, não de mo rou a co lo car nas mãos de cada com pa -
nhe i ro uma car ta-com pro mis so onde, den tre al guns
itens, ele fa la va na pré via, da qual de ve ri am par ti ci par
em tor no de 150 mil pe e me de bis tas. Ontem, ao ou vir o
no ti ciá rio de que as co i sas es ta vam to man do um rumo
di fe ren te, to mei a li ber da de de te le fo nar ao Pre si den te
Na ci o nal do meu Par ti do, com pa nhe i ro Mi chel Te mer e 
fa zer as mi nhas pon de ra ções a res pe i to. Fiz a ele um
aler ta: ”Pre si den te, com pa nhe i ro, não jo gue por ter ra
todo um pas sa do de res pe i to e con si de ra ção que V.
Exª cons tru iu na vida pú bli ca. Não faça isso. Em um
Par ti do da di men são do PMDB não se pode fa zer o
que os es tu dan tes fa zem nas dis pu tas po lí ti cas es tu -
dan tis“. Não que ro aqui fa zer um dis cur so pa ra le lo ao
de V. Exª, que faz um gran de dis cur so, um gran de pro -
nun ci a men to, mas pro me to vir a esta tri bu na ma ni fes -
tar o meu re pú dio caso a Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB
e o Con se lho do Par ti do não re pa rem essa agres são

po lí ti ca que se pra ti ca con tra as ba ses do PMDB. Te -
nho au to ri da de para fazê-lo, Se na dor Ma gui to Vi le la,
como o têm to dos os com pa nhe i ros do Par ti do. Te nho
tal vez mais um pou co, por que o PMDB se for ta le ceu a
cada mo men to em que a di ta du ra cas sa va o man da to
de um com pa nhe i ro, pren dia ou tro ou man da va um ou -
tro para o exí lio. O Par ti do se agi gan ta va na alma do
povo. Fui cas sa do jus ta men te por não ce der à pres são 
da di ta du ra e não aten der ao im pe ra ti vo de um ge ne ral 
co man dan te que, no co man do do Pla nal to, eu pre fe i to, 
era ca te gó ri co: ”Ou en tra na are na ou não terá água“.
Pre fe ri ser cas sa do, per der os meus di re i tos po lí ti cos,
a fra que jar com um par ti do que re pre sen ta va o sen ti -
men to de um povo, so bre tu do o dos mais opri mi dos.
Não se pode brin car com um Par ti do des sa na tu re za,
que, so fren do mu i tas ve zes in con se qüên ci as de di ri -
gen tes, con ti nua for te, con ti nua o ma i or Par ti do des te
País. Vol ta rei à tri bu na caso o Con se lho do Par ti do
não cor ri ja essa sel va ge ria po lí ti ca que ten ta pra ti car
con tra aque les que se mo vem por um ide al. Vi rei aqui
fa zer de nún ci as e fa zer com que aque les que ir res pon -
sa vel men te di ri gem o nos so Par ti do te nham, di an te
dos com pa nhe i ros, o tra ta men to que re al men te pas sa -
ri am a me re cer. Não que ro con de ná-los por es ses er -
ros, por que er rar é hu ma no, mas o que não é ad mis sí -
vel é que per sis tam no erro, brin can do de fa zer po lí ti -
ca, brin can do com a ho no ra bi li da de po lí ti ca dos ou -
tros, brin can do com uma po pu la ção que ain da se es -
for ça para acre di tar nos po lí ti cos do nos so País.
Meus pa ra béns pelo pro nun ci a men to opor tu no de V.
Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Iris Re zen de. Incor po ro o seu
apar te ao meu pro nun ci a men to.

Peço a to le rân cia do Sr. Pre si den te para que eu
pos sa ou vir os no bres Se na do res Ro ber to Re quião e
Ca sil do Mal da ner, dos Esta dos do Pa ra ná e de San ta
Ca ta ri na, res pec ti va men te, que me so li ci ta ram um
apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, peço tan to a V. Exª quan to aos apar te -
an tes a ma i or bre vi da de pos sí vel, uma vez que o tem -
po de V. Exª já está es go ta do e a pa u ta é gran de.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não, Sr. Pre si den te.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro ber to Re -
quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, to das as pes qui sas de opi nião de
to dos os ins ti tu tos, dos mais sé ri os aos me nos sé ri os, 
de mons tram que hoje exis tem dois par ti dos com
pres tí gio no Bra sil: em pri me i ro lu gar, o PT; em se gun -



do lu gar, o nos so ve lho MDB. A di re ção do nos so Par -
ti do con se guiu ga nhar a con ven ção com uma equa -
ção ex tra or di na ri a men te in te res san te: pro me tia a
pos si bi li da de da can di da tu ra pró pria sem pa rar de
”lam ber a ra pa du ra“. Pre ten dia lam ber a ra pa du ra até
que a lín gua san gras se. ”Con ti nu a re mos no Go ver no, 
li be ran do emen das, vi a bi li zan do fa vo res e ga ran tin do 
no me a ções.“ Mas, na úl ti ma hora, Mi chel Te mer, tra -
ves ti do de Ro bin Hood, com o seu arco e a sua fle cha, 
com ba te ria o Go ver no, ga ran tin do can di da tu ra pró -
pria. Ledo en ga no de quem acre di tou nes sa pro pos -
ta. E, hoje, o PMDB está des mon ta do. Cul pa de
quem? Cul pa nos sa. O uso do ca chim bo en tor ta a
boca. Essa ade são fi si o ló gi ca vem sen do man ti da há
mais de sete anos, des de que nós, que dis pu ta mos
com Fer nan do Hen ri que, pas sa mos a con cor dar com
o Go ver no em tro ca de uma ade são fi si o ló gi ca. Esta -
mos pa gan do o pre ço. Mas eu me en tu si as mo com o
dis cur so em pol ga do do Se na dor Iris Re zen de e que ro 
fa zer aqui uma su ges tão a V. Exª, ao Se na dor Iris Re -
zen de e ao Se na dor Ma u ro Mi ran da: va mos as su mir
nós, que, de cer ta for ma, re pre sen ta mos a cepa ori gi -
nal do ve lho MDB de guer ra, um com pro mis so, o de
que não de i xa re mos o PMDB na mão des sa gen te
que pre ten de ade rir ao Go ver no Fe de ral. Va mos as su -
mir o com pro mis so de, se os can di da tos que se lan ça -
rem na dis pu ta, por al gu ma cir cuns tân cia, de sis ti rem,
con ver sar e lan çar um can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca por esse Par ti do, que teve ex cep ci o na is go ver -
na do res e que não pode fur tar-se à res pon sa bi li da de
que tem com re la ção à ex pec ta ti va po pu lar. Não va -
mos de i xar um Te mer so li tá rio ser um não-can di da to,
ser o can di da to da ade são e da ne go ci a ção com um
Go ver no com ple ta men te des gas ta do, que é o Go ver -
no Fer nan do Hen ri que Car do so. O meu so nho, Se na -
dor Ma gui to Vi le la, era que as Opo si ções ti ves sem um
can di da to úni co; era PDT, PT e PMDB en fren tan do,
num pri me i ro e de fi ni ti vo tur no, essa pro pos ta ne o li be -
ral que vem des gra çan do o País, mar gi na li zan do po -
pu la ções e ca u san do de sas tres na nos sa eco no mia.
No en tan to, se isso não for pos sí vel, Se na do res Iris
Re zen de, Ma u ro Mi ran da e Ma gui to Vi le la –- que hoje 
se pro nun ci a ram –-, as su ma mos o com pro mis so de
ga ran tir ao Par ti do can di da tu ra pró pria, seja a do Pe -
dro Si mon, seja a do Ita mar Fran co, seja a can di da tu -
ra de um ex-go ver na dor do Par ti do, que ga ran ti rá a
po si ção e a pos tu la ção de uma pro pos ta di fe ren ci a da
nas pró xi mas ele i ções. Apre sen to esta pro pos ta e es -
pe ro a ade são dos com pa nhe i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço as pa la vras de V. Exª. 

Qu an to à sua pro pos ta, já con cor da mos com ela 
há mu i to tem po.

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 Ma gui to Vi le la, pri me i ra men te que ro di zer que a
de ci são de on tem da Exe cu ti va não tem po de res para 
al te rar uma re so lu ção do Con se lho Po lí ti co Na ci o nal.
Já há uma re so lu ção na ci o nal – e in clu si ve ha via na
épo ca em que pre si dia o Par ti do o com pa nhe i ro ca ta -
ri nen se Luiz Hen ri que da Sil ve i ra, quan do o fó rum e o
uni ver so eram ou tros, e não o que a Exe cu ti va ten tou
es ti pu lar on tem. Por tan to, a Exe cu ti va não tem com -
pe tên cia para di zer qual é o uni ver so que vo ta rá nas
pré vi as do dia 20 de ja ne i ro. Ela tem a fun ção de cum -
prir de ci sões que já es tão es ta be le ci das. A do Con se -
lho de Po lí ti ca Na ci o nal é ou tro uni ver so. Em se gun do 
lu gar – nes se caso, falo como Pre si den te da sec ção
do nos so Par ti do, em San ta Ca ta ri na –, es ta mos con -
vo can do uma re u nião da Exe cu ti va para se gun da-fe i -
ra, quan do ti ra re mos uma mo ção, do nos so Esta do,
di ri gi da ao Con se lho Po lí ti co Na ci o nal, de que nós,
ca ta ri nen ses, não ace i ta mos a al te ra ção des se quó -
rum. Não ace i ta mos. E que se cum pra aqui lo que foi
de ci di do na Con ven ção Na ci o nal do úl ti mo dia 9 de
se tem bro, ou seja, que as pré vi as se rão re a li za das no 
dia 20 de ja ne i ro e, aci ma de tudo, a can di da tu ra pró -
pria à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Por isso, Se na dor
Ma gui to Vi le la, re ce ba a ho me na gem e a so li da ri e da -
de dos ca ta ri nen ses. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, que ro so li da ri zar-me com o pro -
nun ci a men to de V. Exª. Con si de ro da ma i or im por tân -
cia essa ba ta lha de Par la men ta res e Se na do res do
PMDB para o pro ces so de es co lha de um can di da to
do Par ti do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, que, jun ta -
men te com o Par ti do dos Tra ba lha do res, lu tou para
que fos se ex tin to o Co lé gio Ele i to ral. Esti ve mos jun tos 
na ba ta lha das ”Di re tas já!“. Por tan to, con si de ro pró -
prio que cada um de nos sos Par ti dos es te ja, a esta al -
tu ra, aper fe i ço an do o pro ces so de mo crá ti co de es co -
lha dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Da
mes ma ma ne i ra, no âm bi to do meu Par ti do, o Par ti do
dos Tra ba lha do res, te nho pro pug na do para que haja
a re a li za ção de pré via, pre ce di da de de ba tes, a fim de 



que to dos os mais de no ve cen tos mil fi li a dos pos sam
es tar cons ci en tes e par ti ci pem da es co lha do can di -
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Se na dor Ma gui to Vi -
le la, eu tam bém es tra nhei a de ci são da Exe cu ti va do
PMDB, por que ela afe ta a de mo cra cia. Nós es ti ve mos
lado a lado na cam pa nha das Di re tas Já!, em 1984, e
res trin gir o co lé gio ele i to ral ago ra, res trin gir o nú me ro
de pes so as que terá di re i to de es co lher o can di da to a
Pre si den te da Re pú bli ca é algo que afe ta toda a Na -
ção. Ain da que, por tan to, V. Exª es te ja dis cu tin do algo
afe i to ao seu Par ti do, o PMDB, eu aqui re sol vo dar-lhe
o apar te por que, no âm bi to do Par ti do dos Tra ba lha do -
res, es tou di zen do aos meus com pa nhe i ros para dar -
mos o exem plo, com a re a li za ção de pré vi as. Eu es tou
ins cri to, Luiz Iná cio Lula da Sil va de ve rá se ins cre ver, e 
é a ex pec ta ti va. O Pre fe i to Edi mil son Ro dri gues, de
Be lém do Pará, es ta rá no Se na do ama nhã e com bi nou 
di a lo gar co mi go, por que que re mos que haja um pro ce -
di men to exem plar para a de mo cra cia. Eu te nho con -
ver sa do com a Se na do ra He lo í sa He le na, com os Se -
na do res Tião Vi a na e José Edu ar do Du tra, bem como 
com to dos os meus com pa nhe i ros so bre a im por tân -
cia de aper fe i ço ar mos a de mo cra cia. Por essa ra zão,
con gra tu lo-me com as pa la vras de V. Exª. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to 
obri ga do. Re al men te, esse não é um pro ble ma ape -
nas do PMDB, mas do Bra sil, da de mo cra cia no nos -
so País.

Agra de ço mu i to. 

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Per mi -
te-me V. Exª um bre vís si mo apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – O úl ti -
mo apar te, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a
com pre en são de V. Exª, por gen ti le za, para que seja
re al men te o úl ti mo apar te e so li ci to ao ilus tre apar te -
an te a ma i or bre vi da de pos sí vel, por que já es ta mos
em mu i to ex tra po lan do o tem po e te mos que en trar na 
Ordem do Dia.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, não po de mos exa cer bar na ques tão
da de ci são do nos so Par ti do so bre o can di da to à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, até por que a con ven ção de ci -
diu que va mos ter can di da to pró prio. Essa de ci são é
inar re dá vel, é ir re ver sí vel. Eu vo tei con tra a de ci são
da Exe cu ti va, vo tei pela pré via am pla, como mem bro
da Exe cu ti va, e acho que po de mos avan çar mais, in -
clu in do os Ve re a do res e os Vice-Pre fe i tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – É a
mi nha pro pos ta.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Essa tese
é sim pá ti ca à ma i o ria do Par ti do. Des sa for ma, va mos 
fi car com um co lé gio ra zoá vel, que dá para de fi nir
bem in ter na men te no Par ti do. Des se modo, o que pre -
ci sa mos fa zer é di a lo gar e o nos so Par ti do sa i rá vi to ri -
o so des sa pré via, com uma can di da tu ra mu i to for te e
com con di ções de ga nhar a Pre si dên cia da Re pú bli -
ca. Pre ci sa mos con ver sar mu i to, ar ti cu lar mu i to e uni -
fi car o má xi mo pos sí vel o nos so Par ti do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – É jus -
ta men te por isso, Se na dor, que es tou pro vo can do o
PMDB na ci o nal: para que os Ve re a do res par ti ci pem.
Se os ex clu ir mos ago ra, eles não vão se sen tir na
obri ga ção de tra ba lhar pelo can di da to a Pre si den te, a
Go ver na dor, a Se na dor ou a De pu ta do.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª me per mi te um apar te? 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Eu con cor do com V. Exª quan do diz que esse é um as -
sun to que in te res sa a todo o Bra sil. O apar te do Se na -
dor Edu ar do Su plicy – te nho cer te za de que não foi a
in ten ção de S. Exª – po de rá ge rar um mal en ten di do,
por isso gos ta ria de fa zer um re gis tro. As pré vi as, no
PT, são es ta tu tá ri as – fa zem par te do Esta tu to do Par -
ti do, apro va do no Con gres so do PT, que só po de rá ser
mo di fi ca do em ou tro Con gres so – e to dos os fi li a dos
par ti ci pam de las. Por tan to, no caso do PT, se hou ver
mais de um can di da to, vai ha ver pré vi as. Essa é uma
ques tão es ta tu tá ria no PT. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to as Srªs e os Srs. Se na do res, bem como o
nos so Pre si den te, hoje a fi gu ra ma i or do nos so Par ti -
do, lí der in con tes tá vel, que, te nho cer te za ab so lu ta,
mar cha rá com a nos sa idéia de re u nir um co lé gio ele i -
to ral am plo para a es co lha do nos so can di da to a Pre -
si den te da Re pú bli ca. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, 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) – Srªs e
Srs. Se na do res, en con tra-se na Casa o Sr. Be ní cio
Pa ren tes de Sam pa io, pri me i ro su plen te con vo ca do
da re pre sen ta ção do Esta do do Pi a uí, em vir tu de de
re nún cia do ti tu lar, Se na dor Hugo Na po leão. 



S. Exª en ca mi nhou à Mesa o di plo ma, que será
pu bli ca do na for ma re gi men tal, e os de ma is do cu -
men tos exi gi dos por lei.

É o se guin te o di plo ma en ca mi nha do à 
Mesa:



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Assim
sen do, de sig no Co mis são for ma da pe los ilus tres
Srs. Se na do res Fre i tas Neto, Luiz Otá vio e Ju vên cio
Cé sar da Fon se ca para con du zir S. Exª ao ple ná rio, a
fim de pres tar o com pro mis so re gi men tal.

Con vi do to dos os Srs. Se na do res a, por gen ti le -
za, fi ca rem de pé a fim de ou vir mos o com pro mis so
le gal do Sr. Be ní cio Pa ren tes de Sam pa io.

O SR. BENÍCIO PARENTES DE SAMPAIO
(Blo co/PPB – PI) – Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção
Fe de ral e as leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men -
te o man da to de Se na dor que o povo me con fe riu, e
sus ten tar a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do
Bra sil.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro

em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Be ní cio Pa ren tes de Sam pa io, que, a par tir
des te mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do do Pi a uí, ado ta rei o nome aba i xo con sig -
na do e in te gra rei a ban ca da do PPB.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2001. –
Be ní cio Sam pa io.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A co mu -
ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.171 de 17 de ja ne i ro 
de 1991, que dis põe so bre po lí ti ca agrí -
co la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 5º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro

de 1991, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te in ci so VII:

Art. 5º. ...................................................
..............................................................
VII – au to ri zar a im por ta ção de pro du -

tos agrí co las cuja pro du ção na ci o nal aten da 
às ne ces si da des fí si cas do abas te ci men to
in ter no.(AC)

Art. 2º A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, pas sa a vi ger com o se guin te acrés ci mo:

Art. 42-A. As im por ta ções de pro du tos
agrí co las, cujo vo lu me pro du zi do sa tis fa ça a 
de man da in ter na, de pen de rão de apro va ção 
pré via do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Agrí co la. (AC)

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

Jus ti fi ca ção

Con for me o dis pos to na Lei nº 8.474, de 30 de
ja ne i ro de 1991, cabe ao Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -
ca Agrí co la (CNPA), den tre ou tras atri bu i ções, ori en -
tar a ela bo ra ção do Pla no de Sa fra e pro por ajus ta -
men tos ou al te ra ções na po lí ti ca agrí co la do País. A
ado ção de me di das ca pa zes de re du zir o im pac to de
prá ti cas pro te ci o nis tas pe los ma i o res ex por ta do res
mun di a is pas sa pela res tri ção das im por ta ções de
pro du tos tra di ci o nal men te pro du zi dos pe los agri cul to -
res bra si le i ros, como le i te, alho, ce bo la e fe i jão.

Assim, ao atri bu ir ao re fe ri do Con se lho a res -
pon sa bi li da de de au to ri zar as even tu a is im por ta ções
de pro du tos agrí co las, bus ca mos ga ran tir a trans pa -
rên cia das de ci sões en vol ven do esse pro ces so, bem
como ga ran tir aos pro du to res bra si le i ros a pos si bi li -
da de de que seus re pre sen tan tes se jam ou vi dos,
quan do do es ta be le ci men to das po lí ti cas de co mer ci -
a li za ção.

As pro lon ga das dis cus sões no âm bi to da Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), so bre as prá ti -
cas pro te ci o nis tas ado ta das nos pa í ses mem bros re -
ve lam a pro fun di da de da cri se. A prá ti ca de es ta be le -
cer me ca nis mos pro te ci o nis tas para o se tor ru ral nos
pa í ses in dus tri a li za dos per sis te, mes mo com a ma i or
glo ba li za ção dos mer ca dos, mu i tas ve zes com pre ju í -
zo para os pro du to res agrí co las dos cha ma dos pa í -
ses em de sen vol vi men to, den tre os qua is o Bra sil.

Na cer te za de que a apro va ção des te pro je to de
lei aju da rá os pro du to res agrí co las bra si le i ros, peço
sua apro va ção nos ter mos em que se apre sen ta.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Ma gui to Vi le la.



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

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

CAPÍTULO II
Da Orga ni za ção Insti tu ci o nal

Art. 5º É ins ti tu í do o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -
ca Agrí co la (CNPA), vin cu la do ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e Re for ma Agrá ria (MARA), com as se guin tes
atri bu i ções:

I – (Ve ta do);
II – (Ve ta do);
III – ori en tar a ela bo ra ção do Pla no de Sa fra;
IV – pro por ajus ta men tos ou al te ra ções na po lí ti -

ca agrí co la;
V – (Ve ta do);
VI – man ter sis te ma de aná li se e in for ma ção

so bre a con jun tu ra eco nô mi ca e so ci al da ati vi da de
agrí co la.

§ 1º O Con se lho Na ci o nal da Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA) será cons ti tu í do pe los se guin tes mem bros:

I – um do Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e
Pla ne ja men to;

II – um do Ban co do Bra sil S.A.;
III – dois da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul -

tu ra;
IV – dois re pre sen tan tes da Con fe de ra ção Na ci -

o nal dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra (CONTAG);
v – dois da Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra -

si le i ras, li ga dos ao se tor agro pe cuá rio;
VI – um do De par ta men to Na ci o nal da De fe sa

do Con su mi dor;
VII – um da Se cre ta ria do Meio Ambi en te;
VIII – um da Se cre ta ria do De sen vol vi men to Re -

gi o nal;
IX – três do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma

Agrá ria (MARA);
X – um do Mi nis té rio da Infra-Estru tu ra;
XI – dois re pre sen tan tes de se to res eco nô mi cos 

pri va dos abran gi dos pela Lei Agrí co la, de li vre no me -
a ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria
(MARA);

XII – (Ve ta do);
§ 2º (Ve ta do).

§ 3º O Con se lho Na ci o nal da Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA) con ta rá com uma Se cre ta ria Exe cu ti va e sua
es tru tu ra fun ci o nal será in te gra da por Câ ma ras Se to -
ri a is, es pe ci a li za das em pro du tos, in su mos, co mer ci -
a li za ção, ar ma ze na men to, trans por te, cré di to, se gu ro 
e de ma is com po nen tes da ati vi da de ru ral.

§ 4º As Câ ma ras Se to ri a is se rão ins ta la das por
ato e a cri té rio do Mi nis tro da Agri cul tu ra e Re for ma
Agrá ria, de ven do o re gi men to in ter no do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA) fi xar o nú me ro
de seus mem bros e res pec ti vas atri bu i ções.

§ 5º O re gi men to in ter no do Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA) será ela bo ra do pelo Mi -
nis tro da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria e sub me ti do a 
apro va ção do seu ple ná rio.

§ 6º O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA) co or de na rá a or ga ni za ção de Con se lhos Esta -
du a is e Mu ni ci pa is de Po lí ti ca Agrí co la, com as mes -
mas fi na li da des, no âm bi to de suas com pe tên ci as.

§ 7º (Ve ta do).
§ 8º (Ve ta do).

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

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 1991; 170º da Inde -
pen dên cia e 103º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR, – Anto nio Ca bre ra Mano Fi lho.

LEI Nº 8.174, DE 30 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre prin cí pi os de Po lí ti ca
Agrí co la, es ta be le cen do atri bu i ções ao
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA), tri bu ta ção com pen sa tó ria de pro -
du tos agrí co las, am pa ro ao pe que no pro -
du tor e re gras de fi xa ção e li be ra ção dos
es to ques pú bli cos.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 293, de 1991, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Nel son Car ne i ro, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos -
to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º  Além das atri bu i ções do Con se lho Na ci -
o nal de Po lí ti ca Agrí co la de fi ni das em lei, com pe te
ain da àque le co le gi a do:

I – con tro lar a apli ca ção da Po lí ti ca Agrí co la, es -
pe ci al men te no que con cer ne ao fiel cum pri men to
dos seus ob je ti vos e a ade qua da apli ca ção dos re cur -
sos des ti na dos ao se tor;

II – ori en tar na iden ti fi ca ção das pri o ri da des a
se rem es ta be le ci das no Pla no de Di re tri zes Agrí co -
las, ten do em vis ta o dis pos to no in ci so an te ri or;



III – opi nar so bre a pa u ta dos pro du tos am pa ra -
dos pela po lí ti ca de ga ran tia dos pre ços mí ni mos es -
ta be le ci dos pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma
Agrá ria, que de ve rão ser pu bli ca dos, pelo me nos, 60
dias an tes do plan tio, man ten do-se atu a li za dos até a
co mer ci a li za ção da res pec ti va sa fra, con si de ran do as 
sa zo na li da des re gi o na is; e

IV – as ses so rar o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
Re for ma Agrá ria na fi xa ção, anu al men te, dos vo lu -
mes mí ni mos do es to que re gu la dor e es tra té gi co
para cada pro du to, tipo e lo ca li za ção, le van do-se em
con ta as ne ces sá ri as in for ma ções do go ver no e da
ini ci a ti va pri va da.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -
ca Agrí co la será pre si di do pelo Mi nis tro de Esta do da
Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria.

Art. 2º Os pro du tos agrí co las que re ce be rem
van ta gens, es tí mu los tri bu tá ri os ou sub sí di os di re tos
ou in di re tos no país de ori gem, des de que os pre ços
de in ter na ção no mer ca do na ci o nal ca rac te ri zem-se
em con cor rên cia des le al ou pre da tó ria, te rão tri bu ta -
ção com pen sa tó ria, ou vi do o Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti ca Agrí co la (CNPA).

Art. 3º Os es to ques pú bli cos se rão li be ra dos
pelo Po der Pú bli co quan do os pre ços de mer ca do se
si tu a rem aci ma de um pre ço de in ter ven ção, aten di -
das as re gras dis ci pli na do ras da in ter ven ção do go -
ver no no mer ca do.

Art. 4º Os pre ços de ga ran tia dos pro du tos de
con su mo ali men tar bá si co da po pu la ção, nas ope ra -
ções de fi nan ci a men to e ga ran tia de com pra pelo Go -
ver no Fe de ral, re a li za das com pe que nos pro du to res,
de ve rão guar dar equi va lên cia com os va lo res dos fi -
nan ci a men tos de cus te io de for ma a evi tar a de fa sa -
gem en tre o pre ço de ga ran tia e o dé bi to com o agen -
te fi nan ce i ro.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Se na do Fe de ral, 30 de ja ne i ro de 1991; 170º da

Inde pen dên cia e 103º  da Re pú bli ca. – Nel son Car ne i ro.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 422, DE 2001

Sus ta a apli ca ção do De cre to nº 4.010, 
de 12 no vem bro de 2001, que “Dis põe so -
bre li be ra ção de re cur sos para pa ga -
men to dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is,
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal”.

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

Art.  1º  Fica  sus ta da   apli ca ção  do  De cre to
nº 4.010, de 12 de no vem bro 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.

Jus ti fi ca ção

Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is es tão pas san do 
sé ri as di fi cul da des com a po lí ti ca sa la ri al re ces si va
im pos ta pelo Go ver no Fe de ral.

Este pro ces so ini ci a do há al guns anos vem sen -
do pa u la ti na men te, e em do ses ho me o pá ti cas sen do
im pos to a es ses tra ba lha do res, seja por meio de leis
es pe cí fi cas ori gi ná ri as do pró prio Po der Exe cu ti vo,
seja atra vés de po si ci o na men tos po lí ti cos ori un dos
do nos so par la men to, sen do o úl ti mo ace i tá vel por ser 
de mo crá ti co, ain da que do pon to de vis ta so ci al te nha
pro fun da co no ta ção de pre ci a ti va. Mas é re sul ta do de
dis cus são po lí ti ca.

Ago ra, por meio do De cre to nº 4.010, de 12 de
no vem bro de 2001, sur ge no va men te o bra ço de fer ro
con tra o ser vi dor pú bli co fe de ral, sem an tes ha ver a
dis cus são po lí ti ca, su je i tan do o já so fri do ser vi dor pú -
bli co a mais uma ame a ça re ces si va.

A apli ca ção des te de cre to é sim ples. O Su per -
mi nis tro é quem de ter mi na rá as fo lhas de pa ga men to
de to dos os mi nis té ri os, au tár qui ca e fun da ci o nal, li -
mi tan do as sim a dis cus são se to ri al. Tira a res pon sa -
bi li da de de cada mi nis tro, de cada pre si den te dos ór -
gãos atin gi dos, da dis cus são da apli ca ção da re mu -
ne ra ção.

E, por ser uma afron ta ao ser vi dor pú bli co fe de -
ral, não po de ria de i xar de me ma ni fes tar atra vés da
ação le gis la ti va, que ora faço por meio des te pro je to
de de cre to le gis la ti vo.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO Nº 4.010
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2001

Dis põe so bre li be ra ção de re cur sos 
para pa ga men to dos ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is, no âm bi to da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal.

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 sos IV e VI, alí nea
a, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:



Art. 1º Com pe te ao Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão man dar pro ces sar a fo lha
de pa ga men to dos ser vi do res da Admi nis tra ção Pú bli ca 
Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, após li be ra ção
de re cur sos para o res pec ti vo pa ga men to, me di an te ex -
pres sa au to ri za ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

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

Art. 3º Re vo gam-se os De cre tos nºs 3.962, de 10
de ou tu bro de 2001, e 3.999, de 5 de no vem bro de 2001.

Bra sí lia, 12 de no vem bro de 2001; 180E da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Mar tus Ta va res.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU, de 13-11-2001.

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

(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 se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões com -
pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 746, DE 2001 – CN
(nº 1.266/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º do art. 4º do Re gi men to Co -

mum, al te ra do pela Re so lu ção nº 1, de 1995 – CN, in di -
co o Se nhor De pu ta do He rá cli to For tes para exer cer a
fun ção de Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Sr.
Se na do res, para hon ra nos sa o ilus tre De pu ta do He -
rá cli to For tes se en con tra nes te ple ná rio e o sa u da -
mos em nome da Casa. 

A ma té ria lida vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 693, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 167 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a in clu são na Ordem do

Dia, por es tar em con di ções de nela fi gu rar, da Pro pos ta 
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, que Cria os
Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de fe re o re que ri men to, nos ter mos do art. 215
do Re gi men to Inter no. 

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia a par tir de
ama nhã.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
nome do Esta do do Pa ra ná, que re mos agra de cer a V.
Exª, que nos dá, nes ta opor tu ni da de, uma con tri bu i -
ção para o de ba te nes ta Casa, o que pode le var à cri -
a ção dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is em Mi nas Ge -
ra is e no Pa ra ná. É cla ro que ain da de ve re mos apro -
var a ma té ria em ple ná rio, mas V. Exª nos dá essa
opor tu ni da de. Des sa for ma, que re mos, em nome do
Esta do do Pa ra ná, agra de cer a V. Exª pelo fato de a
ter co lo ca do, de for ma ur gen te, em pa u ta, per mi tin do
esse de ba te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço, em nome da Mesa, a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o 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 Lei da Câ ma ra 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, que es ta 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.337 e 1.338, de
2001, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,



– da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, fa vo rá vel ao Pro je to, às
Emen das nºs 1 a 4 e 7 a 9, e par ci al men te
às Emen das nºs 5, 6 e 10, nos ter mos das
Su be men das nºs 1 a 3-CCJ, que apre sen ta, 
res pec ti va men te; e

– da Co mis são de Assun tos So ci a is,
fa vo rá vel ao Pro je to, às Emen das nºs 1 a 4,
7 e 8, e par ci al men te às Emen das nºs 5, 6,
9 e 10, nos ter mos das Su be men das nºs 1 a 
4-CAS, que apre sen ta, res pec ti va men te.

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci -
men tos ao Ple ná rio.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das dez emen das pe -
ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
no pra zo úni co pre vis to no art. 122, in ci so II, le tra b,
com bi na do com o art. 375, in ci so I, do Re gi men to Inter -
no, as qua is fo ram pu bli ca das na for ma re gi men tal.

Uma vez que a ma té ria tra mi ta em re gi me de ur -
gên cia cons ti tu ci o nal, as 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 apre ci a -
ram si mul ta ne a men te o pro je to e as emen das a ele
ofe re ci das.

As con clu sões dos pa re ce res das re fe ri das Co -
mis sões fo ram con cor dan tes, sal vo quan to à Emen da 
nº 9, aco lhi da in te gral men te pela Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e aco lhi da, na for ma de
su be men da, pela Co mis são de Assun tos So ci a is.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên -
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em obe diên cia ao dis -
pos to no in ci so III do art. 124 do Re gi men to Inter no, é
fi nal o pro nun ci a men to das Co mis sões so bre as
emen das, sal vo quan to à Emen da nº 9, so bre a qual
hou ve dis cor dân cia. Essa emen da será sub me ti da à
de li be ra ção do Se na do, sem dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, nos ter mos dos pa re ce -
res das 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, 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, nos ter mos dos pa re ce res 
das Co mis sões, res sal va da a Emen da nº 9 e res pec ti -
va Su be men da nº 3, da Co mis são de Assun tos So ci a -
is, de pa re cer dis cor dan te.

Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
De cla ro, as sim, en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to, nos ter mos dos pa re ce res, que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“,
pela apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver -
no en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, o PFL en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem,
ape nas para um es cla re ci men to.

Está em vo ta ção o pa re cer, res sal va das as
emen das da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia? 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em vo -
ta ção o pro je to, nos ter mos dos pa re ce res das Co mis -
sões, res sal va da a Emen da nº 9 e res pec ti va Su be men -
da nº 3, da Co mis são de Assun tos So ci a is, de pa re cer
dis cor dan te, que será vo ta da a qual quer mo men to.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – A n.º 9 é que 
foi do acor do, Se na dor.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) 
– Sr. Pre si den te, as Emen das nºs 3 e 6, se não me en -
ga no, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, que fo ram apro va das, es tão em vo ta ção ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não. Fo -
ram apro va das pela Co mis são e se rão sub me ti das à
apre ci a ção do Ple ná rio.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Qu a is emen das se rão sub me ti das à vo ta ção
em se pa ra do?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
vo ta ção o pro je to, nos ter mos dos pa re ce res das Co -
mis sões, res sal va da a Emen da nº 9 e res pec ti va Su -
be men da nº 3, da Co mis são de Assun tos So ci a is, de
pa re cer dis cor dan te. (Pa u sa.)

Srs. Se na do res, por gen ti le za, a apro va ção do
pro je to... Se na dor José Edu ar do Du tra...

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co vota a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 89, de 2001.

A apro va ção do pro je to im pli ca a apro va ção si -
mul tâ nea das Emen das nºs 1 a 4, 7 e 8, bem como
das Su be men das nºs 1 a 3, da Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e nºs 1, 2 e 4, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, às Emen das nºs 5, 6 e 10.

Em vo ta ção o pro je to, da for ma como li. (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.
Em vo ta ção a Su be men da nº 3, da Co mis são de 

Assun tos So ci a is, à Emen da nº 9, que tem pre fe rên -
cia re gi men tal.



Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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 SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra, pela or dem.
Vo tan do a Su be men da nº 3, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, à Emen da nº 9 fica re vo ga da.
Então, que re mos vo tar a Su be men da nº 3, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, à Emen da nº 9?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É essa. É 
essa a emen da que está em vo ta ção, Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – É
isso que está sen do vo ta do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Esse foi o
re sul ta do do acor do fe i to com a Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, é essa que está em vo ta ção. O Ple ná -
rio vo tou acer ta da men te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria já foi vo ta da.

Apro va da a Su be men da nº 3, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, fi can do pre ju di ca da a Emen da nº 9.

Apro va do o pro je to, nos ter mos dos pa re ce res
às Emen das nºs 1 a 4, 7 e 8, às Su be men das nºs 1 a
3, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
e nºs 1, 2 e 4, da Co mis são de Assun tos So ci a is, bem
como à Su be men da nº 3, da Co mis são de Assun tos
So ci a is.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI 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 ind Ire ta men te pos sam ser des -
ti na dos à ela bo ra çáo 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,  reexportação,
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, psí 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 ta 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 ço es.

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 e
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 cão,
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 pre vis tos ado ta dos pe los de ma is àr -
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 do 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 li 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 o 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:

— 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 cão;

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 gáo 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 rão pre 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 cão 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 ao 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 qual quer ma ne i ra, a ação do ár -
gão de con tro le 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  do cu men to pro 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 as 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 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 ao 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 ço es 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 qu 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 çao 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 de 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 a fis ca li za ção de que
tra tam 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 or gáos 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  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 Pre 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 dc se gun da via de Au ton 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.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Su pri ma-se o art. 8º do pro je to de lei.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Su pri ma-se o in ci so IX do art. 13 do pro je to de lei.

EMENDA Nº 3 – CCJ

Alte ra-se o in ci so VII do art. 13 do pro je to de lei,
que pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 13....................................................
 .............................................................
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 fins ilí ci tos.

EMENDA Nº 4 – CCJ

Alte ra-se o in ci so XI do art. 13 do pro je to de
lei, que pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 13. ..................................................
..............................................................

XI – adul te rar la u dos téc ni cos, no tas
fis ca is, 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

EMENDA Nº 7 – CCJ

Su pri ma-se o in ci so III do art. 20 do pro je to de lei.

EMENDA Nº 8 – CCJ

Su pri ma-se o in ci so V do art. 20 do pro je to de lei.

SUBEMENDA Nº 1 – CCJ

Subs ti tua-se, no in ci so XII do art. 13, o vo cá bu lo
“um” por “o” res tan do as sim a re da ção da que le in ci so:

“Art. 13. .................................................

XII – de i xar de in for mar no la u do téc ni -
co, ou nota fis cal, quan do for o caso, 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."

SUBEMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao § 3º do art. 15 da pro po si ção a se guin -
te re da ção:

“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 3º Das san ções apli ca das ca be rá re -

cur so ao Di re tor-Ge ral do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral, na for ma e pra zo es ta be le ci -
dos em re gu la men to."

SU BE MEN DA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 20 do PLC nº
89, de 2001, a se guin te re da ção:

“Art. 20 ..................................................

EMEN DA Nº  1 – CAS

Su pri mir-se o art. 8º do pro je to.

EMENDA Nº 2 – CAS

Su pres são do in ci so IX do art. 13.

EMENDA Nº 4 – CAS

Alte ra o in ci so XI do art. 13 do pro je to.

SUBEMENDA Nº 3 – CAS

Dê-se aos in ci sos do art. 20 da pro po si ção a se -
guin te re da ção:

“Art. ......................................................
I – no va lor de R$500,00 (qui nhen tos

re a is) para:
a) emis são de Cer ti fi ca do de Re gis tro

Ca das tral;
b) emis são de se gun da via de Cer ti fi -

ca do de Re gis tro Ca das tral;e
c) al te ra ção de Re gis tro Ca das tral.
II – no va lor de R$1.000,00 (um mil re -

a is)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; e
c) re no va ção de Li cen ça de Fun ci o na -

men to.
III – no va lor de R$50,00 (cin qüen ta re -

a is) 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."



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 das Emen das do Se na do ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2001, que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.354, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 89,
de 2001 (Nº 5.074, de 2001, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra Nº 89, de 2001 (Nº 5.074, de 2001, na Casa de ori -
gem), que es ta 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de 2001. –
Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio Car los Va -
la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.354, DE 2001

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 89,
de 2001 (nº 5.074, de 2001, na Casa de
ori gem).

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.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da Nº 1 – CCJ/CAS)

Su pri ma-se o art. 8º do pro je to.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da Nº 2 – CCJ/CAS)

Su pri ma-se o in ci so IX do art. 13 do pro je to, re -
nu me ran do-se os de ma is in ci sos.

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da Nº 3 – CCJ/CAS)

Dê-se ao in ci so VII do art. 13 do pro je to a se -
guin te re da ção:

“Art. 13. .................................................
..............................................................
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 fins ilí ci tos:

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

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da Nº 4 – CCJ/CAS)

Dê-se ao in ci so XI do art. 13 do pro je to a se guin -
te re da ção:

“Art. 13. .................................................
..............................................................
XI – adul te rar la u dos téc ni cos, no tas

fis ca is, 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;

EMEN DA Nº 5
(Cor res pon de às Su be men das nºs 1

CCJ e 1 – CAS à Emen da Nº 5)

Dê-se ao in ci so XII do art. 13 do pro je to a se -
guin te re da ção:

“Art. 13. .................................................
..............................................................
XII – de i xar de in for mar no la u do téc ni -

co, ou nota fis cal, quan do for o caso, 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;

EMENDA Nº  6
(Cor res pon de às Su be men das nºs 2 

CCJ e 2 – CAS à Emen da Nº 6)

Acres cen te-se § 3º ao art. 15 do pro je to com a
se guin te re da ção:

“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 3º Das san ções apli ca das ca be rá re -

cur so ao Di re tor-Ge ral do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral, na for ma e pra zo es ta be le ci -
dos em re gu la men to."

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de às Emen das nºs 7 e 8

CCJ/CAS e à Su be men da Nº 3 
CAS à Emen da nº  9 – CCJ)

Dê-se aos in ci sos do art. 20 do pro je to a se guin -
te re da ção:



“Art. 20. .................................................
I – no va lor de R$500,00 (qui nhen tos

re a is) para:
a) emis são de Cer ti fi ca do de Re gis tro

Ca das tral;
b) emis são de se gun da via de Cer ti fi -

ca do de Re gis tro Ca das tral; e
c) al te ra ção de Re gis tro Ca das tral;
II – no va lor de R$1.000,00 (um mil re -

a is) 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; e
c) re no va ção de Li cen ça de Fun ci o na -

men to;
III – no va lor de R$50,00 (cin qüen ta re -

a is) 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."

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de às Su be men das nºs 3 

CCJ e 4 – CAS à Emen da Nº 10)

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 20 do pro -
je to com a se guin te re da ção:

“Art. 20. .................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os va lo res cons tan tes 

dos in ci sos I e II des te ar ti go se rão re du zi -
dos de:

I – 40% (qua ren ta por cen to), quan do
se tra tar de em pre sa de pe que no por te;

II – 50% (cin qüen ta por cen to), quan do 
se tra tar de fi li al de em pre sa já ca das tra da;

III – 70% (se ten ta por cen to), quan do
se tra tar de mi cro em pre sa."

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 ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de 1999,

nos ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001– cha mo a aten ção do Se na dor Ade mir 
Andra de –, 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 (dis põe so bre o au -
men to de 3% para 4% do pro du to da ar re ca -
da ção dos im pos tos so bre a ren da e pro -
ven tos de qual quer na tu re za e so bre pro du -
tos in dus tri a li za dos des ti na do 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 ce res sob nºs 943 e 1.301, 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 ad 
hoc: Se na dor Osmar Dias (so bre a pro pos -
ta): fa vo rá vel; 2º Pro nun ci a men to (nos ter -
mos do Re que ri men to nº 580, de 2001, de
tra mi ta ção con jun ta, so bre as ma té ri as e so -
bre a Emen da nº 1-Ple ná rio, ofe re ci da à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20,
de 2001), Re la tor ad hoc: Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, fa vo rá vel à Emen da nº
1-Plen, nos ter mos da Su be men da (Subs ti -
tu ti va), que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da -
de da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 69, de 1999, que tra mi ta em con jun to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a dis -
cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de 9 de ou tu bro úl ti mo, quan do foi
apre sen ta da a Emen da nº 1 – Ple ná rio e apro va do o 
Re que ri men to nº 580, de 2001, de tra mi ta ção con -
jun ta com a pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
69, de 1999.

Pas sa-se à vo ta ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

Cha mo a aten ção do Ple ná rio e do Re la tor,
por que o re que ri men to que será lido aca ba de che -
gar à Mesa.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 694, DE 2001

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da ex pres são “as se gu ra da à apli ca ção de vin te e
cin co por cen to dos re cur sos para o fi nan ci a men to,
por in ter mé dio do se tor pú bli co es ta du al, de pro je tos
de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca de apo io à pro du ção e à
co mer ci a li za ção;”, cons tan te da Emen da nº 1 da PEC
nº 69/1999, para in clu são na PEC nº 20/2001.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, dado que o re que ri men to che ga de
úl ti ma hora à Mesa e dada a com ple xi da de da ma té -
ria, a Mesa en ten de de co lo cá-lo para apre ci a ção an -
tes do Item 7 da pa u ta, a fim de en vi ar esse re que ri -
men to à con si de ra ção do emi nen te Re la tor, para que
a ma té ria seja mais bem es tu da da e ex pli ci ta da.

O item con ti nua na Ordem do Dia, mas não será
apre ci a do ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

MENSAGEM Nº 217, 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 Val -
mir Ama ral, so bre a Men sa gem nº 217, de
2001 (nº 1.032/2001, 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
José Au gus to Lind gren Alves, 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 do Bra sil jun to à Re pú bli ca
da Bul gá ria.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.355, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re -
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor José Au gus to Lind gren Alves, 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, 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 da Bul gá ria.

S. Exª re ce beu 13 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
voto con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são do Item nº 4.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta por so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

MENSAGEM Nº 231, 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 Gil ber to
Mes tri nho, so bre a Men sa gem nº 231, de
2001 (nº 1.083/2001, 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
Mar co Antô nio Di niz Bran dão, 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, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil 
jun to ao Re i no da Ta i lân dia, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca De -
mo crá ti ca Po pu lar do Laos.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.356, de 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re -
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor Mar co Antô nio Di niz Bran dão, 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, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i -
lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar do Laos.

S. Exª re ce beu 13 vo tos a fa vor e ne nhum con -
trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.



De cla ro en cer ra da a dis cus são.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta por so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

MENSAGEM Nº 237, 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 Ro ber to
Sa tur ni no, so bre a Men sa gem nº 237, de
2001 (nº 1.102/2001, 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
José Gre go ri, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Por -
tu gue sa.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.357, de 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re -
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor José Gre go ri, in di ca do para exer cer
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Por tu gue sa.

S. Exª re ce beu 15 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
con trá rio.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro fa zer o re gis tro da
ação da que le que está sen do in di ca do para se tor nar
Emba i xa dor do Bra sil em Por tu gal, em es pe ci al de
sua ação como Mi nis tro da Jus ti ça, o Mi nis tro José
Gre go ri.

Ain da nes ta se ma na, o jor na lis ta Jâ nio de Fre i -
tas, que, mu i tas ve zes, é bas tan te crí ti co dos di ver sos 
Mi nis tros do Go ver no, fez um re gis tro que eu gos ta ria
de apre sen tar:

A pro pó si to, José Gre go ri de sem pe -
nhou-se no Mi nis té rio da Jus ti ça sem pre
com se re ni da de, pro cu rou ser equi li bra do e
evi tou a des mo ra li za ção do car go por par ci -
a li da des po lí ti cas. O que não fez con tra a in -
se gu ran ça ur ba na, tam bém por fal ta dos
me i os que não lhe fo ram pas sa dos pela Fa -
zen da, fez pe los di re i tos hu ma nos, por in ter -
mé dio das fa mí li as de mor tos e de sa pa re ci -
dos na di ta du ra. Foi subs ti tu í do no Mi nis té -
rio, quan do mais con vi ria que lá per ma ne -
ces se.

Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de co men tar
uma ação im por tan te do Mi nis tro José Gre go ri. Ain da
na se ma na pas sa da, o Mi nis tro da Jus ti ça, aliás,
como úl ti mo ato de sua Pas ta, au to ri zou a vi a gem da
Sr.ª Ma ria Cé lia Var gas à Fran ça, para a ci da de de
Nice, para re en con trar seu fi lho Hugo Var gas Hos ner,
que ha via dela sido se pa ra do des de 1º de de zem bro
de 1986, por tan to, há pra ti ca men te 15 anos. Foi au to -
ri za da a vi a gem em clas se eco nô mi ca. Acom pa nhei,
a seu pe di do, a Sr.ª Ma ria Cé lia Var gas, para que não
ocor res se ne nhum in ci den te. Fe liz men te, de po is de
qua se 15 anos, hou ve o ale gre re en con tro de mãe e
fi lho.

Re gis tro aqui, Sr. Pre si den te, meus agra de ci -
men tos pela aten ção do Mi nis tro José Gre go ri. S. Exª
re ce beu, em maio do ano pas sa do, a Srª Ma ria Cé lia
Var gas em au diên cia. Des de en tão S. Exª tem pro cu ran -
do apo iá-la e to mar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
sua vi a gem. Agra de ço ao Emba i xa dor do Bra sil na
Fran ça, Mar cos Azam bu ja, bem como ao Pri me i -
ro-Mi nis tro fran cês, Le o nel Jos pin, com quem me en -
con trei em abril úl ti mo, em São Pa u lo. Na oca sião, S. Exª
trans mi tiu à Sr.ª Ma ria Cé lia Var gas que a Fran ça não
era tão gran de as sim e que seu fi lho se ria en con tra do. 
Fe liz men te, Sr. Pre si den te, hou ve o re en con tro.

Gos ta ria de di zer quão im por tan te será para to -
das as fa mí li as de cri an ças de sa pa re ci das e para to -
das as cri an ças que es tão em bus ca de sua fa mí lia re -
ce ber o apo io do Con gres so Na ci o nal, do Po der Exe -
cu ti vo, para que haja um re en con tro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pro ces so de vo ta ção está ini ci a do.
Peço a V. Exªs que per ma ne çam no ple ná rio, por que
te re mos a vo ta ção de uma PEC, que exi ge quo rum
qua li fi ca do. Por isso, peço a com pre en são dos Srs.
Se na do res para que per ma ne çam no ple ná rio.



O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, sem pre ju í zo
da vo ta ção, que já se ini ci ou.

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, apro ve i to a
fala do ilus tre e no bre Se na dor Edu ar do Su plicy para
acen tu ar a qua li da de da atu a ção do Mi nis tro José
Gre go ri, hoje su fra ga do pelo Ple ná rio Emba i xa dor do
Bra sil em Por tu gal. 

Como mem bro da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res há mu i tos anos, acom pa nho esse que é um dos 
mais ele va dos tra ba lhos do Se na do e me nos co nhe -
ci dos, qual seja, o da sa ba ti na dos Emba i xa do res na
Co mis são, o que im põe aos Srs. Se na do res co nhe ci -
men to de po lí ti ca in ter na ci o nal e de re la ções eco nô -
mi cas in ter na ci o na is; nes sas oca siões, têm os Se na -
do res o pri vi lé gio de ou vir qua dros qua li fi ca dos ori un -
dos do Ita ma raty. Em vá ri os anos como mem bro des -
sa Co mis são, ra ras ve zes en con trei ali uma una ni mi -
da de e um re co nhe ci men to de tra ba lho como ocor reu
quan do da sa ba ti na do ex-Mi nis tro da Jus ti ça José
Gre go ri.

Por ali pas sou uma vida de co e rên cia, uma vida
de luta pela li ber da de, uma gran de ex pe riên cia na ci o -
nal como ad mi nis tra dor e in ter na ci o nal como par ti ci -
pan te de even tos; ali es ta va um Mi nis tro pre mi a do pe -
las Na ções Uni das por sua po lí ti ca de di re i tos hu ma -
nos li bra da no Bra sil.

Faço da qui um al can ce que me cabe como Lí der 
do Go ver no: quem se der ao tra ba lho de exa mi nar
iso la da men te, com pa ciên cia e boa von ta de, a ta re fa
da es ma ga do ra ma i o ria dos mi nis tros do atu al Go ver -
no, ve ri fi ca rá o mes mo. 

Se José Gre go ri foi um im por tan te Mi nis tro da
Jus ti ça, um Mi nis té rio de tan ta com ple xi da de, se ana -
li sar mos a po lí ti ca de sa ú de iso la da men te, va mos ve -
ri fi car que nun ca no Bra sil se en fren tou la bo ra tó rio es -
tran ge i ro, nun ca se ou sou avan çar na pro du ção dos
ge né ri cos, nun ca se tra tou de tal for ma a sa ú de bra si -
le i ra de modo, den tro das nos sas di fi cul da des e li mi -
ta ções, a ob ter ín di ces ab so lu ta men te úni cos de vi tó -
ria con tra a Aids, de re cu pe ra ção da sa ú de, de di mi -
nu i ção da mor ta li da de in fan til.

Se exa mi nar mos, hoje, a ação na área da edu -
ca ção no Bra sil, ve ri fi ca re mos a for mi dá vel ex ten são
do en si no fun da men tal e o au men to do con tin gen te
que che ga ao se gun do grau e já pe ne tra, com sur pre -

en den te pro por ção, no en si no su pe ri or. Se ana li sar -
mos a atu a ção do Mi nis tro da Re for ma Agrá ria, ve ri fi -
ca re mos que ja ma is se fez no País uma quan ti da de
de as sen ta men tos na mes ma pro por ção, atin gin do a
casa de 500 e tan tas mil fa mí li as. Se ana li sar mos o
Mi nis té rio da Pre vi dên cia — o ilus tre Se na dor Wal -
deck Orné las foi Mi nis tro, e hoje há ou tro ilus tre re pre -
sen tan te da Fren te Li be ral –, ve ri fi ca re mos que, ape -
sar de to das as di fi cul da des, fa las e in jus ti ças, li bra -
das pela Opo si ção, que, pra ti ca men te, con de na ab li -
mi ne tudo que seja do Go ver no, tam bém se de sen -
vol ve uma ação no sen ti do de re cu pe ra ção des sa for -
mi dá vel má qui na de pre vi dên cia pú bli ca, que é a pre -
vi dên cia so ci al no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu po de -
ria fi car a ana li sar, in di vi du al men te – em bo ra o es te ja
fa zen do mu i to ra pi da men te, no en ca mi nha men to de
uma vo ta ção –, a ação de mi nis tros do atu al Go ver no
que só é elo gi a da quan do se tra ta de elo gi ar o tra ba -
lho, ana li sar a com pe tên cia e ve ri fi car a se ri e da de. No 
en tan to, ob ser vo que um Go ver no, com es sas ca rac -
te rís ti cas, é per ma nen te men te ata ca do, per ma nen te -
men te le va do para uma dis cus são po lí ti ca que não
ana li sa os fa tos como eles são e que mon ta apa rên ci -
as den tro das qua is fica fá cil cons tru ir com me i as-ver -
da des his tó ri as in te i ras que não sig ni fi cam ver da de
al gu ma.

Ao sa u dar, por tan to, a for ma pela qual esta
Casa con sa grou, numa de suas re u niões me mo rá -
ve is – e eu até di ria emo ci o nan te, por que, como sa -
bem, a se gun da par te das re u niões na Co mis são de 
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para a sa ba -
ti na de Emba i xa do res é se cre ta –, no si lên cio da -
que la sala, aque les Se na do res que ali es ta vam, de
to dos os Par ti dos, de ram a José Gre go ri o re co nhe -
ci men to de uma dig ni da de, de um co e rên cia na sua
vida pú bli ca. 

Ora, S. Exª não caiu ali por aca so. Os mi nis tros 
aqui ci ta dos não es tão ali por aca so, não es tão nos
seus lu ga res por in te res ses po lí ti cos me no res. São
es co lhas pes so a is do Pre si den te da Re pú bli ca. E é
o que eu gos ta ria de res sal tar e lem brar, exa ta men -
te no mo men to em que se está a fa zer jus ti ça nes ta
Casa.

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

e Srs. Se na do res, pela aten ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua a vo ta ção. 

Peço às Sras e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes que, por fa vor, com pa re -
çam ao ple ná rio.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta por so bre car tas.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pela
or dem, tem a pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, aten -
den do ape los de to dos os Par ti dos, de to das as
Ban ca das e das Sras e dos Srs. Se na do res, ain da
com re fe rên cia ao item 2 da pa u ta, peço a re ti ra da
da emen da que apre sen tei.

Assim sen do, o pro je to pode ser vo ta do den tro
da pa u ta nor mal ou, como foi pro pos to pelo Pre si -
den te da Casa, após a vo ta ção dos pro je tos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa 
aten de à so li ci ta ção de V. Exª e pede que seja en ca -
mi nha do à Mesa re que ri men to de re ti ra da do des ta -
que. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esta
Pre si dên cia so li ci ta às Sras e aos Srs. Se na do res
que per ma ne çam em ple ná rio. Ha ve rá ma té ri as im -
por tan tes e a vo ta ção será no mi nal, com quo rum
qua li fi ca do. (Pa u sa.) 

Esta Pre si dên cia so li ci ta aos Srs. Se na do res
que se en con tram nos ga bi ne tes para que com pa re -
çam ao ple ná rio, por que va mos en cer rar a vo ta ção.
(Pa u sa.)

Se na dor Ante ro...

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to -
dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, a Pre si dên cia vai
de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção.

Te nho a hon ra de con vi dar o Se na dor Pe dro
Piva para, jun ta men te com os Srs. Se na do res Ri car -
do San tos e Arlin do Por to, es cru ti nar os vo tos.

(Pro ce de-se à es cru ti na ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou
pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção do Item nº 5, re fe -
ren te à es co lha do Sr. Mar co Antô nio Di niz Bran dão, 
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar do Laos.

Vo ta ram 66 Srs. Se na do res.

Vo ta ram SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO, 10.

Hou ve 2 abs ten ções.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, uma vez
que o nome do Sr Mar co Di niz Bran dão foi apro va do 
pelo ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou
pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção do Item nº 4, re -
fe ren te à es co lha do Sr. José Au gus to Lind gren
Alves, 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 do Bra sil jun to à Re pú bli ca
da Bul gá ria.

Vo ta ram 65 Srs. Se na do res.

Vo ta ram SIM 51 Srs. Se na do res; e NÃO, 10
Srs. Se na do res.

Hou ve 4 abs ten ções.

To tal de vo tos: 65.

O nome do Se nhor José Au gus to Lind gren
Alves foi apro va do pelo Ple ná rio do Se na do.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re sul -
ta do da vo ta ção do item 6, re fe ren te à es co lha do
Sr. José Gre go ri, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Por tu gue sa.

Vo ta ram 65 Srs. Se na do res.

Vo ta ram SIM, 52 Srs. Se na do res; vo ta ram
NÃO, 11 Srs. Se na do res; 

Hou ve 2 abs ten ções. 

To tal de vo tos: 65.

O Se nhor José Se nhor José Gre go ri foi apro -
va do como Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Por tu gue sa.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se 
ao Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
 Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de 1999

nos ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001)

Vo ta ção, 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 (dis põe so bre o au men to de
3% para 4% do pro du to da ar re ca da ção dos 
im pos tos so bre a ren da e pro ven tos de
qual quer na tu re za e so bre pro du tos in dus tri -
a li za dos), ten do

Pa re ce res sob nºs 943 e 1.301, 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 ad
hoc: Se na dor Osmar Dias (so bre a pro pos -
ta): fa vo rá vel; 2º Pro nun ci a men to (nos ter -
mos do Re que ri men to nº 580, de 2001, de
tra mi ta ção con jun ta, so bre as ma té ri as e so -
bre a Emen da nº 1-Ple ná rio, ofe re ci da à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20,
de 2001), Re la tor ad hoc: Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, fa vo rá vel à Emen da nº
1-Plen, nos ter mos da Su be men da (Subs ti -
tu ti va), que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da -
de da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 69, de 1999, que tra mi ta em con jun to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 695 

Re ti ra da de re que ri men to

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 694, de 2001.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2001. –
Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
de fe ri do o re que ri men to de re ti ra da de des ta que.

Em vo ta ção a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 20, de 2001.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la para en ca -
mi nhar a vo ta ção.

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, essa
ma té ria foi mu i to dis cu ti da nas es fe ras do Go ver no,
so bre tu do por que con tém uma ve lha ques tão da
vida bra si le i ra: a im por tân cia ma i or ou me nor das
vin cu la ções or ça men tá ri as para o de sem pe nho da
má qui na pú bli ca. 

Des de a Cons ti tu in te de 1988, fez-se um gran -
de tra ba lho no Bra sil para não cri ar ex ces si vas vin -
cu la ções or ça men tá ri as, de vez que, de cer ta ma ne -
i ra, cris ta li zam os re cur sos exis ten tes, não per mi tin -
do cer ta flu i dez dos mes mos.

Essa pro pos ta ob je ti va ele var a vin cu la ção, de
3% para 4%, da ar re ca da ção do Impos to de Ren da
e do IPI di re ci o na da ao Fun do Cons ti tu ci o nal do
Nor te, ao Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor des te e ao
Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te.

Em pri me i ro lu gar, deve-se re gis trar que es ses
Fun dos fo ram cri a dos com a re for ma cons ti tu ci o nal
de 1988 e que as Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, além de te rem se be ne fi ci a do com a cri a -
ção de les, tam bém au men ta ram sua par ti ci pa ção no 
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos, em vir tu de do
au men to pro gres si vo do per cen tu al des ti na do a
esse Fun do e da nova di vi são dos re cur sos, cujo
mon tan te glo bal sub di vi de-se da se guin te ma ne i ra:
15% para as Re giões Sul e Su des te e 85% para as
de ma is. Por tan to, a re for ma cons ti tu ci o nal fa vo re ceu
es sas Re giões, acen tu an do o ca rá ter re dis tri bu ti vo
dos Fun dos.

Em se gun do lu gar, es ses Fun dos não apre -
sen tam ca rên cia de re cur sos, uma vez que so bram
re cur sos em ca i xa para efe tu ar em prés ti mos a ta xas 
sub si di a das, o que pode in di car ca rên cia de bons
pro je tos a im ple men tar nas Re giões. Além dis so,
não se tem co nhe ci men to de ava li a ção dos re sul ta -
dos ob ti dos com a exis tên cia des ses Fun dos em ter -
mos de em pre en di men tos, de em pre gos ge ra dos e
de cons ti tu i ção de al ter na ti vas eco nô mi cas nas Re -
giões. Apa ren te men te, esse ins tru men to não pa re -
ce, por tan to, ser tão efi caz para pro mo ver o de sen -
vol vi men to pre ten di do nas ci ta das Re giões.



Em ter ce i ro lu gar, o au men to da vin cu la ção de
re cur sos para os Fun dos cons ti tu ci o na is, o que
equi va le ria a um adi ci o nal de R$802,5 mi lhões em
2001 – ano em que es ta mos –, sig ni fi ca me no res re -
cur sos dis po ní ve is para apli ca ção em po lí ti cas so ci -
a is. Em es pe ci al, a edu ca ção, por exem plo, con ta
com vin cu la ção cons ti tu ci o nal de 18% da re ce i ta de
im pos tos; por tan to, quan to mais se re duz a base de
cál cu lo em de cor rên cia do au men to da vin cu la ção
da ar re ca da ção do Impos to de Ren da e do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos para os Fun dos,
me nor é o mon tan te a apli car em edu ca ção. Note-se 
que a ri gi dez or ça men tá ria da União é de tal or dem
que o Go ver no Fe de ral pre ci sa do me ca nis mo da
Des vin cu la ção das Re ce i tas da União – DRU – para 
pa gar as suas des pe sas obri ga tó ri as a cada ano.

Fi nal men te, con vém ar ro lar al guns da dos. No
pe río do de 1995 a 1998, o PIB das re giões Nor des -
te e Cen tro-Oes te cres ceu a ta xas mais ele va das do 
que a mé dia do Bra sil – fon te: IBGE – e dos sete
Esta dos da Re gião Nor te, qua tro tam bém apre sen -
ta ram ta xas su pe ri o res de cres ci men to de tal modo
que es sas Re giões au men ta ram a sua par ti ci pa ção
no Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro para 23,4% em
1995, 23,9% em 1996 e 24,4% em 1998 – ao con -
trá rio do as si na la do na jus ti fi ca ti va do Se na dor que
as si na a PEC. A Re gião Su des te, por ou tro lado,
vem re du zin do sua par ti ci pa ção no PIB ao lon go
dos anos: de 62% em fins da dé ca da de 80 para
58% em 1998.

É im por tan te des ta car, ain da, que a de ci são
pri va da de in ves ti men tos está, em gran de par te, de -
ter mi na da pela exis tên cia de in fra-es tru tu ra – es tra -
das, por tos, sa ne a men to bá si co, en tre ou tros –, pela 
dis po ni bi li da de de mão-de-obra qua li fi ca da e pela
pro xi mi da de com os cen tros for ne ce do res de in su -
mos e ma té ri as-pri mas e com os cen tros con su mi -
do res dos pro du tos e pelo fato de que es ses de ter -
mi nan tes não têm re la ção al gu ma com o ma i or vo lu -
me de re cur sos des ti na dos aos Fun dos cons ti tu ci o -
na is. Ao con trá rio, o au men to de vin cu la ção de re ce -
i ta para es ses Fun dos cons ti tu ci o na is sig ni fi ca rá
me nos re cur sos fe de ra is para in ves tir em in fra-es tru -
tu ra e em edu ca ção, que é o opos to do de se ja do.
Além dis so, re for ça-se no va men te o ar gu men to de
que os Fun dos não têm con se gui do em pres tar to -
dos os re cur sos que re ce bem anu al men te. Por tan to, 
o pro ble ma de les não é a in su fi ciên cia de re cur sos.

Em face des sas con si de ra ções, ma ni fes to-me
pes so al men te con trá rio à PEC em ques tão. Ten do
sido esta ma té ria de ba ti da am pla men te den tro da

Ban ca da do Go ver no, ha ven do vá ri as po si ções dis -
cor dan tes à do Lí der, o meu voto será con trá rio. No
en tan to, a ma té ria é ques tão aber ta, fe i tas, nada
obs tan te, es sas con si de ra ções para aná li se dos
Srs. Se na do res.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, de se jo ape nas fa zer uma de cla ra -
ção de voto. Em nome do meu Esta do de Ro ra i ma,
vo ta rei a fa vor da PEC do Se na dor Ade mir Andra de, 
que des ti na re cur sos para as re giões me nos de sen -
vol vi das do País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, para en ca -
mi nhar a vo ta ção.

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, a ques tão é aber ta no Blo co
PSDB/PPB, em bo ra o meu voto pes so al seja fa vo rá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, a re co men da ção que fa ze mos à
Ban ca da do PMDB é o voto fa vo rá vel, por tan to, à
apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, o Par ti do da Fren te Li be ral põe a
ques tão em aber to para os seus Com pa nhe i ros.

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 a vo ta ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto
”sim“.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. 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, esta emen da, de
au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, foi exa us ti va -
men te apre ci a da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia. Qu e ro ape nas de cla rar o meu voto, 
fe i to tam bém em nome do Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho, fa vo rá vel à apro va ção da ma té ria. O as sun to
me re ce de to das as Ban ca das da que la re gião a sua 
apro va ção.

Era a de cla ra ção que eu que ria fa zer em nome 
do Se na dor Gil ber to Mes tri nho e no meu, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na -
dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, que ro es cla re cer que esta emen da visa
cor ri gir um dos ma i o res pro ble mas que tem o Bra sil
hoje: fi nan ci ar o se tor pro du ti vo, ge rar em pre go, ren -
da e cres ci men to eco nô mi co. Esse é o ob je ti vo des -
ta emen da.

Esta mos au men tan do em 1%. Não há pre ju í -
zo al gum para as re giões Sul e Su des te, por que
os re cur sos do FPE se man têm ab so lu ta men te
igua is. Por tan to, essa é uma ma ne i ra de fa zer jus -
ti ça ao Bra sil e, in clu si ve, fa zer com que a Cons ti -
tu i ção Fe de ral bra si le i ra seja cum pri da, para se
bus car a igual da de. Esse re cur so fi nan ci a rá o se -
tor pro du ti vo.

Qu e ro re gis trar o apo io de to dos os seg men tos 
des sas re giões, seja na área pa tro nal, seja na área
dos tra ba lha do res, seja na pró pria di re ção do Ban co
da Ama zô nia, do Ban co do Nor des te e do Ban co do
Bra sil, que ad mi nis tram es ses fun dos nas três re -
giões. Há una ni mi da de nes se pro pó si to, Sr. Pre si -
den te.

Cre io que esta me di da tra rá um gran de be ne fí -
cio ao Bra sil, por que ha ve rá mais re cur sos para fi -
nan ci a men to do se tor pro du ti vo, mu i to mais em pre -
go, de sen vol vi men to, cres ci men to eco nô mi co e mu i -
to mais im pos to para o pró prio Go ver no.

Por isso, ape lo aos Srs. Se na do res que vo tem
fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra do o pro ces so de en ca mi nha men to.

De acor do com o dis pos to no art. 60, §2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, c/c o art. 228, in ci so 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 3/5 (três quin tos) da
com po si ção da Casa, e a vo ta ção será fe i ta pelo
pro ces so ele trô ni co.

Em vo ta ção a pro pos ta, sem pre ju í zo da
emen da e da su be men da.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar
pelo sis te ma ele trô ni co.

Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res
que es ti ve rem em seus ga bi ne tes que ve nham ao
ple ná rio, a fim de exer ci tar o di re i to de voto. (Pa u sa.)

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, ape la ria a V. Exª que aci o nas se as cam -
pa i nhas da Casa para que o Se na do res que es tão
fora vi es sem vo tar. Estou pre o cu pa do com o quo -
rum.

O SR.PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten -
den do à re i vin di ca ção do Se na dor Ade mir Andra de,
con vo co os Srs. Se na do res que se en con tram fora
do ple ná rio para que ve nham a ele, a fim de exer ci -
tar o di re i to de voto. (Pa u sa.)

Con sul to as Srªs e os Srs. Se na do res se to dos 
já vo ta ram e avi so que ha ve rá mais uma vo ta ção no -
mi nal, além des ta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, esta é uma vo ta ção mu i to im por tan -
te. Tal vez fos se o caso de aci o nar mos no va men te as 
cam pa i nhas, fa zer mos um ape lo para que os com -
pa nhe i ros com pa re çam ao ple ná rio. Se ria mu i to
bom para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, a cam pa i nha con ti nua li ga da. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Obri ga do.

(Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ade mir Andra de, a Mesa vai en cer rar a vo ta ção,
por que in sis ten te men te já con vo cou as Srªs e os
Srs. Se na do res a exer ci ta rem o di re i to de voto.

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se a vo ta ção no mi nal.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ao re sul ta do no pa i nel.

Vou anun ci ar o re sul ta do, que está sen do lido
no pa i nel.

Vo ta ram SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO 02.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 57 vo tos.

A PEC n.º 20, de 2001, foi apro va da.

Em vo ta ção a su be men da da CCJ, que é subs -
ti tu ti vo da Emen da nº 1, de Ple ná rio, que tem pre fe -
rên cia re gi men tal, nos ter mos do art. 300, in ci so VII, 
”b“, do Re gi men to Inter no.

Esta mos pre pa ran do o pa i nel.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, com a pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des, so -
bre o as sun to.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ape -
nas para jus ti fi car a mi nha au sên cia e o meu voto
”sim“, pois não che guei a tem po de vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem con di ções de vo tar ago ra.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ok.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar. Se os Srs. Lí de res
de se ja rem ori en tar as suas res pec ti vas Ban ca das po -
de rão fazê-lo.

Excep ci o nal men te com a pa la vra, o au tor da
ma té ria, Se na dor Ade mir Andra de, so men te para ori -
en tar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sim,
Sr. Pre si den te.

Esta emen da, a emen da do Se na dor Pa u lo Sou -
to, foi acor da da en tre as Ban ca das do Nor te e do Nor -
des te, por isso va mos vo tar fa vo ra vel men te. Ela tam -
bém foi apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do Blo co de Opo si ção re co men da o voto ”sim“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB re co men da o voto ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
tam bém vota “sim“.

Como vota o PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO – (Blo co/PSDB – RN)
– O meu voto pes so al é ”sim“, e a Ban ca da con ti nua
com a po si ção em aber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, como vota o PFL?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
”Sim“, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
re co men da o voto ”sim“. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos emi nen tes Se na do res que não se en con -
tram no ple ná rio que acor ram a ele, a fim de po der -
mos ob ter o quó rum exi gi do por lei. (Pa u sa.)

Mais uma vez, a Pre si dên cia ape la aos Srs.
Se na do res, que se en con tram fora do ple ná rio, que
com pa re çam a este re cin to a fim de que pos sa mos
ob ter o quo rum ne ces sá rio. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar o pro ces so de vo ta -
ção da Su be men da da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e faz o úl ti mo ape lo aos Srs. Se -
na do res. Quem não vo tou que o faça. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra do o pro ces so de vo ta ção des sa su be men da.

(Pro ce de-se a vo ta ção no mi nal.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez te bet) – Va mos
ve ri fi car o re sul ta do no pa i nel.

Vo ta ram SIM 54 Srs. Se na do res e NÃO 1 Sr. Se -
na dor.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 55 vo tos.
Apro va da a su be men da, fica pre ju di ca da a

Emen da nº 1, de Ple ná rio.
Fi cam pre ju di ca das tam bém a Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de 1999, e as Emen das 
nºs 1 a 4 a ela ofe re ci das que tra mi tam em con jun to,
cons tan te do item 3 da pa u ta.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.358, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
20, de 2001.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de 2001,
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, con so li dan do a Su be men da da
CCJ à Emen da nº 1 – Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de no vem -
bro 2001.

ANEXO AO PARECER Nº 1.358, DE 2001

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
20, de 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2001

Alte ra o in ci so I do art. 159, e sua
alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
de fi nir novo per cen tu al de par ti ci pa ção
no pro du to da ar re ca da ção do Impos to
de Ren da e do IPI, des ti na da aos pro gra -
mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes 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:

Art. lº O in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 159. .............................................
I –  do pro du to da ar re ca da ção dos im -

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

............................................................
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, atra vés de suas ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os 
pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, dis tri -
bu in do-se nove dé ci mos por cen to para o
Nor te, nove dé ci mos por cen to para o Cen -
tro-Oes te e dois in te i ros e dois dé ci mos por
cen to para o Nor des te, fi can do as se gu ra da
ao se mi á ri 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;

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria será in clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te
para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in -
ters tí cio re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 69, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
 Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de 2001

nos ter mos do Re que ri men to nº 580, de 2001)

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 69, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Luiz Otá vio, que al te ra a re da ção da
alí nea c do in ci so I do art. 159 Cons ti tu i ção
Fe de ral (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), ten do

Pa re ce res sob nºs 519, de 2000, e
1.301, 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 Ra mez Te bet, fa vo rá -



vel, com a Emen da nº 1-CCJ; 2º Pro nun ci a -
men to (nos ter mos do Re que ri men to nº 580, 
de 2001, de tra mi ta ção con jun ta, so bre as
ma té ri as e so bre a Emen da nº 1-Ple ná rio,
ofe re ci da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -
i ção nº 20, de 2001), Re la tor ad hoc: Se na -
dor Anto nio Car los Jú ni or, pela pre ju di ci a li -
da de da pre sen te pro pos ta e fa vo rá vel à
Emen da nº 1-Plen, nos ter mos da Su be -
men da (Subs ti tu ti va), que apre sen ta.

Ma té ria pre ju di ca da em vir tu de da apro va ção,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção n.º 20, de 2001, com a qual tra mi ta va em con -
jun ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

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 36, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, 
que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a in clu -
são do Pan ta nal Sul Mato-Gros sen se, como 
pa tri mô nio na ci o nal), ten do

Pa re cer sob nº 1.237, 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, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e do subs -

ti tu ti vo. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men -
to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:
Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -

me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 2001 (nº 308/96, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou
em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú -
de na per mis são para acu mu lar dois car gos
pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob nº 1.242, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Fran -
ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da 
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 681, de 2001 

art. 281 com bi na do com o art. 357 do 
Re gi men to Inter no)

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 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, que al te 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),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men -
to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2001 (nº
113/95, na Casa de ori gem), que acres cen -
ta in ci so II ao ar ti go 6º da Lei nº 8.171, de
17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre po -
lí ti ca agrí co la, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.089, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias pe ran -
te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.



Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Vo ta ção do pro je to. (Pa u sa.)
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção. 
De cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 59, DE 2001
(Nº 113/95, na Casa de Ori gem)

Acres cen ta in ci so II ao art. 6º da Lei
nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que
dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro

de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so
II, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 6º
II – ao Go ver no Fe de ral a ori en ta ção nor ma ti va,

as di re tri zes na ci o na is e a exe cu ção das ati vi da des
es ta be le ci das em lei.

..............................................................." (NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Últi mo

item da pa u ta de hoje. Item 11:

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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 11 de ou tu bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Dis cus são ,em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co.

Para dis cu tir, tem a pa la vra o Se na dor José Fo -
ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, não sei exa ta men te qual é a po si -
ção do Go ver no em re la ção a este pro je to, mas tra -
ta-se de ma té ria que fa vo re ce os Esta dos, as uni da -
des da Fe de ra ção. 

O ca mi nho, na ver da de, não pode ser ou tro, se
nós qui ser mos al te rar uma si tu a ção que já é ofi ci al e
foi con so li da da por via de con tra tos as si na dos en tre
as par tes. 

Este pro je to de lei do Se na do ain da de pen de da
apro va ção da Câ ma ra dos De pu ta dos e da san ção do 
Pre si den te da Re pú bli ca, que pode vetá-lo. Por tan to,
há, im pli ci ta men te, uma es pé cie de acor do ine vi tá vel.
O Po der Exe cu ti vo terá que con cor dar com esta de ci -
são, caso a ma té ria seja apro va da pelo Se na do.

Em se gun do lu gar, pa re ce-me que a emen da,
que teve pa re cer fa vo rá vel, co lo ca as co i sas no seu
de vi do lu gar. Uma vez apro va da a lei, as par tes po de -
rão, au to ri za das pelo Se na do, ca mi nhar para a via da
mo di fi ca ção con tra tu al. Nes se sen ti do, eu vo tei fa vo -
ra vel men te tan to na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos quan to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Esta mos aqui mo di fi can do os ín di ces de cál cu lo
para o re a jus te men sal das pres ta ções de pa ga men to 
dos con tra tos de re es tru tu ra ção de dí vi da dos Esta -
dos jun to à União. Esses con tra tos de re es tru tu ra ção
fo ram pro du to de uma do lo ro sa, di fí cil e ex tre ma men -
te com ple xa ne go ci a ção, le va da a cabo, de for ma mu -
i to com pe ten te, du ran te dois anos, com o acom pa -
nha men to cri te ri o so e agu ça do da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Mo di fi car ir res pon sa vel men te
es sas con di ções con tra tu a is ago ra não se ria uma boa 
ini ci a ti va do Se na do. Mas, nes te caso, es ta mos vo tan -
do uma al te ra ção de ín di ces de cál cu lo, o que, evi den -
te men te, fa vo re ce rá os Esta dos, pois se pas sa rá de
um ín di ce que está em tor no de 18% para ou tro que



tem uma mé dia de 8%. Há uma di fe ren ça subs tan ci al
en tre os dois ín di ces.

É uma de ci são que con tem pla os Esta dos e,
por tan to, os Se na do res, re pre sen tan tes dos Esta dos, 
de vem vê-la com bons olhos. O que não po de ria fal tar
como in gre di en te ne ces sá rio nes sa de li be ra ção se ria 
a ou tra par te in te res sa da. É pre ci so ha ver o con sen ti -
men to das duas par tes. A emen da vem sa nar essa di -
fi cul da de.

Tive opor tu ni da de de di zer ao Se na dor Osmar
Dias que o meu voto é fa vo rá vel exa ta men te por que
há, im pli ci ta men te, a ne ces si da de de os Esta dos re -
con tra ta rem a ques tão, ou seja, fa ze rem uma re vi são
já au to ri za da e, por tan to, já ad mi ti da das re la ções
con tra tu a is.

Nes se sen ti do, por tan to, Sr. Pre si den te, que ro
di zer que o meu voto é fa vo rá vel.

Qu e ro men ci o nar que este fato, que pode pa re -
cer pe que no, sim ples, que pode ser algo in sig ni fi can -
te para al guns, na ver da de, é uma das ne go ci a ções
po lí ti cas e eco nô mi cas das mais amar gas e du ras
que este País já vi veu. Fe liz men te, ela foi bem-su ce di -
da.

Hou ve, no iní cio do Go ver no, por par te de al -
guns Go ver na do res de Esta do, o ges to de re bel dia de 
se con tra po rem a es ses con tra tos as si na dos pe los
Go ver na do res an te ri o res, como foi o caso do Go ver -
na dor de Mi nas Ge ra is, Ita mar Fran co. O Go ver na dor
do Rio Gran de do Sul não se ne gou a pa gar, mas de -
po si tou o va lor em ju í zo.

De se jo re gis trar que es ses con tra tos são de
gran de sen si bi li da de po lí ti ca, que toda a cri se que
está sen do vi vi da hoje pela Argen ti na, a in ca pa ci da de 
de a Argen ti na, nes te mo men to, re es tru tu rar as suas
fi nan ças, se deve ao fato de ela não con se guir se ar ti -
cu lar com as pro vín ci as. Como ain da há um des con -
tro le e con ti nua uma ca pa ci da de de emis são de mo e -
da por par te das pro vín ci as, a Argen ti na não con se -
gue a re es tru tu ra ção da sua dí vi da nos mol des e nos
ter mos em que po de ria ge rar a es ta bi li da de. Esta mos
li dan do com algo al ta men te sen sí vel. Não es ta mos
aqui to man do uma de ci são su per fi ci al, in sig ni fi can te.
Ela é pro fun da e im por tan te, por que fa vo re ce aos
Esta dos e está res pe i tan do o prin cí pio con tra tu al: as
duas par tes têm de se ma ni fes tar.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Ro -
me ro Jucá e, logo em se gui da, ao Se na dor Osmar
Dias.

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, o Se na dor José Fo ga ça ex -
pli cou bem o con te ú do da ma té ria, mas é im por tan te
re gis trar a po si ção do Go ver no.

O Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel men te a pro po -
si ção, ten do em vis ta que, nes sa ma té ria, a im per fe i -
ção ju rí di ca que exis tia por con ta da obri ga to ri e da de
da mu dan ça do ín di ce foi ajus ta da por uma emen da
que pos si bi li ta a mu dan ça do ín di ce, des de que haja a 
con cor dân cia das duas par tes, não fe rin do, por tan to,
um con tra to ju ri di ca men te per fe i to.

O Go ver no en ten de que é im por tan te dis cu tir
essa ques tão do re fi nan ci a men to das dí vi das, ape sar
de re co nhe cer, como fez o Se na dor José Fo ga ça, que 
essa ne go ci a ção foi pe no sa, dura e ex ten sa, con se -
guin do equa ci o nar, ao lon go do tem po, a dí vi da dos
Esta dos. No en di vi da men to do se tor pú bli co, ca mi -
nhou-se mu i to e se re es tru tu rou a dí vi da pú bli ca. Ago -
ra, é cla ro que con cor da mos que te mos que me lho rar
ain da mais a si tu a ção, des de que haja um acor do das
par tes en vol vi das no con tra to.

Por tan to, o Go ver no é fa vo rá vel ao pro je to e à
emen da do Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, úl ti mo ora dor ins -
cri to.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, o Se na dor José Fo ga ça in ter pre tou 
de for ma per fe i ta, in clu si ve, a mi nha in ten ção de apre -
sen tar o pro je to de lei que está em apre ci a ção e será
vo ta do da qui a pou co.

Na ver da de, du ran te o pro ces so de ne go ci a ção
en tre os Esta dos e a União, os Esta dos fi ze ram mu i ta
pres são para se re du zir o dis pên dio anu al no pa ga -
men to da dí vi da com a União. O ín di ce de 13% em re -
la ção à re ce i ta lí qui da foi mu i to dis cu ti do. Che gou-se
a pro por a re du ção para 5%, como for ma de dar aos
Esta dos me lho res con di ções e opor tu ni da de de pa -
gar efe ti va men te a dí vi da, evi den te men te, com um
pra zo mu i to ma i or que acon te ce ria para li qui da ção do 
to tal do dé bi to.

A dí vi da pú bli ca, em es pe ci al a dí vi da dos Esta -
dos – que tem sido um dra ma, pois al guns Esta dos
bra si le i ros se en di vi da ram ir res pon sa vel men te, e ou -
tros, pe las cir cuns tân ci as ad mi nis tra ti vas que le va -
ram à con tra ta ção de em prés ti mos –, é, sem dú vi da
ne nhu ma, um de sa fio que o Se na do tem que en fren -
tar, fa zen do, quan do en ten der im por tan te, al te ra ções
como es sas que es ta mos pro pon do.



Enten do im por tan te pelo se guin te: o Go ver no
ado ta o IPCA como ín di ce de meta in fla ci o ná ria. Ora,
se o Go ver no ad mi te que o IPCA é o ín di ce ide al para
se fi xar a meta in fla ci o ná ria, deve ser, tam bém, o ín di -
ce ide al para a cor re ção dos dé bi tos dos Esta dos com 
a União. O IGP se di fe ren cia na com po si ção do IPCA.
São ou tros os ín di ces que, so ma dos com a mé dia
pon de ra da, cons ti tu em a for ma ção do IGP; ou tros
são os ín di ces que com pões o IPCA. Se o Go ver no
quer que o IPCA seja o me di dor da meta in fla ci o ná ria, 
é evi den te que tam bém deve ser vir para cor ri gir os
dé bi tos fu tu ros dos Esta dos com a União.

Ain da há um pro ble ma. Con cor do que de i xei
pas sar, ao apre sen tar o pro je to, o pro ble ma da mu -
dan ça do con tra to – pa re cia es tar sen do fe i ta uma al -
te ra ção de for ma uni la te ral. Então, a emen da foi apre -
sen ta da, e eu pró prio con cor dei com ela, em bo ra sa i -
ba que ela tor na rá di fí cil a al te ra ção, por que será ini ci -
a da ou tra ne go ci a ção pe los Esta dos.

Des ta co que, quan do fiz o le van ta men to da di fe -
ren ça en tre o IPCA e o IGP, no ano de 1999, quan do
apre sen tei o pro je to, ve ri fi cou-se uma di fe ren ça em
tor no de dez pon tos per cen tu a is. Por exem plo, cor ri gir 
uma dí vi da de um bi lhão de um Esta do em dez pon tos 
per cen tu a is sig ni fi ca rá uma cor re ção, no ano, de
R$100 mi lhões a mais. Isso é um gran de sa cri fí cio
para os Esta dos.

Aí, al guém pode pen sar que es tou pro pon do
que se re du za o cré di to da União com os Esta dos.
Mas o que es tou pro pon do é que se re du za no ní vel
que o Go ver no pro põe de in fla ção, ou seja, es ta rá
sen do cor ri gi do de acor do com a in fla ção, se ace i tar -
mos o ín di ce IPCA como ín di ce ofi ci al. Des sa for ma,
não es tou pro pon do algo que pos sa trans for mar o
cré di to da União com os Esta dos em um va lor de te ri o -
ra do; es tou man ten do, com a mi nha pro pos ta, o cré di -
to da União, cor ri gi do pela in fla ção, por que esse é o
ín di ce ado ta do pelo pró prio Go ver no.

Des sa for ma, acre di to es tar mos con tri bu in do
para que haja, ao lon go dos anos em que os Esta dos
de ve rão amor ti zar sua dí vi da com a União, as con di -
ções ne ces sá ri as para uma ne go ci a ção de lado a
lado com a emen da apre sen ta da. Entre tan to, da mos
a con di ção para que, no mo men to opor tu no e quan do
o as sun to for com pre en di do pe las duas par tes, o
acor do pos sa ser re a li za do, vis to que, atu al men te, há
ape nas o IGP, con for me es ta be le ci do. Ofe re ce mos,
por tan to, dois ín di ces, e o me lhor para am bas as par -
tes será ado ta do.

Sr. Pre si den te, in cor po ro a mi nha ma ni fes ta ção
a ex pli ca ção per fe i ta do Se na dor José Fo ga ça, para

que to dos os Srs. Se na do res pos sam en ten der a ma -
té ria e votá-la cons ci en te men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos. 

De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Pas so à vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do

n.º 676, de 1999, sem pre ju í zo da emen da.
Esta mos em fase de en ca mi nha men to da vo ta -

ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, su ge ri mos à Ban ca da do PMDB o voto fa -
vo rá vel à apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
vota ”sim“ ao pro je to.

Como vota o Lí der do PFL, Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
tam bém vota ”sim“.

Como vota o Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me -
ro Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Go ver no vota ”sim“, sen do tam bém
fa vo rá vel à emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Blo co da Opo si ção, Se na dor José
Edu ar do Du tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co da Opo si ção vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
da Opo si ção vota tam bém ”sim“.

Como vota o Lí der do PSB, Se na dor Ade mir
Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
vota ”sim“.

Como vota o Lí der do PTB, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.



Pas so, ago ra, à vo ta ção da Emen da nº 1, de
Ple ná rio, que tem pa re cer fa vo rá vel.

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 ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 676, DE 1999

Alte 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.

O Con gres so Na ci o nal re sol ve,
Art. 1º O in ci so II, do art. 3º da Lei nº 9.496, de
1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º(...)
I –  ........................................................
II – atu a li za ção mo ne tá ria: cal cu la da e

de bi ta da men sal men te com base na va ri a -
ção do ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor
Ampli a do (IPCA), do Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca. (NR)"

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

EMENDA Nº 1 – PLEN

Dê-se nova re da ção ao art. 2º do pro je to, re nu -
me ran do o atu al art. 2º para art. 3º.

Art. 2º A al te ra ção pre vis ta no ar ti go an te ri or fica 
con di ci o na da à ce le bra ção dos res pec ti vos adi ti vos
con tra tu a is.

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 n.º
691, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 114, de 2001, que dis põe 
so bre a cri a ção do selo co me mo ra ti vo do cen te ná rio
do nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek.

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.
Essa 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, II, do Re gi men to Inter no.

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 Se na dor.Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.359, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 111, de 2000
(nº 577/99, na Casa de ori gem), que de no -
mi na “Ae ro por to Inter na ci o nal do Re ci -
fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re” o ae ro -
por to lo ca li za do na ci da de do Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

Encon tra-se nes ta Co mis são de Edu ca ção,
para ser apre ci a do, o Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC)
nº 111, de 2000 (PL nº 577, de 1999, na Casa de ori -
gem), de au to ria do De pu ta do José Cha ves. A pro -
pos ta visa subs ti tu ir a de no mi na ção atu al do Ae ro por -
to Inter na ci o nal dos Gu a ra ra pes, na ci da de de Re ci fe, 
por “Ae ro por to Inter na ci o nal de Re ci fe/Gu a ra ra pes –
Gil ber to Frey re”.

O ilus tre au tor da pro po si ção ar gu men ta que a
vida do so ció lo go e es cri tor Gil ber to Frey re, in te lec tu -
al de re no me in ter na ci o nal, mes mo sen do um gran de
exem plo de vida não ape nas para o Esta do de Per -
nam bu co, mas para toda a Na ção bra si le i ra, até hoje
não re ce beu, prin ci pal men te em sua ter ra na tal, ho -
me na gem que lhe per pe tu as se o nome na me mó ria
das ge ra ções.

So bre o tra ba lho des sa ilus tre per so na li da de
bra si le i ra, o au tor adi ci o na que Gil ber to Frey re “im pri -
miu a sua obra uma vi são po de ro sa e ori gi nal dos fun -
da men tos da so ci e da de bra si le i ra. Sua men sa gem
re pre sen tou um di vi sor de águas na evo lu ção cul tu ral
do Bra sil e con tri bu iu para que o país en ca ras se com
mais con fi an ça seu pa pel no mun do mo der no.”

Pe ran te esta Co mis são, não fo ram ofe re ci das
emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Lem brar o nome de Gil ber to Frey re na nova de -
no mi na ção ofe re ci da ao Ae ro por to dos Gu a ra ra pes,
em Re ci fe, re ve la a ex tre ma va lo ri za ção de seu tra ba -
lho, da ex ce lên cia de sua obra uni ver sal men te re co -
nhe ci da e do per ma nen te sen ti men to de per nam bu -
ca ni da de de sen vol vi do por esse an tro pó lo go e his to -
ri a dor bra si le i ro.



Escri tor de ta len to in ques ti o ná vel, Gil ber to Fre i -
re ti nha ple na cons ciên cia do sen ti do meta-po lí ti co
das obras que es cre via e foi pro fun da men te fe liz ao
des cre ver com ri que za e cri a ti vi da de os cos tu mes do
povo bra si le i ro. Lu tou ve e men te men te para fu gir do
rol dos in te lec tu a is cha ma dos “pu ros”, tan to que pro -
cu rou com ple tar sua obra de es cri tor, an tro pó lo go e
his to ri a dor so ci al, pro mo ven do ati vi da des que evi -
den ci a ram como a Ciên cia pode ser vir de base a uma 
ação po lí ti ca ade qua da às ne ces si da des re gi o na is.

A men sa gem des se in com pa rá vel his to ri a dor
per nam bu ca no de li ne ou o di vi sor de águas na evo lu -
ção cul tu ral do Bra sil e, des de a pu bli ca ção de Casa
Gran de e Sen za la, em 1933, tem sido con si de ra do
por mu i tos “nos so pri me i ro pen sa dor ori gi nal”.

Res ta-nos, pois, fa zer nos sas as pa la vras do
ilus tre au tor do pro je to, quan do afir ma que “sua obra
foi ex tre ma men te im por tan te para que o País en ca -
ras se com mais con fi an ça seu pa pel no mun do mo -
der no” e re co nhe cer a im por tân cia do nome de Gil -
ber to Frey re para Per nam bu co e para o Bra sil.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, con clu í mos este re la tó rio
com voto pela apro va ção do PLC nº 111, de 2000.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la to ra 
– Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or – Álva ro
Dias – Emí lia Fer nan des – José Co e lho – Luiz Otá -
vio – Artur da Tá vo la – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro -
ber to Sa tur ni no – Fer nan do Ma tu sa lém – Ney Su -
as su na – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las.

PARECER Nº 1.360, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 118, de 2001, (nº 3.475/2000, na 
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que Alte ra dis po si ti -
vos da Lei nº 5.869, 11 de ja ne i ro de 1973
– Có di go de Pro ces so Ci vil, re la ti vos ao
pro ces so de co nhe ci men to.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor José Fo ga ça 

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2001,
tem como ob je ti vo al te rar dis po si ti vos re la ti vos ao Có -
di go de Pro ces so Ci vil – CPC.

Nes se sen ti do, seu art. 1º pro põe a al te ra ção da
re da ção de di ver sos dis po si ti vos da lei pro ces su al ci -
vil, con for me ex pos to a se guir.

Pre ten de-se al te rar o tex to do ca put do art. 14
para de cla rar que os de ve res éti cos im pos tos às par -
tes al can cem to dos aque les que, de qual quer for ma,
par ti ci pem do pro ces so.

Pro põe-se, tam bém, adi tar in ci so V ao nor ma ti -
vo em tela, para in clu ir, en tre os de ve res de to dos os
que par ti ci pem do pro ces so, o de cum prir, com exa ti -
dão, os pro vi men tos man da men ta is e não cri ar em ba -
ra ços à efe ti va ção de pro vi men tos ju di ci a is, se jam de
na tu re za an te ci pa tó ria ou fi nal.

Ain da so bre o art. 14, pro põe-se nove re da ção
para o seu pa rá gra fo úni co, para es ta be le cer que, 
res sal va dos os ad vo ga dos que se su je i tam, ex clu si -
va men te, aos Esta tu tos da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, a vi o la ção do de ver ar ro la do aci ma é aten ta tó -
rio ao exer cí cio da ju ris di ção, po den do o juiz, sem
pre ju í zo das san ções cri mi na is, ci vis e pro ces su a is
ca bí ve is, apli car, ao res pon sá vel, mul ta em mon tan te
a ser fi xa do de acor do com a gra vi da de da con du ta e
não su pe ri or a vin te por cen to do va lor da ca u sa. Não
sen do paga no pra zo es ta be le ci do, con ta do do trân si -
to em jul ga do da de ci são fi nal da ca u sa, a mul ta será
ins cri ta sem pre como dí vi da ati va da União ou do
Esta do.

Ou tros sim, ob je ti va-se acres cen tar pa rá gra fo
úni co ao art. 154 do CPC com o in tu i to de fa cul tar aos
Tri bu na is o dis ci pli na men to da prá ti ca de atos pro ces -
su a is e de sua co mu ni ca ção às par tes, me di an te me i -
os ele trô ni cos, aten di dos os re qui si tos de se gu ran ça
e au ten ti ci da de.

Ade ma is, al te ra-se o tex to do art. 175 do di plo -
ma le gal em tela, para es ta be le cer que são, tam bém,
fe ri a dos fo ren ses os dias de sá ba do, além dos do min -
gos e dos de ma is fe ri a dos as sim de cla ra dos em lei.

Da mes ma for ma, mo di fi ca-se o art. 178 para fi -
xar que o pra zo le gal ou ju di ci al será con ta do em dias
e sus pen der-se-á, além de nos fe ri a dos, tam bém nos
dias em que não hou ver ex pe di en te fo ren se, sal vo
nos ca sos de pra zo quá dru plo para con tes tar e em
do bro para re cor rer, con fe ri dos ao Mi nis té rio Pú bli co
e à Fa zen da Pú bli ca.

Por ou tro lado, pre ten de-se des do brar o ca put
do art. 253 em dois in ci sos, para pre ce i tu ar que se rão
dis tri bu í dos por de pen dên cia as ca u sas de qual quer
na tu re za quan do, ten do ha vi do de sis tên cia, o pe di do
for re i te ra do, mes mo que em li tis con sór cio com ou tros 
au to res, além da hi pó te se já hoje pre vis ta, ou seja,



quan do se re la ci o na rem, por co ne xão ou con ti nên cia, 
com ou tra já aju i za da.

Além dis so, al te ra-se o art. 407 para es ta tu ir que 
in cum be às par tes, no pra zo que o juiz fi xar ao de sig -
nar a data da au diên cia, de po si tar em car tó rio o rol de 
tes te mu nhas, pre ci san do-lhes o nome, a pro fis são, a
re si dên cia e o lo cal de tra ba lho; omi tin do-se o juiz, o
rol será apre sen ta do até dez dias an tes da au diên cia.
Pela nor ma atu al, tal pra zo é de cin co dias an tes da
au diên cia, in cum bi da a par te de de po si tar em car tó rio 
o rol de tes te mu nhas, pre ci san do-lhes o nome, a pro -
fis são e a re si dên cia.

Já a nova re gra pro pos ta para o pa rá gra fo úni co
do art. 433 es ta be le ce que os as sis ten tes téc ni cos
das par tes ofe re ce rão seus pa re ce res quan to à pe rí -
cia no pra zo co mum de dez dias, após in ti ma das as
par tes da apre sen ta ção do la u do do pé ri to ofi ci al.
Hoje, tal pra zo co me ça a cor rer in de pen den te men te
da in ti ma ção.

De ou tra par te, a mo di fi ca ção que se pre ten de
la bo rar no in ci so IV do art. 575 ob je ti va fi xar que, en tre 
ou tras hi pó te ses já hoje ar ro la das, a exe cu ção fun da -
da em tí tu lo ju di ci al pro ces sar-se-á pe ran te o ju í zo cí -
vel com pe ten te, tam bém quan do o tí tu lo exe cu ti vo for
sen ten ça pe nal, além de trans fe rir para o mes mo in ci -
so IV a hi pó te se hoje pre vis ta no in ci so III do mes mo
ar ti go, ou seja, quan do o tí tu lo exe cu ti vo for sen ten ça
ar bi tral.

Por fim, pre ten de-se mu dar o tex to do in ci so III
do art. 584, tam bém da lei pro ces su al ci vil, com o fim
de es ta tu ir que, ain da que ver se ma té ria não pos ta
em ju í zo, a sen ten ça ho mo lo ga tó ria de con ci li a ção ou 
tran sa ção é tí tu lo exe cu ti vo ju di ci al. Ade ma is, trans fe -
re-se a clas si fi ca ção da sen ten ça ar bi tral como tí tu lo
exe cu ti vo ju di ci al para o in ci so VI, acres cen ta do ao
mes mo art. 584.

O art. 2º da pro po si ção ora em dis cus são, por
sua vez, pre ten de acres cen tar ao CPC os se guin tes
ar ti gos: art. 431-A, fir man do que as par tes te rão ciên -
cia da data e do lo cal de sig na dos pelo juiz ou in di ca -
dos pelo pe ri to para ter iní cio a pro du ção da pro va;
art. 431-B, pre ven do que, em caso de pe rí cia com ple -
xa, que abran ja mais de uma área de co nhe ci men to
es pe ci a li za do, o juiz po de rá no me ar mais de um pe ri -
to e a par te in di car mais de um as sis ten te téc ni co.

De ou tra par te, o art. 3º do pro je to de lei em
ques tão re vo ga o in ci so III do art. 575 do di plo ma le gal 
sob aná li se, que pre vê que a exe cu ção fun da da em tí -
tu lo ju di ci al pro ces sar-se-á pe ran te o ju í zo que a ho -
mo lo gou, no caso de sen ten ça ar bi tral.

Fi nal men te, o art. 4º con tém a cláu su la de vi -
gên cia três me ses após a pu bli ca ção da lei que se
quer apro var.

Não há emen das apre sen ta das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e re gi men ta li da de da pro po si ção sob exa me e, 
tam bém, so bre o seu mé ri to, uma vez que se tra ta de
ma té ria ati nen te a di re i to pro ces su al (art. 101, in ci so I, 
com bi na do com in ci so II, alí nea d, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral).

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê que di re i to pro ces -
su al é ma té ria cuja le gis la ção com pe te pri va ti va men -
te à União (art. 22, I). Ou tros sim, cabe ao Con gres so
Na ci o nal, com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
le gis lar so bre to das as ma té ri as da com pe tên cia da
União (art. 48).

Ade ma is, cabe a esta Casa re ver pro je to de lei
que teve a sua tra mi ta ção ini ci a da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos (art. 65).

Des sa for ma, no que diz res pe i to à cons ti tu ci o -
na li da de do pro je to de lei de que se tra ta, o nos so en -
ten di men to é o de que nada obs ta a sua li vre tra mi ta -
ção nes ta Casa. E, igual men te, se gun do nos pa re ce,
es tão aten di dos os re qui si tos de ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de.

No que res pe i ta ao mé ri to, a ini ci a ti va ora em
dis cus são se in se re no con tex to de re for ma do nos so
Có di go de Pro ces so Ci vil que vem sen do le va da a
efe i to pelo Con gres so Na ci o nal já há al guns anos, au -
xi li a do por ju di ci o sa Co mis são com pos ta por ilus tre
ju ris tas e que está tra ba lhan do na ma té ria des de
1991.

Com efe i to, em vez de se bus car re for mu lar de
uma só vez toda a lei pro ces su al ci vil, di plo ma le gal
que con tém mais de mil e du zen tos ar ti gos, mu i tos
sub di vi di dos em pa rá gra fos, in ci sos e alí ne as, op -
tou-se cor re ta men te por atu a li zar o CPC por tó pi cos,
me di an te a ela bo ra ção de pro po si ções pon tu a is.

Nes se sen ti do, di ver sas al te ra ções vêm sen do
fe i tas à nos sa lei pro ces su al ci vil. Des ta fe i ta, está-se
al te ran do di ver sos dis po si ti vos do CPC re la ci o na dos
aos pro ces sos de co nhe ci men to e de exe cu ção.

Assim, a al te ra ção pro pos ta ao art. 14 é in for ma -
da pela ne ces si da de de re for çar a éti ca, que deve
nor te ar a to dos que, de uma for ma ou de ou tra, in ter -
vêm no pro ces so, sob pena de mul ta.



Ou tros sim, pro cu ra-se re co nhe cer a re a li da de
dos me i os ele trô ni cos de co mu ni ca ção, com o acrés -
ci mo de pa rá gra fo úni co ao art. 154 do CPC, fa cul tan -
do aos Tri bu na is o dis ci pli na men to da prá ti ca de atos
pro ces su a is e sua co mu ni ca ção às par tes me di an te
es ses me i os.

Ade ma is, al te ra-se o tex to dos art. 175 e 178 do
di plo ma le gal em tela, para es ta be le cer que, para efe -
i to de con ta gem de pra zos, con tam-se ape nas os dias 
úte is, não com pu tan do-se os sá ba dos, do min gos e
fe ri a dos ofi ci a is, sal vo nos ca sos de pra zo quá dru plo
para con tes tar e em do bro para re cor rer con fe ri dos ao 
Mi nis té rio Pú bli co e à Fa zen da Pú bli ca (art. 188).

Por ou tro lado, a mo di fi ca ção pro pos ta para o
ca put do art. 253 pre ten de co i bir prá ti ca hoje cor ren te 
e que atra pa lha o bom an da men to dos tra ba lhos ju di -
ciá ri os. Tra ta-se do aju i za men to de di ver sas ações si -
mi la res, si mul ta ne a men te, que são dis tri bu í das para
di ver sos ju í zos. De po is, o ad vo ga do de sis te da que las
em que não ob te ve li mi nar, pro pon do li tis con sór cio
ati vo em fa vor dos seus au to res jun to à Vara em que
con se guiu o pro vi men to ca u te lar. Com a mu dan ça ora 
pro pos ta, as di ver sas ações se rão dis tri bu í das a um
úni co ju í zo pelo prin cí pio da de pen dên cia, evi tan -
do-se a ma no bra re la ta da.

Com re la ção à mu dan ça no art. 407, pro põe-se
am pli ar o pra zo para que as par tes no me i em suas
tes te mu nhas, pois há cer to con sen so de que tal pra zo 
(cin co dias an tes da au diên cia) é exí guo. Assim, com
a nova re gra, o juiz fi xa rá o pra zo para tan to, ao de sig -
nar a data da au diên cia. Omi tin do-se o juiz, o rol será
apre sen ta do até dez dias an tes da au diên cia.

Qu an to ao pa rá gra fo úni co do art. 433, fica es ta -
be le ci da a ne ces si da de da de vi da in ti ma ção para que 
os as sis ten tes téc ni cos das par tes ofe re çam seus pa -
re ce res no pra zo co mum de dez dias, pois, hoje, mu i -
tas ve zes as par tes são pre ju di ca das em ra zão da au -
sên cia de in ti ma ção.

No que se re fe re aos arts. 575 e 584, as mo di fi -
ca ções pro pos tas se ba se i am na nova Lei da Arbi tra -
gem (Lei nº 9.307/96), pro cu ran do har mo ni zá-la com
a lei pro ces su al ci vil.

Já o acrés ci mo dos arts. 431-A e 431-B tem o
ob je ti vo de aten der a di ver sos re cla mos, no sen ti do
de que os as sis ten tes téc ni cos das par tes de vem ter
me lhor aces so a in for ma ções pro ces su a is que são
im por tan tes para que pos sam bem de sem pe nhar a
sua mis são de as ses so rar as par tes li ti gan tes, bem
como tem, tam bém, o sen ti do de va lo ri zar as pro vas
téc ni cas, num mun do em que, cada vez mais, a ciên -

cia e a tec no lo gia au xi li am na bus ca da ver da de pro -
ces su al.

Por seu tur no, a re vo ga ção do in ci so III do art.
575 do CPC, fe i ta pelo art. 3º do pro je to de lei em
ques tão, se jus ti fi ca em ra zão de que a sen ten ça ar bi -
tral não mais está su je i ta a ho mo lo ga ção ju di ci al, por
for ça da Lei de Arbi tra gem.

Fi nal men te, o pra zo de três me ses após a sua
pu bli ca ção para que a lei que se quer apro var en tre
em vi gor visa a dar um tem po mí ni mo para que os
pro fis si o na is do Di re i to to mem co nhe ci men to e se
pre pa rem para atu ar le van do em con ta as al te ra ções
que se rão efe ti va das.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 118, de 2001, e, no mé ri to, pela sua
apro va ção.

Sala das Re u niões, 21 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te – José Fo ga ça – Re -
la tor ad Hoc  – Antô nio Car los Jú ni or – José Edu -
ar do Du tra – Ma ria do Car mo Alves – Ro me ro Jucá 
– Bel lo Par ga – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Ri -
car do San tos – Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA  PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22.* Com pe te pri va ti va men te à União le gis -
lar so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

Art. 48.* Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

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

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

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

pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do

Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º 150. II, 153, 
III, e 153, § 2º, I.

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a Arbi tra gem.

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)

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

Art. 175. São fe ri a dos, para efe i to fo ren se, os
do min gos e os dias de cla ra dos por lei.

Art. 178. O pra zo, es ta be le ci do pela lei ou pelo
juiz, é con tí nuo, não se in ter rom pen do nos fe ri a dos.

Art. 188. Com pu tar-se-á em quá dru plo o pra zo
para con tes tar e em do bro para re cor rer quan do a
par te for a Fa zen da Pú bli ca ou o Mi nis té rio Pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 111, de 2000 (nº 577/99, na Casa de ori -

gem), que de no mi na ”Ae ro por to Inter na ci o nal do Re -
ci fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re“, o ae ro por to lo ca li -
za do na ci da de de Re ci fe, Esta do de Per nam bu co; e
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2001 (nº
3.475/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces -
so Ci vil, re la ti vos ao pro ces so de co nhe ci men to, 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 para re ce bi -
men to de emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Car los Wil son na con di -
ção de 1ºSe cre tá rio da Casa.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um rá pi do re -
gis tro so bre um as sun to de in te res se ma i or da Casa.

Fo ram aber tas no dia 19 de no vem bro as ins cri -
ções para o con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los com
vis tas ao pre en chi men to de 27 va gas – em mais de 20
áre as de com pe tên cia – nos car gos de Con sul tor Le -
gis la ti vo e Con sul tor de Orça men to do Se na do Fe de -
ral. 

O fato re ves te-se de pro fun da re le vân cia, pois
as Con sul to ri as Le gis la ti vas e de Orça men to são ór -
gãos pres ta do res de ser vi ços de as ses so ra men to da
mais alta qua li da de, re le vân cia e al can ce so ci al para
esta Casa e para o Con gres so Na ci o nal tan to no âm -
bi to das res pec ti vas Me sas Di re to ras quan to di re ta -
men te para os Par la men ta res no exer cí cio dos seus
man da tos.

Ha via, con tu do, mais de meia dé ca da que a
Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral não re cru -
ta va re cur sos hu ma nos. E o faz ago ra, de ma ne i ra
efe ti va men te ino va do ra. Pela pri me i ra vez, na qua se
bi cen te ná ria His tó ria do nos so Se na do Fe de ral, a pri -
me i ra fase dos exa mes de se le ção será re a li za da
tam bém fora de Bra sí lia. São seis as ca pi ta is re gi o na -
is es co lhi das – Be lém, Belo Ho ri zon te, Re ci fe, Por to
Ale gre, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, onde se rão apli -
ca das as duas pro vas da fase ina u gu ral do con cur so. 

É me di da sá bia, pro pos ta pelo gru po de tra ba -
lho es pe ci al men te cons ti tu í do para acom pa nhar o
con cur so, e pron ta men te ado ta da e es ti mu la da por V.
Exª. e pela Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral. Tal ini ci -
a ti va evi den cia o alto ín di ce de pre o cu pa ção de mo -
crá ti ca, pois, de fi ni ti va men te, na ci o na li za – em um
País com as di men sões e a for mi dá vel di ver si da de do
Bra sil – as opor tu ni da des. Con ce de, em uma ex pres -



são mu i to de can ta da, mas pou co im ple men ta da, a
tão ne ces sá ria igual da de de opor tu ni da des.

Em ter mos prá ti cos, fa cul ta a mi lha res de bra si -
le i ros de to dos os qua dran tes de nos so ter ri tó rio –
por ta do res de di plo ma de cur so su pe ri or de du ra ção
ple na, não im por ta a área do co nhe ci men to – a chan -
ce con cre ta de dis pu tar o in gres so nos qua dros da
mais Alta Câ ma ra do Le gis la ti vo bra si le i ro.

Um ou tro as pec to im por tan te a su bli nhar é o
fato de que todo o pro ces so de re cru ta men to e se le -
ção será in te i ra men te con du zi do por ór gão ex ter no e
ab so lu ta men te in de pen den te do Se na do Fe de ral, no
caso, o Ces pe – Cen tro de Se le ção e de Pro mo ção de 
Even tos – vin cu la do à Uni ver si da de de Bra sí lia. Tra -
ta-se, en fa ti zo, de um as pec to im por tan te na me di da
em que agre ga ain da mais se ri e da de, au to no mia,
cre di bi li da de, trans pa rên cia e vi si bi li da de do Con -
gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, como Lí -
der do Blo co de Opo si ção, por vin te mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, tudo nos
ter mos do Art. 14, II, ”b“ do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são 
do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do Fe de ral apro vou no dia de hoje um re que ri -
men to de nos sa au to ria para a re a li za ção de uma au -
diên cia pú bli ca na qual será de ba ti do o pa co te
anti-gre ve do Go ver no Fe de ral. Aque le que o nos so
Com pa nhe i ro Lí der da Ban ca da do PT na Câ ma ra
dos De pu ta dos, in ti tu lou de AI-45.

Des sa au diên cia pú bli ca, de acor do com o re -
que ri men to apro va do, de ve rão par ti ci par o Mi nis tro
Cos ta Le i te, Pre si den te do STJ, o Advo ga do-Ge ral da 
União, Dr. Gil mar Men des, o ju ris ta Dr. Cel so Antô nio
Ban de i ra de Melo e o Dr. Flá vio Dino, que é o Pre si -
den te da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ju í zes Fe de ra is.

Na tu ral men te, es sas ma té ri as vi rão para o Se -
na do Fe de ral no mo men to opor tu no. Esse pa co te é
com pos to de um de cre to que não vem para o Se na do, 
em bo ra já haja na Câ ma ra dos De pu ta dos um pro je to
de de cre to le gis la ti vo pro pon do a re vo ga ção da que le,
sob a ale ga ção de que o Pre si den te exor bi tou de
suas atri bu i ções. Há uma me di da pro vi só ria que, pela
nova sis te má ti ca, será vo ta da pri me i ro pela Câ ma ra
dos De pu ta dos e, pos te ri or men te, pelo Se na do Fe de -
ral, a qual tam bém é ob je to de duas ações di re tas de
in cons ti tu ci o na li da de jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral, uma im pe tra da pelo PCB e ou tra pelo PT. E
tam bém é com pos to de dois pro je tos de lei or di ná ria
vi san do re gu la men tar o di re i to de gre ve.

Te ce rei al guns rá pi dos co men tá ri os a res pe i to
des se cha ma do pa co te, que, na mi nha opi nião, é in -
cons ti tu ci o nal, au to ri tá rio, inó cuo e ino por tu no. Ele
veio cla ra men te numa ten ta ti va de in ti mi da ção de ten -
tar re sol ver um pro ble ma que é gra ve, mas que po de -
ria ser re sol vi do por meio da ne go ci a ção em tem po
bem mais há bil. Um exem plo con cre to vi mos on tem,
na re u nião en tre o Mi nis tro da Pre vi dên cia e o co man -
do de gre ve do INSS, quan do se sen ta ram pela pri -
me i ra vez com o in tu i to de es ta be le cer uma ne go ci a -
ção, que che gou a bom ter mo. Espe ra mos que isso
ve nha a ocor rer tam bém com re la ção à gre ve das uni -
ver si da des fe de ra is.

Ana li san do as pe ças apre sen ta das, o de cre to
que trans fe re para o Pre si den te da Re pú bli ca a res -
pon sa bi li da de de au to ri zar ou de sa u to ri zar o pa ga -
men to de ser vi do res é cla ra men te uma pro vo ca ção
ao Po der Ju di ciá rio – e tem um ob je ti vo cla ro. Como
an te ri or men te a res pon sa bi li da de era do Mi nis tro,
como, pela Cons ti tu i ção Fe de ral, o Mi nis tro é jul ga do
pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, como os man da dos
de se gu ran ça con tra de ci sões de Mi nis tros são im pe -
tra dos jun to ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e como o
STJ man dou pa gar o sa lá rio dos ser vi do res, o Go ver -
no tal vez ima gi ne que, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
te nha me lho res con di ções de ga nhar ques tões des sa 
na tu re za – esse epi só dio aler ta para a ne ces si da de
de esta Casa mo di fi car as re gras para a com po si ção
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o que de ve rá ser bre ve,
quan do es ti ver mos tra ba lhan do na re for ma do Po der
Ju di ciá rio. Inclu si ve, apre sen tei duas emen das nes se
sen ti do que fo ram aca ta das pelo Re la tor, Se na dor
Ber nar do Ca bral.

O Go ver no, en tão, ba i xa um de cre to, di zen do
que a res pon sa bi li da de ou a prer ro ga ti va ou a com pe -
tên cia de au to ri zar ou de sa u to ri zar o pa ga men to de
ser vi do res em caso de gre ve é do Pre si den te da Re -
pú bli ca. O ob je ti vo está cla ro. Se o de cre to pas sa a vi -
go rar, os man da dos de se gu ran ça con tra as de ci sões
te rão de ser en ca mi nha dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral. Sur pre en de-me que o Mi nis tro Pa u lo Re na to –
como qual quer Mi nis tro –, não se sin ta di mi nu í do, o
que era de se es pe rar. Se uma de ci são que está con -
cre ta men te na ór bi ta de po der de um Mi nis tro de
Esta do é re ti ra da por meio de um de cre to, o nor mal
se ria que os Mi nis tros se sen tis sem di mi nu í dos. Mas
o Mi nis tro Pa u lo Re na to de cla ra, qua se be i ran do os li -
mi tes do ci nis mo, que a ques tão não é mais de sua al -
ça da, por ha ver ago ra um de cre to que de ter mi na que



a res pon sa bi li da de é do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e 
do Pre si den te da Re pú bli ca. Esse é o tí pi co de cre to
de pi cu i nha – não sei se o ter mo é re gi men tal ou não
– com o Po der Ju di ciá rio, pelo fato de o STJ ter man -
da do pa gar o sa lá rio dos ser vi do res.

A me di da pro vi só ria que pre vê a pos si bi li da de
de con tra ta ção tem po rá ria em caso de gre ve é cla ra -
men te uma ten ta ti va de in ti mi da ção. Con si de ran do a
gre ve dos pro fes so res uni ver si tá ri os e que 90% da
ciên cia pro du zi da nes te País vem das uni ver si da des
fe de ra is pú bli cas, será que o Go ver no des co briu o ca -
mi nho de con tra tar ci en tis tas por pra zo de ter mi na do
para, as sim, so lu ci o nar o pro ble ma? Se o ob je ti vo é a
pos si bi li da de de aca bar com a gre ve, ame a çan do
com a con tra ta ção de ser vi do res por pra zo de ter mi -
na do, é sur pre en den te ima gi nar mos que, de re pen te,
se vai uti li zar essa me di da pro vi só ria para ten tar in ti -
mi dar e aca bar com a gre ve de pro fes so res uni ver si -
tá ri os – que não são ape nas pro fes so res uni ver si tá ri -
os, que não têm a ta re fa ape nas de dar aula. Da dos
mos tram que 90% da ciên cia e da tec no lo gia pro du zi -
da no Bra sil ocor re por meio das ins ti tu i ções pú bli cas.
O Go ver no pa re ce que tem a in ten ção, ago ra, de con -
tra tar ci en tis tas por con tra to tem po rá rio de tra ba lho,
tal vez para in ti mi dar o mo vi men to. Se essa é a in ten -
ção, a nos sa ciên cia e a nos sa tec no lo gia fi ca rão em
si tu a ção ain da mais pe ri cli tan te que a atu al.

Em re la ção aos pro je tos de lei, essa é uma
ques tão so bre a qual o Con gres so Na ci o nal não se
de bru çou ain da, des de a pro mul ga ção da Cons ti tu i -
ção. A emen da da re for ma ad mi nis tra ti va mo di fi cou o
sta tus da lei que vai re gu lar o di re i to de gre ve no ser -
vi ço pú bli co. A Cons ti tu i ção an te ri or men te es ta be le -
cia que uma lei com ple men tar de ve ria re gu lar o di re i -
to de gre ve do ser vi dor pú bli co, e a emen da da re for -
ma ad mi nis tra ti va es ta be le ce que se ria uma lei es pe -
cí fi ca, mas não se re fe re a lei com ple men tar. Não é
ain da essa a in ten ção, por que pa re ce que o Go ver no
man dou pro je to de lei, mas o fato é que, a par tir da
mo di fi ca ção da Cons ti tu i ção im pos ta pela emen da da 
re for ma ad mi nis tra ti va, pode o Go ver no, por exem plo, 
ten tar re gu lar o di re i to de gre ve por me di da pro vi só ria.

Sa be mos mu i to bem que essa dis cus são é ne -
ces sá ria, da qual nós e o mo vi men to sin di cal não fu gi -
re mos. Pre ci sa mos vo tar uma lei re gu lan do não só o
di re i to de gre ve no ser vi ço pú bli co, mas tam bém o di -
re i to de gre ve nos cha ma dos ser vi ços es sen ci a is.
Mas isso não se dará no bojo de uma dis cus são, di an -
te de uma ten ta ti va de in ti mi dar e re pri mir o mo vi men -
to sin di cal, o mo vi men to so ci al e os tra ba lha do res.

Esse é o pior ca mi nho, por que não fa vo re ce que
o pro je to ve nha a tra mi tar no Con gres so Na ci o nal e

mu i to me nos con tri bui para que os âni mos fi quem
mais cal mos no âm bi to do con fli to so ci al, que con ti nu -
a rá exis tin do. Ne nhum Go ver no, este, do PT ou ou tro
de es quer da, con se gui rá re vo gar o con fli to so ci al por
meio de leis. Esse con fli to per ma ne ce rá sem pre, fe -
liz men te. Os pa í ses e as ten ta ti vas po lí ti co-ide o ló gi -
cas que ten ta ram re vo gá-lo por de cre to ou por ma ni -
fes ta ções ide o ló gi cas fa lha ram.

É ne ces sá rio que o Go ver no ”ba i xe a bola“.
Algum ”es pí ri to san to de ore lha“ acon se lhou mal o
Pre si den te da Re pú bli ca para que Sua Exce lên cia
apre sen tas se esse pa co te, que não con tri bui com o
fim da gre ve, com a ne go ci a ção, com o aper fe i ço a -
men to da le gis la ção pelo Con gres so Na ci o nal e tam -
pou co com a so lu ção do pro ble ma da gre ve, ques tão
ob je ti va no mo men to.

Como es pe ro que o Se na do, nes sa ques tão,
não ve nha sim ples men te a co mer, mais uma vez, o
pra to fe i to na Câ ma ra dos De pu ta dos, apre sen ta mos
um re que ri men to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia para que o Se na do pos si bi li te um de -
ba te a res pe i to des se pa co te.

Sr. Pre si den te, essa foi a pri me i ra par te do meu
pro nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, per mi te-me V. Exª um apar -
te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, 
com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, so li da ri zo-me com V. Exª
pelo pro nun ci a men to, di an te des se pa co te de me di -
das an ti gre ve que o Go ver no Fer nan do Hen ri que re -
sol veu ba i xar. É im por tan te que o Mi nis tro da Jus ti ça
aten da à de ci são da Jus ti ça de re a li zar o pa ga men to
dos pro fes so res e que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so res pe i te o ins ti tu to da gre ve, como fez no fi -
nal dos anos 70, iní cio dos 80, quan do ex ter nou sua
so li da ri e da de aos me ta lúr gi cos do ABC, jus ta men te
no mo men to em que ha via res tri ções ao di re i to dos
tra ba lha do res. Nes sa oca sião, o en tão Su plen te de
Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so com pa re ceu
às ma ni fes ta ções, jun ta men te com Te o tô nio Vi le la e
ou tras per so na li da de do meio po lí ti co bra si le i ro, afir -
man do que era im por tan tís si mo para a de mo cra cia
que se res guar das se o di re i to de gre ve dos me ta lúr gi -
cos. É im por tan te res guar dar o di re i to de pa ra li sa ção
de ati vi da des dos pro fes so res, dos que tra ba lham na
Pre vi dên cia e nos di ver sos se to res pú bli cos. Tam bém
é im por tan te es ti mu lar o diá lo go res pe i to so en tre os



di ver sos seg men tos e o Go ver no, mas é ne ces sá rio
que o Mi nis tro Pa u lo Re na to de Sou za, que tam bém é 
pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo
PSDB, res pe i te as de ci sões da Jus ti ça e o an se io dos 
pro fes so res, já há tan tos anos sem re a jus te sa la ri al.
Essa ca te go ria está há pra ti ca men te sete anos com
seus sa lá ri os con ge la dos, di an te de uma in fla ção su -
pe ri or a 70%.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Su plicy. Incor po ro o
seu apar te ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor José Edu ar do 
Du tra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do-lhe o apar te, 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 José Edu ar do Du tra, que ro fe li ci tar V. Exª
pela ini ci a ti va des se pro nun ci a men to, que de mons tra, 
mais uma vez, a in com pe tên cia e a in ca pa ci da de do
Go ver no para o diá lo go. Em ple no re gi me de mo crá ti -
co, es ta mos já com três me ses de gre ve dos pro fes so -
res, e os es tu dan tes so fren do as con se qüên ci as e
efe i tos des sa fal ta de vi são do Go ver no, que não abriu 
qual quer pos si bi li da de de um aten di men to, o mí ni mo
pos sí vel, às re i vin di ca ções da clas se do ma gis té rio
uni ver si tá rio. Como o Pre si den te da Re pú bli ca está
afron tan do a toda hora e ins tan te o Po der Ju di ciá rio –
e tive opor tu ni da de de fa lar so bre o as sun to na se ma -
na pas sa da, quan do o Pre si den te do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça fez uma ma ni fes ta ção con tun den te, de -
mons tran do a fal ta de res pe i to do Go ver no a este Po -
der –, te nho a im pres são de que es ta mos vi ven do
numa de mo cra cia cons ti tu ci o nal. Na ver da de, te mos
um Pre si den te que age como se es ti ves se num re gi -
me dis cri ci o ná rio, va mos di zer, é um di ta dor cons ti tu -
ci o nal, um di ta dor de mo crá ti co. É uma in co e rên cia o
que es tou di zen do, mas numa de mo cra cia em que o
Pre si den te da Re pú bli ca faz o que pode para des -
man char a Cons ti tu i ção, pre ju di car os ser vi do res pú -
bli cos que são ver da de i ros pa ti nhos fe i os da Admi nis -
tra ção Pú bli ca, e afron tar o Ju di ciá rio por cima de
tudo. Por tan to, a mi nha so li da ri e da de a V. Exª. To ma ra 
que o Go ver no tome ju í zo e re sol va o quan to an tes
essa gra ve ques tão uni ver si tá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, so li ci to a V. Exª que ocu pe
seu lu gar à Mesa, por gen ti le za.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Anto nio Car los Va la da res, mu i to obri -

ga do pelo apar te. Com ele, en cer ro a pri me i ra par te
do meu pro nun ci a men to.

Na se gun da, teço al guns co men tá ri os so bre a
re por ta gem do Jor nal do Bra sil de hoje, Se na dor
José Alen car, gran de re pre sen tan te do se tor pro du ti -
vo do Bra sil, com a man che te: Lu cro de ban cos do -
bra na era FH. Pri me i ro, deve-se fa zer uma cor re ção
na man che te, pois ela não cor res pon de à ma té ria. Ela 
in for ma que ”o lu cro dos 30 ma i o res ban cos ins ta la -
dos no Bra sil cres ceu 313% de de zem bro de 1994 a
de zem bro do ano pas sa do“. Por tan to, a man che te
cor re ta se ria: Lu cro de ban cos qua dru pli ca na era
FH. Isso fica mais cla ro, in clu si ve, quan do le mos a
ma té ria, que in for ma nú me ros: ”em de zem bro de
1994, o lu cro des ses gru pos fi nan ce i ros foi de R$2,17 
bi lhões“.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sim, de i xe-me ape nas con clu ir o ra ci o cí nio, Se -
na dor José Alen car. 

Como ia di zen do, em 1994, o lu cro des ses gru -
pos fi nan ce i ros foi de R$2,17 bi lhões, sal tan do para
R$8,98 bi lhões, em 2000. Mais adi an te, in for ma que,
pe los re sul ta dos já di vul ga dos, re fe ren tes aos nove
pri me i ro me ses, 2001 será o me lhor ano dos ban cos
na era FH. Diz ain da que, nes se pe río do, os trin ta
ban cos lu cra ram R$21 bi lhões. 

Em se gui da, Se na dor José Alen car, até para fa -
ci li tar o apar te de V. Exª: o ana lis ta Eri vel to Ro dri gues, 
da Aus tin Asis, que é o au tor do es tu do, diz o se guin -
te: ”A in fla ção aca bou, mas os ban cos acha ram ou -
tras for mas de ga nhar mu i to di nhe i ro“. Mais adi an te: 

Ele ex pli ca que boa par te dos lu cros
dos ban cos pode ser jus ti fi ca da pela di fe -
ren ça en tre o di nhe i ro que os ban cos pe -
gam no mer ca do e quan to ga nham ao em -
pres tar para em pre sas e pes so as fí si cas. É
o que os ana lis tas cha mam de al tos spre -
ads. 

Veja bem, Se na dor José Alen car: 

O ga nho bru to dos ban cos bra si le i ros
com fi nan ci a men tos para em pre sas é de
30% e de 63% no caso das pes so as fí si cas.
Em pa í ses de sen vol vi dos, como nos Esta -
dos Uni dos ou na Ingla ter ra, por exem plo,
esse ga nho fica en tre 5% ao ano e di fi cil -
men te ul tra pas sa os 10% ao ano.



E aí vem uma ta be la que mos tra al gu mas ins ti -
tu i ções: o Ban co JPM teve um lu cro nes se pe río do de
5.884%; o Itaú de 471%; o ABN-Amro Bank de
788,25%; Lloyds TSB Bank de 4.640%, e mais adi an -
te a ma té ria tem uma ou tra in for ma ção que tam bém
ex pli ca es ses lu cros: 

A ma i or par te do ga nho não veio da
ope ra ção em si, mas prin ci pal men te de ga -
nhos com o câm bio, como acon te ceu este
ano, e na des va lo ri za ção de 1999 e pelo
não pa ga men to do Impos to de Ren da. 

Por quê? 

Qu an do um ban co com pra ou tra ins ti -
tu i ção que tem pre ju í zo é pos sí vel aba ter o
pa ga men to do Impos to de Ren da.

Se na dor José Alen car, con ce do com mu i to pra -
zer o apar te a V. Exª, pois te nho cer te za de que V. Exª
tem mu i tas co i sas a acres cen tar a essa in for ma ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor José Alen car, eu que ria ape nas cha -
mar a aten ção de V. Exas de que o tem po do Se na dor
José Edu ar do Du tra já se en con tra es go ta do há qua -
se 5 mi nu tos, mas V. Exª terá todo di re i to de dar seu
apar te.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te. Emi nen te Se na dor José Edu ar do Du -
tra, o que está ocor ren do em nos so País re al men te fi -
ca rá re gis tra do na his tó ria como o ma i or cri me que já
se co me teu con tra uma so ci e da de. Na mi nha cam pa -
nha, em 1998, eu di zia que nun ca hou ve no Bra sil ma -
i or trans fe rên cia de ren da ori un da da pro du ção e do
tra ba lho para be ne fi ci ar o sis te ma fi nan ce i ro e ago ra,
mais do que nun ca, in ter na ci o na li za do. Não sou con -
tra o lu cro das em pre sas, ao con trá rio, pen so que o
lu cro re pre sen ta o for ta le ci men to da pró pria eco no -
mia, mas esse lu cro a que se re fe re o Jor nal do Bra -
sil de hoje tra zi do a esta Casa pelo Se na dor José
Edu ar do Du tra é con de ná vel por que re pre sen ta a
trans fe rên cia de ren da, do tra ba lho, da pro du ção, do
se tor pri má rio, ou seja, da agri cul tu ra, da pe cuá ria, da 
mi ne ra ção; do se tor se cun dá rio, da in dús tria de um
modo ge ral; do se tor ter ciá rio, por tan to, do co mér cio,
dos ser vi ços, da ho te la ria, do tu ris mo. Enfim, de to das 
as ati vi da des. Trans fe rem tudo o que fa zem e mais:
trans fe rem o que não po dem, por que vão à fa lên cia.
Assim está acon te cen do com o nos so País. Não po -
de mos se quer di zer que vi ve mos em um País de mo e -
da es tá vel, por que isso não é ver da de. Não há como
com pa ti bi li zar mo e da es tá vel com es sas ta xas de ju -
ros. Então, es sas ta xas de ju ros mos tram que a mo e -

da não pode ser con si de ra da es tá vel. Onde está a es -
ta bi li da de des sa mo e da? Onde está a es ta bi li da de da 
mo e da com essa va ri a ção cam bi al que co nhe ce mos? 
Onde está a es ta bi li da de da eco no mia bra si le i ra com
um pas si vo ex ter no lí qui do de 80% do PIB? Onde
está a es ta bi li da de da eco no mia bra si le i ra que rola
uma dí vi da à taxa bá si ca de 19% hoje – que já che gou 
a 45%, com essa mo e da que pre ten de ser es tá vel.
Hoje a taxa bá si ca, por exem plo, nos Esta dos Uni dos
é de 2%, por tan to, qua se dez ve zes in fe ri or à nos sa.
A taxa bá si ca na Eu ro pa é de 3,5%, en quan to a nos sa 
é de 19%. Como a nos sa eco no mia pode ser lan ça da
numa com pe ti ção glo ba li za da com um tra ta men to de -
si gual des sa na tu re za? Isso não pode con ti nu ar em
nos so País. Te mos que con de nar tal si tu a ção. A so ci -
e da de bra si le i ra pre ci sa re a gir ur gen te men te. E a for -
ma de re a ção é de mo crá ti ca, mos tran do que não es -
ta mos de acor do; não po de mos es tar de acor do. Por -
que, por mais sub ser vi en tes que se jam nos sos téc ni -
cos em re la ção ao sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal,
por mais obe di en tes que eles se jam, da rão pre ju í zo.
Não po dem pa gar essa dí vi da que cres ce de ma ne i ra
as sus ta do ra. Esse su pe rá vit pri má rio: cer ca de 4%,
3,5% do PIB, é igual a 1/3 do dé fi cit; os ou tros 2/3 se
aco plam à dí vi da que cres ce como bola de neve. Se
for fe i ta uma au di to ria des sa dí vi da que está aí, se pa -
ran do o que é prin ci pal do que é juro, com pa ran do ju -
ros de mer ca do in ter na ci o nal com aque les ju ros que
te mos pago, ve re mos por que ra zão esse País de 8,5
mi lhões de km2, de povo bom, pa ca to, or de i ro, tra ba -
lha dor, in te li gen te, ver sá til, – a pró pria mis ci ge na ção
da nos sa raça nos con fe re essa ver sa ti li da de ex tra or -
di ná ria, ob je to de ad mi ra ção de es tu di o sos do mun do 
in te i ro –, por que ra zão este País tão rico está tão
sub ser vi en te e tão en tre gue. É por que es ta mos ad mi -
nis tran do mal os ne gó ci os do Esta do Bra si le i ro. Isso
não pode con ti nu ar. Por isso, tra go pa la vras de con -
gra tu la ções ao emi nen te Se na dor José Edu ar do Du -
tra. S. Exa apre sen tou-nos esta ma té ria al ta men te
pre o cu pan te. É pre ci so que to dos es te ja mos tra ba -
lhan do para que o Bra sil mude de rumo e vol te a cres -
cer. Cada pon to per cen tu al de ju ros é ex tre ma men te
sig ni fi ca ti vo. Por exem plo, se o Go ver no, em vez de
19, pa gar 18, pre ser va rá um pon to per cen tu al, isto é,
R$6 bi lhões anu a is, o su fi ci en te para con ser var mos
to das as es tra das bra si le i ras, que es tão aban do na -
das. Meu Deus, não po de mos ace i tar que o Bra sil
con ti nue nes se rumo! Por isso, te mos que nos uti li zar
da tri bu na, con quis ta da por for ça da von ta de do povo, 
para de nun ci ar o que está acon te cen do com o nos so
País.



O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Agra de ço a V. Exa o apar te, que in cor po ro ao
meu pro nun ci a men to com mu i to pra zer, Se na dor
José Alen car. V. Exª fala de uma gran de trans fe rên cia
de ren da, que é in clu si ve um dos sub tí tu los de ma té -
ria de pá gi na in te i ra do Jor nal do Bra sil: ”Hou ve
gran de trans fe rên cia de ren da“. O que re for ça o que
te nho dito em de ba tes e pa les tras. Esta é uma afir ma -
ção que pode até pro vo car ur ti cá ria e oje ri ja em al -
guns se to res mais or to do xos. Eu, par ti cu lar men te, te -
nho uma for ma ção es quer dis ta e, sob uma aná li se
mar xis ta, sem pre co lo quei que a con tra di ção prin ci -
pal da so ci e da de era en tre ca pi tal e tra ba lho; as ou -
tras eram con tra di ções se cun dá ri as. Esta ma té ria jor -
na lís ti ca mos tra que há hoje no Bra sil uma gran de e
gra ve con tra di ção en tre a es pe cu la ção e a pro du ção,
o que tem de ser re sol vi do. 

Evi den te men te, a con tra di ção e os con fli tos en -
tre ca pi tal e tra ba lho con ti nu a rão exis tin do, mas, para
a re to ma da do de sen vol vi men to bra si le i ro, é pre ci so
que te nha mos um go ver no que apre sen te um qua dro
di fe ren te des te que o Jor nal do Bra sil apre sen tou.
Quem está di zen do não é o PT, não é a es quer da, não 
são os di nos sa u ros, não são os re cal ca dos e os der -
ro ta dos da ele i ção, mas uma aná li se téc ni ca apre sen -
ta da hoje pelo Jor nal do Bra sil, em ma té ria de pri -
me i ra pá gi na, cuja man che te cor re ta, à luz dos nú me -
ros, de ve ria ser ”Lu cro de ban cos qua dru pli ca...“ e
não ”Lu cro de ban cos do bra...“.

Sr. Pre si den te, vou con clu ir, con tan do com a be -
ne vo lên cia de V. Exa para fa zer uma ho me na gem a
um Mu ni cí pio ser gi pa no. Eu re ce bi um con vi te do Pre -
fe i to de Poço Ver de, José Eve ral do de Oli ve i ra, que
não é do PT, nem mes mo meu ali a do. Como não po -
de rei com pa re cer, re gis tro da tri bu na que o Pre fe i to
de Poço Ver de re ce beu um co mu ni ca do do Dr. Gil son
Alceu Bi ten court, Se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li ar,
no qual par ti ci pa va que Poço Ver de se ria ho me na ge -
a do como Mu ni cí pio mo de lo.

É o se guin te o ofí cio: 

Se nhor Pre fe i to, 
Co mu ni ca mos que o Mu ni cí pio de

Poço Ver de será ho me na ge a do como Mu ni -
cí pio mo de lo em de sen vol vi men to ru ral cen -
tra do na agri cul tu ra fa mi li ar, re pre sen tan do
to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros que têm sua
base eco nô mi ca na agri cul tu ra fa mi li ar.

A ho me na gem será na aber tu ra do Se -
mi ná rio Inter na ci o nal ”Agri cul tu ra Fa mi li ar e
De sen vol vi men to Sus ten tá vel“, com iní cio

às 19 ho ras do dia 21-11-2001, no au di tó rio
da Embra pa sede, em Bra sí lia.“ 

Re ce bi esse con vi te do Pre fe i to Eve ral do, mas, 
como não po de rei com pa re cer em fun ção de com -
pro mis so an te ri or men te as su mi do, faço ques tão de
re gis trar aqui este pre i to a Poço Ver de, Mu ni cí pio do 
Esta do de Ser gi pe, e ao seu Pre fe i to, por esta ho -
me na gem como Mu ni cí pio mo de lo, re pre sen tan do
to dos os mu ni cí pi os do Bra sil na ques tão de agri cul -
tu ra fa mi li ar.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Des cul pe-me
por ha ver ex tra po la do o tem po re gi men tal, mas, como 
já es ta mos no en cer ra men to da ses são, e, pa re -
ce-me, ape nas um Se na dor usa rá da pa la vra, pen so
que não atra pa lhei ne nhum co le ga a fa zer o seu pro -
nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor José Edu ar do Du tra, a Pre si dên cia
tam bém se con gra tu la com o Pre fe i to José Eve ral do
por esta ho me na gem me re ci da. S. Exª é um ad mi nis -
tra dor mu ni ci pal da ma i or com pe tên cia, que atua com 
de sen vol tu ra à fren te da Pre fe i tu ra de Poço Ver de, um 
prós pe ro Mu ni cí pio do in te ri or que tem uma ad mi nis -
tra ção mar can te. 

V. Exª não po de rá es tar pre sen te a esta so le ni -
da de, mas es ta rei lá, abra çan do o meu ami go José
Eve ral do e, em nome do Se na do Fe de ral, pres tan -
do-lhe uma ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Como úl ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Arlin do Por to, que dis põe de 12 mi nu tos,
o tem po res tan te da ses são. Caso ter mi ne an tes, o
Se na dor Ade mir Andra de gos ta ria de fa lar tam bém. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Com
pra zer, re du zi rei o tem po da mi nha fala, para nos dar
opor tu ni da de de ou vir o Se na dor Ade mir Andra de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, mi nha pre -
sen ça na tri bu na do Se na do, nes ta tar de, pren de-se à 
ne ces si da de de en fa ti zar a im por tân cia da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000, que in clui,
na pre vi são das acu mu la ções de car gos pú bli cos, a
equi pa ra ção dos odon tó lo gos aos mé di cos, já con -



tem pla dos com a per mis são cons ti tu ci o nal ao lado
dos pro fes so res. 

Ini ci a da em 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
PEC nº 30 re ce beu apro va ção da Casa irmã, ten do
sido en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral no ano pas sa -
do, onde foi ob je to de in ten sa dis cus são na Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e no ple ná rio
des ta Casa.

Res ga tan do a jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, a al te ra -
ção co gi ta da visa cor ri gir o tra ta men to di fe ren ci a do
de que são al vos os den tis tas, uma vez que ”com o
de sen vol vi men to da as sis tên cia à sa ú de no País e a
con se qüen te in te gra ção dos cu i da dos den tá ri os nos
ser vi ços pres ta dos à po pu la ção, a fi gu ra do ci rur -
gião-den tis ta equi pa rou-se à do mé di co“.

Sr. Pre si den te, res sal te-se ain da que os odon tó -
lo gos são im por tan tes pro fis si o na is que exer cem sua
va li o sa pro fis são em to dos os can tos do Bra sil e a ve -
da ção cons ti tu ci o nal im pe de sua ma i or in te gra ção
com as co mu ni da des em que se in se rem, in ter di tan -
do-lhes o exer cí cio de ou tras fun ções no âm bi to es ta -
du al e mu ni ci pal. Como bem res sal tou o no bre Re la -
tor da ma té ria, o Se na dor Álva ro Dias: ”A per mis são
de acu mu la ção que hoje con tem pla o mé di co, lon ge
de re pre sen tar um pri vi lé gio tem por es co po, aci ma
de tudo, es ti mu lar o pro fis si o nal da Me di ci na a pres tar 
ser vi ços e até a ins ta lar-se nos nu me ro sos pe que nos
mu ni cí pi os exis ten tes no Bra sil, onde che ga a ser cla -
mo ro sa a ca rên cia de pro fis si o na is des sa área.“

Da mes ma for ma, ob ser va mos que, a cada dia,
cres ce a ne ces si da de de ci rur giões-den tis tas no in te -
ri or do nos so Esta do, no in te ri or do nos so País, em
vir tu de da opor tu ni da de de me lhor aten ção à sa ú de. 

A cor re ta tese do Se na dor Álva ro Dias apli ca-se
igual men te aos pro fis si o na is da Odon to lo gia, cuja ca -
rên cia é ain da mais fla gran te no in te ri or do País. Com
a apro va ção do pre ce i to ora em aná li se, se ri am es ti -
mu la dos a de sen vol ver suas ati vi da des em co mu ni -
da des re co nhe ci da men te de pen den tes de as sis tên -
cia à sa ú de, na qual se in se re mo der na men te a sa ú de 
bu cal.

Pe los re le van tes mo ti vos que fiz ques tão de ex -
por des ta tri bu na, te nho a con vic ção de que a equi pa -
ra ção dos den tis tas aos mé di cos e pro fes so res, no
que tan ge à acu mu la ção de car gos pú bli cos re mu ne -
ra dos, é um avan ço em nos so or de na men to cons ti tu -
ci o nal e deve me re cer de to dos nós o pres tí gio que o
tema as su me para a so ci e da de bra si le i ra.

Por isso, é fun da men tal que, no pró xi mo dia 29,
quan do a ma té ria vier à nos sa de ci são já ama du re ci -
da por pro fun das dis cus sões ocor ri das, vo te mos pela

apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
30, de 2000, cujo teor res ga ta uma de man da jus ta e
ex pres si va, além de con tri bu ir para o de sen vol vi men -
to so ci al de mu i tas co mu ni da des bra si le i ras.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Ade mir Andra de, Lí der do PSB.

S. Exª dis po rá de até sete mi nu tos.
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, cos tu mo vi a jar
per ma nen te men te por meu Esta do, prin ci pal men te
pelo in te ri or. Pen so que nós, po lí ti cos, te mos a obri ga -
ção de es tar pró xi mos à re a li da de do povo, co nhe cer
os sa cri fí ci os, os so fri men tos, as ne ces si da des dele.
E faz-se ne ces sá rio es tar mos sem pre ao lado do
povo.

Te nho vi a ja do mu i to pelo in te ri or do meu Esta do. 
Pra ti ca men te to dos os fins de se ma na, vi si to cin co ou
seis mu ni cí pi os, para re u nir-me com a co mu ni da de e
dar en tre vis tas às emis so ras de rá dio e de te le vi são e
aos jor na is.

Con clu í das es sas vi si tas, apre sen to as co bran -
ças ne ces sá ri as. No fim de se ma na pas sa do, exa ta -
men te no fe ri a do do dia 15 de no vem bro, vi si tei os
Mu ni cí pi os de Gu ru pá, Alme rin e Por to de Moz, que
es tão na área de in fluên cia da ma i or hi dre lé tri ca in te i -
ra men te bra si le i ra a ser cons tru í da no ter ri tó rio na ci o -
nal: a Hi dre lé tri ca de Belo Mon te. Em Por to de Moz,
par ti ci pei, com a co mu ni da de lo cal e de to dos os mu -
ni cí pi os vi zi nhos, de uma re u nião so bre as con se -
qüên ci as des sa obra para o povo que re si de na que la
re gião.

De se jo di zer, Sr. Pre si den te, que de fen di de ma -
ne i ra in tran si gen te e com mu i ta con vic ção a ne ces si -
da de des sa obra para o Pará e para o Bra sil.

Mas com a ex pe riên cia que tive na vida pro fis si -
o nal, in clu si ve an tes de ser po lí ti co, quan do se im -
plan tou, no Esta do do Pará, a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí,
ex pus para a co mu ni da de lo cal a ma ne i ra de agir do
Go ver no e da Ele tro nor te com as co mu ni da des atin gi -
das por um pro je to des sa es pé cie, que pro põe um in -
ves ti men to de US$3,8 bi lhões, mais US$2,6 bi lhões
do li nhão. Tra ta-se de in ves ti men to al tís si mo, so man -
do-se pra ti ca men te R$15 bi lhões, tra zen do, por tan to,
evi den te men te, uma sé rie de pro ble mas para a co mu -
ni da de.

O que a po pu la ção pre ci sa, nes te mo men to, na
mi nha opi nião, é, em vez de dis cu tir se deve ou não



fa zer a usi na Hi dre lé tri ca de Belo Mon te, im por e exi -
gir as suas con di ções, ques ti o nan do que tipo de fa vo -
re ci men to ha ve rá para o povo da re gião e ve ri fi can do
o que pode ser dado, em con tra par ti da, em ra zão de
tão vul to so in ves ti men to e como os re cur sos po dem
ser des ti na dos para be ne fi ci ar as po pu la ções tra di ci -
o na is e as ri be i ri nhas, os pes ca do res, os ca bo clos,
en fim, quem está na re gião.

É pre ci so que es ses mo ra do res se re ú nam mais 
ve zes, que ques ti o nem e cha mem para as suas re u -
niões os res pon sá ve is pela exe cu ção da obra: a Ele -
tro nor te, o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, o Go ver no
do Esta do do Pará – que deve se fa zer pre sen te, pois
é lá que esse fato está ocor ren do –, que, na ma i o ria
das ve zes, tem sido au sen te nes sas ques tões, a De -
le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho, a De le ga cia do Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra, cujo de le ga do com pa re ceu a essa
re u nião. Assim, será pos sí vel ana li sar to das as im pli -
ca ções da obra e os be ne fí ci os que po de rão ocor rer
para o povo da que la área.

Qu an to aos as sen ta men tos ru ra is, há que se
ve ri fi car como as pes so as se rão in de ni za das, por
exem plo, com re la ção a ju san te e a mon tan te. Nor -
mal men te, a mon tan te são cri a dos la gos que ge ram
ro yal ti es, com pen sa ção fi nan ce i ra para os mu ni cí pi -
os be ne fi ci a dos; e a ju san te, nor mal men te, traz um
pre ju í zo mu i to gran de para os pes ca do res.

Então, é pre ci so sa ber como com pen sar esse
pre ju í zo, como fa zer com que essa ca te go ria pro fis si -
o nal con ti nue so bre vi ven do da ma ne i ra como so bre -
vi via an tes. É pre ci so ana li sar to dos os as pec tos des -
sa obra, mas é fun da men tal, aci ma de tudo, que as
co mu ni da des da re gião di gam o que que rem e como
que rem, por que elas têm todo o di re i to a isso. Na ver -
da de, Sr. Pre si den te, há cer to be ne fí cio em ter mos de 
re cur sos, por que essa bar ra gem gera o Impos to so -
bre Ser vi ços (ISS), o re tor no do ICMS, ou seja, gera o
ISS e a com pen sa ção fi nan ce i ra, mas quem re ce be
de fato isso é o úni co mu ni cí pio em que está si tu a da a
bar ra gem. Ora, e os mu ni cí pi os da área de in fluên cia,
que so frem con se qüên ci as da im plan ta ção de um
pro je to tão gran de quan to esse? Por que não pen sar
em mu dar a le gis la ção e fa zer com que a com pen sa -
ção fi nan ce i ra com que o ISS, o re tor no do ICMS ve -
nha a ser dis tri bu í do em toda a área de in fluên cia, pe -
gan do to dos os ou tros mu ni cí pi os atin gi dos pela Hi -
dre lé tri ca de Belo Mon te? Por que ape nas be ne fi ci ar
um mu ni cí pio? Essa é a ques tão que se co lo ca. As
co mu ni da des têm que ava li ar isso jun to com ve re a do -
res, pre fe i tos, po lí ti cos da re gião, para co bra rem, com 
mu i ta for ça, da Ele tro nor te e do Go ver no Fe de ral uma 

ação que be ne fi cie o Pará e todo o seu povo. Esse é o 
nos so ob je ti vo nes se pro ces so de luta.

Fi na li zo, fa zen do um ape lo ao Go ver no do Esta -
do do Pará. Há pou cos dias, es ti ve vi si tan do São Fé lix 
do Xin gu, Ou ri lân dia do Nor te, Tu cu mã e Água Azul
do Nor te e vi que a Ro do via PA-279 está em es ta do
de ca la mi da de pú bli ca, su je i ta a ser in ter rom pi da a
qual quer mo men to quan do as chu vas se ini ci a rem.
Nes se fim de se ma na, es ti ve tam bém no Mu ni cí pio de 
Tu cu ruí e, tran si tan do na Ro do via Trans ca me tá, co -
nhe ci da como PA-156, onde es tão se ins ta lan do mu i -
tas in dús tri as ma de i re i ras, ob ser vei o mo vi men to in -
ten so de pes so as e mu i tos as sen ta men tos ru ra is que
es tão sen do fe i tos pelo INCRA. 

Sr. Pre si den te, a es tra da é uma ca la mi da de,
uma ver go nha. É la men tá vel que o Go ver na dor Almir
Ga bri el – di an te das di fi cul da des do povo do Pará –
não te nha uma vi são ad mi nis tra ti va para de fi nir pri o ri -
da des, de i xan do no aban do no uma es tra da como a
PA–156, que liga dois gran des Mu ni cí pi os do Esta do
– Tu cu ruí e Ca me tá.

Re pi to o que dis se a res pe i to da PA–279: tal vez
só apre sen tan do um pro je to de lei nes te Se na do para
fe de ra li zar as es tra das, para que a Ban ca da do Pará,
nós, Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, en xer gue mos 
a ne ces si da de do povo do nos so Esta do. O Go ver na -
dor Almir Ga bri el pa re ce que está cego ou não sabe
de fi nir as pri o ri da des do nos so povo. 

Já fa lei da ro do via PA-279 e re pi to ago ra o pro -
ble ma da PA-156: é uma ver go nha um Go ver na dor de 
Esta do de i xar uma ro do via ex tre ma men te mo vi men -
ta da na que la si tu a ção. É pre ci so agir, e é o que es ta -
mos aqui a exi gir do Go ver na dor Almir Ga bri el. 

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Car los Pa -
tro cí nio, Car los Wil son e Luiz Otá vio en vi a ram à Mesa 
pro po si ções que, em face do dis pos to no Art. 235, III,
a, do Re gi men to Inter no se rão li das na pró xi ma ses -
são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Be -
zer ra, Car los Wil son e Pa u lo Har tung 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. Ex.ªs se rão aten di dos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o tão fes te ja do
e una ni me men te re co nhe ci do po ten ci al agrí co la bra -
si le i ro vem, ao lon go dos úl ti mos anos, de i xan do de



ser ape nas isso – po ten ci al – para se trans for mar em
re a li da de, na for ma de pu jan te pro du ção.

Com efe i to, o País con se guiu, ao lon go dos úl ti -
mos dez anos, re a li zar uma fa ça nha iné di ta no ce ná -
rio in ter na ci o nal: re gis trar um cres ci men to de 68,5%
na pro du ção de grãos. De uma co lhe i ta in fe ri or a 58
mi lhões de to ne la das na sa fra 1990/1991, pas sa mos
para qua se 97 mi lhões e meio de to ne la das nes ta sa -
fra de 2000/2001. E as es ti ma ti vas são de que a pro -
du ção da pró xi ma sa fra, a de 2001/2002, su pe re o ex -
tra or di ná rio pa ta mar dos 100 mi lhões de to ne la das,
con fir man do, as sim, aqui lo que to dos já sa bía mos:
que o se tor agrí co la bra si le i ro é um dos mais com pe ti -
ti vos do mun do.

Cum pre res sal tar, tam bém, que esse vi go ro so
au men to da pro du ção de cor reu de um es pe ta cu lar in -
cre men to da pro du ti vi da de, pois a área plan ta da na
sa fra 2000/2001 não foi su pe ri or à plan ta da em
1990/1991. Ao con trá rio, foi in fe ri or em meio mi lhão
de hec ta res.

Para a con cre ti za ção des ses no tá ve is avan ços,
Sras. e Srs. Se na do res, o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so não tem me di do es for ços.
Com a fir me de ter mi na ção de in cen ti var os pro du to -
res a am pli a rem a área plan ta da e au men ta rem, ain -
da mais, a pro du ção, o Go ver no des ti nou nada me nos 
que 16 bi lhões e 600 mi lhões de re a is para o cré di to
de cus te io, in ves ti men to e co mer ci a li za ção no pe río -
do 2001/2002. Isso re pre sen ta um au men to de qua se
47% nos re cur sos des ti na dos ao cré di to ru ral, em
com pa ra ção com o pe río do an te ri or, quan do fo ram
alo ca dos 11 bi lhões e 300 mi lhões de re a is. Des sa
for ma, o Pla no Agrí co la e Pe cuá rio 2001/2002 con -
tem pla a ma i or par te das pro pos tas apre sen ta das
pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra – CNA.

Como apon ta o Mi nis tro da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to, Mar cos Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, o
Go ver no está ofe re cen do aos agri cul to res con di ções
de in ves tir não só no plan tio e na co lhe i ta, mas tam -
bém em tec no lo gia e in fra-es tru tu ra, por com pre en -
der que só as sim eles con se gui rão ob ter um ren di -
men to efe ti va men te com pen sa dor para suas ati vi da -
des.

Dos 16 bi lhões e 600 mi lhões de re a is des ti na -
dos ao cré di to agrí co la na sa fra 2001/2002, 14 bi -
lhões e 700 mi lhões de re a is cor res pon dem a re cur -
sos no vos. Des se to tal de re cur sos no vos, 11 bi lhões
e 400 mi lhões de re a is – ou seja, 78% dos re cur sos –
es tão sen do li be ra dos com ju ros fi xos de 8,75% ao
ano, re pre sen tan do um au men to de 41% so bre o ano
an te ri or. Ou tros 3 bi lhões e 300 mi lhões de re a is se -
rão fi nan ci a dos com ta xas di fe ren ci a das, de pen den -

do da fon te de re cur sos, como Fun dos Cons ti tu ci o na -
is, Fun do de De fe sa da Eco no mia Ca fe e i ra – Fun ca fé
– e Fi na me Espe ci al, en tre ou tros. O res tan te, no va -
lor de 1 bi lhão e 900 mi lhões de re a is, re fe re-se a re -
tor nos e re em prés ti mos.

O Go ver no au men tou sig ni fi ca ti va men te os re -
cur sos para a co mer ci a li za ção da sa fra. Fo ram des -
ti na dos 3 bi lhões e 100 mi lhões de re a is para apli ca -
ções, du ran te a co lhe i ta, em me ca nis mos como Con -
tra tos de Opção, Prê mio de Esco a men to de Pro du to – 
PEP e Aqui si ções do Go ver no Fe de ral – AGF, en tre
ou tros. Em re la ção ao pe río do an te ri or, a ver ba alo ca -
da para a co mer ci a li za ção foi am pli a da em 50%. O
atu al Pla no Agrí co la e Pe cuá rio con tem pla, ain da, a
pro gra ma ção fi nan ce i ra para as la vou ras de café na
sa fra 2002/2003, com re cur sos de 700 mi lhões de
re a is.

Mas os es for ços do Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so para es ti mu lar a pro du ção
agro pe cuá ria fo ram mais além. Hou ve, tam bém, um
acrés ci mo subs tan ci al no cré di to anu al de cus te io,
por be ne fi ciá rio, para os prin ci pa is pro du tos. O do al -
go dão, por exem plo, foi ele va do de 300 mil re a is para
400 mil re a is. Já o li mi te de cus te io da soja su biu para
200 mil re a is, com au men to de 100% em com pa ra ção 
ao ano an te ri or, no Cen tro-Oes te, Nor te, sul do Ma ra -
nhão, Pi a uí e Ba hia. Nas de ma is re giões do País, pas -
sou de 60 mil re a is para 150 mil re a is, o que re pre sen -
ta ele va ção de 150%.

Os li mi tes de cré di to de ou tros pro du tos tam bém 
fo ram ele va dos. A fru ti cul tu ra pas sou de 60 mil re a is
para 150 mil re a is, o amen do im, de 40 mil re a is para
150 mil re a is – au men to de 275% –, a pe cuá ria e ou -
tras cul tu ras, de 40 mil re a is para 60 mil re a is. As plan -
ta ções ir ri ga das de ar roz, fe i jão, man di o ca, mi lho, sor -
go e tri go con ti nu a rão com fi nan ci a men to de 300 mil
re a is. Para o cul ti vo con ven ci o nal de mi lho, o go ver no
au men tou o cus te io de 200 mil re a is para 250 mil re a -
is. O cré di to de cus te io das cul tu ras de se que i ro de ar -
roz, fe i jão, man di o ca, sor go e tri go fi cou em 150 mil
re a is.

O go ver no des ti nou, ain da, ou tros 2 bi lhões e
200 mi lhões de re a is para cré di to de in ves ti men tos,
ten do ocor ri do au men to no li mi te de cré di to na ma i o -
ria dos pro gra mas. O li mi te de cré di to do Pro gra ma de 
Incen ti vo ao Uso de Cor re ti vos do Solo – Pro so lo –
pas sou de 40 mil re a is para 80 mil re a is; o do Pro gra -
ma de Re cu pe ra ção de Pas ta gens De gra da das –
Pro pas to –, de 50 mil re a is para 150 mil re a is; o do
Pro gra ma de Aqüi cul tu ra – no qual fo ram in clu í das
no vas es pé ci es –, de 40 mil re a is para 80 mil re a is; o
do Pro gra ma de Fru ti cul tu ra, de 40 mil re a is para 100



mil re a is; e o do Pro gra ma de Mo der ni za ção da Pe -
cuá ria Le i te i ra – Pro le i te –, que pas sa a fi nan ci ar tam -
bém a com pra de equi pa men tos de ge ra ção de ener -
gia al ter na ti va à ele tri ci da de con ven ci o nal, de 40 mil
re a is para 60 mil re a is.

Di an te dos re sul ta dos al can ça dos nos dois úl ti -
mos anos pelo Pro gra ma de Mo der ni za ção da Fro ta
de Tra to res Agrí co las, Imple men tos e Co lhe i ta de i ras
– Mo der fro ta –, o Go ver no de ci diu in je tar mais 900
mi lhões de re a is em re cur sos para em prés ti mos no
pe río do 2001/2002. Com isso, os pro du to res que te -
nham ren da bru ta anu al de até 250 mil re a is con ti nu a -
rão pa gan do en car gos de 8,75% ao ano e os de ma is,
10,75%.

Ou tros 230 mi lhões de re a is fo ram des ti na dos
pelo Go ver no Fe de ral a no vas li nhas de cré di to para
in ves ti men tos na mo der ni za ção e no au men to da
com pe ti ti vi da de da agro pe cuá ria bra si le i ra. Do to tal,
100 mi lhões de re a is fo ram alo ca dos para a cons tru -
ção de ar ma zéns nas fa zen das, com fi nan ci a men to
de 100 mil re a is por ano para pro du to res e as so ci a -
ções ru ra is. Já o Pro gra ma de Apo io à Fru ti cul tu ra
con ta rá com 30 mi lhões de re a is, com cré di to de 50
mil re a is por be ne fi ciá rio. Além dis so, o Go ver no cri ou
uma li nha de fi nan ci a men to de 100 mi lhões de re a is,
com ju ros de 8,75% ao ano, para o Pro ger Ru ral, no
Ban co do Bra sil. O ob je ti vo do Go ver no é me lho rar a
qua li da de e a pro du ti vi da de do se tor agro pe cuá rio
para que o País pos sa ele var suas ex por ta ções e
subs ti tu ir as im por ta ções.

No Pla no Agrí co la e Pe cuá rio 2001/2002, o Fi -
na me Agrí co la Espe ci al tam bém está fi nan ci an do no -
vos itens. A par tir de ago ra, os pro du to res po de rão
ob ter re cur sos para aqui si ção de equi pa men tos para
a avi cul tu ra, su i no cul tu ra, be ne fi ci a men to de se men -
tes, be ne fi ci a men to e agro in dus tri a li za ção de fru tas e
pro du tos apí co las, além da im plan ta ção e mo der ni za -
ção de fri go rí fi cos com atu a ção mu ni ci pal ou es ta du -
al. Além de to dos es ses ti pos de in ves ti men tos, os re -
cur sos do Fi na me Agrí co la Espe ci al po dem ser usa -
dos, tam bém, para a con ser va ção de pes ca dos.

Ou tra im por tan te me di da to ma da pelo Go ver no
para es ti mu lar o plan tio nes ta sa fra foi o re a jus te de fi -
ni do no Pla no Agrí co la e Pe cuá rio para os pre ços mí -
ni mos de ga ran tia de al guns pro du tos. O pre ço mí ni -
mo de ga ran tia do al go dão teve uma ele va ção de 6%,
o do alho, de 3%, o do mi lho, de 2%, o do si sal, de
10,5%, o da soja, de 4,9% no Cen tro-Sul e de 5% no
Nor te-Nor des te, e o do sor go, de 2%.

Como se pode ver, não será por fal ta de cré di to
que o ho mem do cam po bra si le i ro de i xa rá de plan tar.
Os re cur sos es tão dis po ní ve is para to dos aque les

que qui se rem dar sua con tri bu i ção ao es for ço pro du ti -
vo do País.

Essa abun dân cia de cré di to para cus te io, in ves -
ti men to e co mer ci a li za ção, as so ci a da à alta do dó lar e 
à pre vi são de que da dos es to ques mun di a is de soja e
de mi lho, com põe um ce ná rio ex tre ma men te fa vo rá -
vel para o plan tio des ta nova sa fra de grãos, que se
ini ci ou no fi nal de agos to na re gião Cen tro-Sul do
País.

Os es for ços go ver na men ta is di ri gem-se ago ra
para abrir no vos mer ca dos para o agro ne gó cio bra si -
le i ro. Para a con se cu ção des sa meta, é ne ces sá rio
der ru bar as bar re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as e con -
se guir que os pa í ses de sen vol vi dos ces sem os sub sí -
di os às suas agri cul tu ras, prá ti ca que vem pre ju di can -
do a com pe ti ti vi da de no mer ca do in ter na ci o nal.

Para nós, que in te gra mos, com mu i to or gu lho e
en tu si as mo, este Go ver no, é gra ti fi can te ob ser var o
re co nhe ci men to dos pro du to res ru ra is ao tra ba lho de -
sen vol vi do em prol de nos sa agro pe cuá ria. Na ava li a -
ção de João Bos co Umbe li no dos San tos, Pre si den te
da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de Go iás –
FAEG –, por exem plo, o Pla no Agrí co la e Pe cuá rio
2001/2002 é o mais com ple to e ade qua do já anun ci a -
do pelo Go ver no nos úl ti mos dez anos. Ele res sal ta o
mé to do par ti ci pa ti vo uti li za do para sua ela bo ra ção, a
par tir do en ten di men to en tre o Go ver no e re pre sen -
tan tes do se tor agro pe cuá rio, e to man do por base as
suas re i vin di ca ções.

Ao lon go dos úl ti mos anos, o Bra sil vem con cre -
ti zan do, com mu i to tra ba lho e com pe tên cia, a sua ex -
tra or di ná ria vo ca ção agrí co la. Nos sa pro du ção man -
tém uma fir me ten dên cia de cres ci men to, su pe ran -
do-se a cada ano, e con fi a mos que, nes ta sa fra, atin -
gi re mos a his tó ri ca mar ca de mais de 100 mi lhões de
to ne la das de grãos pro du zi das.

Um fa tor que cer ta men te tem con tri bu í do para
es sas con quis tas, jun ta men te com o la bor in can sá vel
do ho mem do cam po, é a fir me po lí ti ca de apo io à pro -
du ção agro pe cuá ria con du zi da pelo Go ver no do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Com a con ti nu i -
da de des sa po lí ti ca de as se gu rar far tu ra de cré di to ao 
pro du tor ru ral, ha ve re mos, com cer te za, de que brar
no vos re cor des de pro du ção.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te mos, no Bra sil,
o pés si mo há bi to de di zer que uma lei ”pe gou“ ou ”não 
pe gou“, o que sig ni fi ca que mu i tas leis san ci o na das
não fun ci o nam por que de sa gra dam seus apli ca do res
ou a po pu la ção. Tal vez por que o nú me ro de leis em vi -



gor seja ex ces si vo, tal vez por que exis tam leis com
nor mas con tra di tó ri as, tal vez por que haja des co nhe -
ci men to to tal do que está em vi gor, o fato é que cons -
tan te men te des co bre-se que uma lei em vi gor não
está sen do cum pri da por que ”não pe gou“.

Isto, po rém, tor na-se mais gra ve quan do se
tra ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, dis cu ti da, apro va -
da e pro mul ga da pelo Con gres so Na ci o nal, após
es tu dos mi nu ci o sos. É o que vem acon te cen do
com a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, tra du to ra da
von ta de po lí ti ca dos par la men ta res que a apro va -
ram qua se una ni me men te.

Essa Emen da vin cu lou re cur sos da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral a gas -
tos obri ga tó ri os em ações e ser vi ços de sa ú de. A sa ú -
de, um di re i to so ci al, faz par te dos di re i tos hu ma nos
dou tri na ri a men te co nhe ci dos como di re i tos pro gres -
si vos, uma vez que, para seu ple no aten di men to, ne -
ces si ta da in ter ven ção do Esta do e da so ci e da de.

Ao vin cu lar, na Cons ti tu i ção, a re ce i ta or ça men -
tá ria dos en tes fe de ra ti vos do Esta do bra si le i ro a gas -
tos obri ga tó ri os em ações e ser vi ços de sa ú de, o le -
gis la dor ti nha em men te ga ran tir a qual quer ci da dão o 
aces so gra tu i to e efi ci en te aos ser vi ços de sa ú de do
País.

A Emen da é auto-apli cá vel e os cál cu los dos
gas tos de ve ri am ser fe i tos com base no or ça men to do 
Mi nis té rio da Sa ú de. Entre tan to, o or ça men to do Mi -
nis té rio teve uma que da con si de rá vel, se ver ti do em
dó lar, de qua se US$15 bi lhões em 1995 para me nos
de US$11 bi lhões no ano pas sa do. A in ter ven ção da
área eco nô mi ca, como sói acon te cer, não leva em
con ta o in te res se so ci al, tão bem pre ser va do na
Emen da. 

A base vin cu lá vel para os cál cu los pre vis tos
con cen tra-se na re ce i ta dos en tes fe de ra ti vos, que
es ta rá su je i ta à vin cu la ção de re cur sos para apli ca -
ção ex clu si va em ações e ser vi ços de sa ú de e é com -
pos ta por im pos tos pró pri os e trans fe ri dos, dos qua is
são de du zi das as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is go -
ver na men ta is.

Até 2004, o pe río do é cha ma do de tran si ção. A
par tir daí, as re gras de ve rão ser de fi ni das por Lei
Com ple men tar. Na prá ti ca, há con tro vér sia so bre a in -
ter pre ta ção de ”va lor apu ra do no ano an te ri or“, ne -
ces sá rio para se che gar ao mon tan te do ano se guin -
te, o que le vou a PGFN – Pro cu ra do ria Ge ral da Fa -
zen da Na ci o nal e a AGU – Advo ca cia Ge ral da União
a da rem a in ter pre ta ção me nos fa vo rá vel aos en tes
fe de ra dos, uti li zan do uma base mó vel em lu gar de
uma base fixa para cál cu los fu tu ros. Como sem pre,
am bas con clu í ram que a União deve apli car o mí ni mo

pos sí vel, em de tri men to de uma po pu la ção ca ren te
de ser vi ços de sa ú de. 

Tais pa re ce res, evi den te men te, di fe rem da que -
les pro fe ri dos pela Con sul to ria Ju rí di ca e pela Sub se -
cre ta ria de Pla ne ja men to e Orça men to do Mi nis té rio
da Sa ú de e do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de. De qual -
quer for ma, a re gra ge ral é de que os Esta dos de ve -
rão apli car, no ano de 2004, pelo me nos 12% da base
vin cu lá vel e os Esta dos que já apli cam esse per cen tu -
al, per ma ne cem nes se pa ta mar, sem po der di mi -
nuí-lo. 

Já os Mu ni cí pi os, de acor do com a re gra ge ral,
de ve rão che gar a 2004 com uma apli ca ção de 15%
da base vin cu lá vel em ações e ser vi ços pú bli cos de
sa ú de. Entre tan to, as nor mas de fis ca li za ção, ava li a -
ção e con tro le das des pe sas com sa ú de nas es fe ras
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal só se rão es ta be le ci das
pela Lei Com ple men tar. Essa Lei de ve rá, ain da, de fi -
nir com mais ni ti dez o que são ações e ser vi ços pú bli -
cos de sa ú de. 

Eqüi da de e uni ver sa li da de são cri té ri os que de -
ve rão ser le va dos em con ta, pois todo e qual quer ci -
da dão bra si le i ro tem o di re i to de usu fru ir dos be ne fí ci -
os de sa ú de do País. 

Sr. Pre si den te, te mos to dos os ins tru men tos ne -
ces sá ri os para me lho rar as ações e os ser vi ços pú bli -
cos de sa ú de no Bra sil. Fal ta-nos ape nas von ta de po -
lí ti ca. É ver go nho so que au to ri da des go ver na men ta is
im pe çam a de fi ni ti va e pro ve i to sa apli ca bi li da de da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29. De i xa mos, hoje, nos so
ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca, no sen ti do de que
não seja co ni ven te pela não apli ca ção de nor mas
cons ti tu ci o na is pro mul ga das pelo Con gres so Na ci o -
nal, ten do em vis ta o in te res se so ci al do País.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, não é no vi da de para
nin guém que as em pre sas aé re as da avi a ção ci vil
bra si le i ra pas sam por se ve ras di fi cul da des. Cu ri o sa -
men te, en tre tan to, as es ta tís ti cas re ve lam um cres ci -
men to ex pres si vo no mer ca do do trans por te aé reo.
Se, de um lado, em pre sas tra di ci o na is como a VARIG
e a Trans bra sil re ve lam so fri men to na ges tão de seus
ba lan ços; por ou tro lado, tam bém é ver da de que a
TAM deu um sal to ex pres si vo na ofer ta de vôos e de
as sen tos e re no vou sua fro ta. No vas em pre sas, como 
a Gol, se in se ri ram no mer ca do com ab so lu to su ces -
so, fru to so bre tu do de um novo con ce i to de com pa -
nhia aé rea. 

Entre tan to, ape sar dos su ces sos re gis tra dos,
sou obri ga do a re co nhe cer que as em pre sas aé re as



bra si le i ras re du zi ram dras ti ca men te a uti li za ção de
mão-de-obra, seja no ser vi ço de apo io em solo, seja
em bar ca do. O re cen te aten ta do con tra a ci da de de
Nova York, no dia 11 de se tem bro pas sa do, a ques -
tão da do la ri za ção dos com po nen tes da in dús tria da
avi a ção, a apli ca ção de ta ri fas (ain da que con si de ra -
das as mais al tas do mun do) ir re a is para fa zer fren te
aos cus tos, atu a li za ção tec no ló gi ca, tudo isso ser ve
de des cul pa para que se em pre en da uma onda enor -
me de de mis sões. 

A VARIG, que já foi or gu lho da avi a ção ci vil bra -
si le i ra, luta com di fi cul da des con tra um pre ju í zo gi -
gan tes co. Can ce lou uma sé rie de ro tas na ci o na is e in -
ter na ci o na is, al gu mas, como os des ti nos afri ca nos,
es tra té gi cas para os in te res ses bra si le i ros. Des fez-se
de boa par te de sua fro ta e anun cia ago ra a de mis são
de 1.750 tra ba lha do res. 

Isso mes mo! Anun cia, sem ne nhum cons tran gi -
men to, a de mis são de 1.750 tra ba lha do res. Mas, isso
não é o mais gra ve. 

A Trans bra sil, que já per ten ceu ao sa u do so e
hon ra do co man dan te Omar Fon ta na, gló ria da li vre
ini ci a ti va bra si le i ra, além de exi bir para quem qui ses -
se ver, as car ca ças de suas – ou tro ra mo der nas – ae -
ro na ves, no Ae ro por to de Bra sí lia; pra ti ca men te re du -
ziu suas ro tas ao mí ni mo pos sí vel; li mi tou sua fro ta a
um nú me ro in sig ni fi can te de ae ro na ves, e de mi tiu
cen te nas de tra ba lha do res. Para pi o rar, omi tiu-se da
obri ga ção de pa gar as ver bas res ci só ri as, os par cos
di re i tos que res tam aos tra ba lha do res, como fé ri as,
dé ci mo ter ce i ro e FGTS. 

Não vou fa lar da VASP. Não é pre ci so. De sa fio
os meus co le gas a em pre en der uma co ra jo sa aven tu -
ra a bor do de suas ae ro na ves. A ma i o ria de las com
mais de 20 anos de uso. Não é raro en con trar mos re -
gis tros de pou sos de emer gên cia e de ae ro na ves que
fi cam no solo com de fe i tos in sa ná ve is.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ver da -
de é que a avi a ção ci vil bra si le i ra en fren ta a ma i or cri -
se de sua his tó ria. O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra tem
sido fre qüen te nes ta tri bu na a de nun ci ar o ris co da
ope ra ção dos cha ma dos ae ro por tos cen tra is. S. Exª
se re fe re sem pre ao Ae ro por to da Pam pu lha, na sua
Belo Ho ri zon te; ao Ae ro por to San tos Du mont, no Rio,
e ao Ae ro por to de Con go nhas, em São Pa u lo. 

Na bus ca de ses pe ra da do mer ca do e da com -
pe ti ti vi da de, as em pre sas aé re as sim ples men te re le -
ga ram a se gun do pla no os ae ro por tos de Con fins,
Gu a ru lhos e Ga leão. Mo der nos, gran des e se gu ros.
Para se ter uma idéia, au to ri da des ae ro náu ti cas qua li -
fi cam o es pa ço aé reo de São Pa u lo como caó ti co.

Não cus ta lem brar que, em 1985, quan do da
ina u gu ra ção do Ae ro por to Inter na ci o nal de Gu a ru -
lhos, pou co tem po de po is do ma ra vi lho so Ae ro por to
Inter na ci o nal de Con fins, to dos os ae ro na u tas e ae ro -
viá ri os fo ram unâ ni mes em con de nar a ope ra ção dos
ul tra pas sa dos Pam pu lha e Con go nhas. 

Pois bem. A se gu ran ça e o con for to fo ram su pe -
ra dos em nome do lu cro e da ope ra ti vi da de. Nada dis -
so re sol veu a cri se do se tor. Mu i to pelo con trá rio. A
ma i o ria das em pre sas aé re as bra si le i ras de pen de de
ge ne ro sos par ce la men tos de suas dí vi das so ci a is e
ae ro por tuá ri as, isen ção de im pos tos para im por ta ção 
de pe ças, em prés ti mos sub si di a dos para sa nar suas
dí vi das. E, nem por isso, ces sa ram com a de mis são
com pul si va de seus em pre ga dos. 

É hora de se exi gir des sas em pre sas, cu jos
emis sá ri os vi vem pe ram bu lan do pe los cor re do res do
Con gres so, que apre sen tem um pro je to con cre to de
sa ne a men to de seus em pre en di men tos e co lo quem a 
mão na cons ciên cia. A cada tra ba lha dor de mi ti do,
con de nam toda uma fa mí lia ao so fri men to. Não é ape -
nas um nú me ro a fi gu rar no seu ba lan ço so ci al.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a edi ção de on tem do 
jor nal Va lor Eco nô mi co  des ta ca que a car ga tri bu tá -
ria vai ba ter re cor de his tó ri co este ano, ul tra pas san do 
34% do Pro du to Inter no Bru to e su pe ran do o re cor de
de 33,18% do ano pas sa do. 

A ma té ria de i xa cla ro que a ar re ca da ção fe de ral
de tri bu tos de ve rá cres cer algo em tor no de 4% este
ano, en quan to que a ex pan são da nos sa eco no mia fi -
ca rá em tor no de 1,5% a 2% até de zem bro.

O jor nal ob ser va que a ar re ca da ção po de rá
cres cer ain da mais no ano que vem, uma vez que en -
tra rão em vi gor o im pos to so bre com bus tí ve is e o au -
men to da con tri bu i ção pa tro nal ao FGTS de 8% para
8,5%. Isso sem le var em con ta a pos si bi li da de de co -
bran ça de im pos to de ren da so bre os fun dos de pen -
são, que re pre sen ta ria algo em tor no de R$3 bi lhões
a mais nos co fres da Re ce i ta, já re pas sa das as par ce -
las dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Cre io que os ele men tos apre sen ta dos são mais
do que su fi ci en tes para que o Con gres so Na ci o nal te -
nha a ple na cons ciên cia de que a ar ti cu la ção do Go -
ver no, na fi gu ra do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral,
Eve rar do Ma ci el, con tra a apro va ção do pro je to de mi -
nha au to ria, que cor ri ge a ta be la do Impos to de Ren -
da, sig ni fi ca, no mí ni mo, uma enor me in sen si bi li da de
so ci al e po lí ti ca, cujo ônus re ca i rá, mais cedo ou mais



tar de, so bre os om bros do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so. 

O Go ver no pre ci sa aban do nar esse dis cur so fa -
la ci o so e ser mais ob je ti vo na mesa de dis cus sões so -
bre a ma té ria. Deve re co nhe cer que há re cur sos mais
do que su fi ci en tes no ca i xa da Re ce i ta para fa zer a
cor re ção, sem que os pi la res da Re pú bli ca se jam
aba la dos. 

Na ver da de, não se es ta rá re du zin do ar re ca da -
ção, mas pro mo ven do jus ti ça, ou seja, de vol ven do ao
tra ba lha dor o que lhe vem sen do sub tra í do do sa lá rio
por um con ge la men to que já se ar ras ta pe los úl ti mos
seis anos, en quan to a in fla ção no pe río do se acu mu la 
em tor no dos 35%.

Aqui, nes te Ple ná rio, já apre sen tei nú me ros se -
me lhan tes aos di vul ga dos pelo Va lor Eco nô mi co, re -
for ça dos com ar gu men tos do con sul tor de em pre sas
Anto ni nho Mar mo Tre vi san, pu bli ca dos há 15 dias, no
Esta do de São Pa u lo, se gun do os qua is, en tre 1993
e 2000, o Go ver no acu mu lou um cré di to de cer ca de
R$80 bi lhões com os vá ri os re men dos tri bu tá ri os cri a -
dos nos úl ti mos anos, e que essa ar re ca da ção foi
pos sí vel por três ra zões: o tru que do tri bu to pro vi só -
rio, o tru que do tri bu to com alí quo ta re du zi da e o tru -
que do tri bu to com des ti na ção es pe cí fi ca. 

Qu e ro apro ve i tar ain da a opor tu ni da de para me
so li da ri zar com o pro nun ci a men to do Pre si den te des -
ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que, na úl ti ma sex -
ta-fe i ra, de fen deu a pri o ri da de para o pro je to do
Impos to de Ren da, as sim como para o pro je to que
põe fim à imu ni da de par la men tar, ad mi tin do até a
pror ro ga ção dos tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal,
du ran te par te do pe río do do re ces so par la men tar.

Cre io que te ría mos o apla u so da opi nião pú bli ca 
caso de ci dís se mos en cer rar os tra ba lhos da atu al
Ses são Le gis la ti va so men te após apro var mos es sas
duas ma té ri as.

Ou tros jor na is vol ta ram à ques tão do Impos to
de Ren da on tem e hoje. Adi an ta ram que está em cur -
so um acor do en tre par ti dos da base do Go ver no e da
Opo si ção, na Câ ma ra, no sen ti do de ser apre sen ta da
uma cor re ção al ter na ti va de 20% à mi nha pro pos ta
de cor re ção de 28%, apro va da no Se na do, e à pro -
pos ta re fe ren da da pe las co mis sões da Câ ma ra que
ele va a cor re ção para 35%. 

Toda ini ci a ti va de en ten di men to é lou vá vel. E
cre io que a pro pos ta de 20% pode ser uma boa al ter -
na ti va para ali vi ar as per das dos tra ba lha do res.

Vi a bi li zan do-se a pro pos ta, fica re for ça da a tese 
de que o Go ver no se iso lou nes sa ques tão, apo i an -
do-se em ar gu men tos me ra men te téc ni cos, mu i to dis -

tan tes da re a li da de de um País que, cada vez mais,
re cla ma me lhor dis tri bu i ção de ren da e in ves ti men tos
em áre as so ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 4, de 2001, que dis põe so bre a com ple men ta -
ção pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao pa ga -
men to de bô nus aos con su mi do res re si den ci a is de
ener gia elé tri ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Ne u ton
Lima, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 5, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 5, de 2001, que ins ti tui fe ri a dos ci vis nos Esta -
dos que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Nar cio Ro -
dri gues, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, 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
36, de 2001 (nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que dá nova re da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou em -
pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de na per -
mis são para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne -
ra dos), ten do

Pa re cer sob nº 1.242, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

– 4 –



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2000

Se gun da 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 36, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra -
mez Te bet, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a uti li za ção da
Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, 
os Pan ta na is Mato-Gros sen se e Sul Mato-Gros sen se 
e a Zona Cos te i ra, como pa tri mô nio na ci o nal, as se -
gu ran do a pre ser va ção do meio am bi en te), ten do

Pa re cer sob nº 1.237, 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, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 681, de 2001 –  art. 281

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

Se gun da 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
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, que 
al te 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), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Ro me ro Jucá.

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 693, de 2001 – 

art. 167 do Re gi men to Inter no)

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 29, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra -
is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.277, 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 Osmar Dias.

– 7 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.122, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 139, de 2000 (nº 244/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to de Emen da, por
Tro ca de No tas, ao Ane xo do Acor do so bre Trans por -
tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi -
le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.323, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 286, de 2001 (nº 391/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Qu in to Pro -
to co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi -
ços, da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC),
con clu í do em Ge ne bra, em 27 de fe ve re i ro de 1998,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.324, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 289, de 2001 (nº 444/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en -



tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção em 
ma té ria de Pre ven ção do Con su mo, Re a bi li ta ção,
Con tro le da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor pe -
cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas e seus De li tos
Co ne xos, ce le bra do em Lima, em 28 de se tem bro de
1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.327, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 243, de 2001 (nº 758/2000, 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 Belo Jar dim – AMCRBJ/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 Belo Jar dim, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.259, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 256, de 2001 (nº 780/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ben to Gon çal ves,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.304, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des, com abs ten ções do Se na dor Ge -
ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 303, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 303, de 2001 (nº 493/2000, 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 San ti a go Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer sob nº 1.306, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des, fa -

vo rá vel, com a Emen da nº 1-CE, de re da ção, que
apre sen ta, e abs ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di -
do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 14 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 306, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 306, de 2001 (nº 559/2000, 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 Fir mi nen se de Ra di o di fu são a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Se na dor Fir mi no, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.261, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or.

– 15 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 307, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 307, de 2001 (nº 623/2000, 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 ”Nova Ali an ça: Ca mi nho,
Ver da de e Vida“ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Re gen te Fe i jó, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.262, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 16 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 311, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 311, de 2001 (nº 754/2000, 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 Eldo ra do para o De sen vol vi -
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro Alves a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Cas tro Alves, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.263, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 316, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 316, de 2001 (nº 743/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta a



exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.265, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.

– 18 –

REQUERIMENTO Nº 631, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
631, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do a 
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2001 e do Pro je to de Lei do Se na do nº 125,
de 2001, com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs, 182 e 
196, de 2000, que já se en con tram apen sa dos, por re -
gu la rem a mes ma ma té ria.

– 19 –

REQUERIMENTO Nº 649, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
649, de 2001, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 25, de 2001, de sua au to ria.

– 20 –

REQUERIMENTO Nº 652, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
652, de 2001, do Se na dor Edi son Lo bão, so li ci tan do a 
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 3, de 1999, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 33 
mi nu tos.)

––––––––––––––––

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR PAULO SOUTO, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
20-11-2001, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, SE PUBLICA
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª 
pela gen ti le za de ter de i xa do que eu fa las se an tes da
Ordem do Dia – aliás, mais uma vez, so bre o as sun to
de edu ca ção – para in tro du zir um pro gra ma lan ça do
re cen te men te pelo Go ver no do Esta do da Ba hia.

São ine gá ve is os avan ços ob ti dos no País, nos
úl ti mos anos, em al gu mas áre as do se tor edu ca ci o -
nal, so bre tu do – como aqui se fa lou – na área do Ensi -
no Fun da men tal. Esta mos, pra ti ca men te, atin gin do a
uni ver sa li za ção do Ensi no Fun da men tal. De mos im -
por tan tes pas sos na qua li fi ca ção dos pro fes so res, em 
pro gra mas de va lo ri za ção das es co las, dan do ma i or
in de pen dên cia aos seus con se lhos, às suas di re to ri -
as, ao cor po dis cen te e do cen te. Inten si fi ca ram-se,
tam bém, os pro gra mas de trans por te es co lar, aper fe i -
ço ou-se a dis tri bu i ção da me ren da es co lar e de li vros
di dá ti cos. De modo que não há ne nhu ma dú vi da de
que o Go ver no Fe de ral e, par ti cu lar men te, o Sr. Mi nis -
tro Pa u lo Re na to con ta bi li za ram al guns avan ços im -
por tan tes no se tor de en si no, so bre tu do no Ensi no
Fun da men tal.

É pre ci so, e já se re co nhe ce isso, en con trar
uma me lhor equa ção, re fe ren te ba si ca men te aos
ou tros as pec tos, à pré-es co la, que é uma área ain da 
in de fi ni da do pon to de vis ta das suas res pon sa bi li -
da des, e so bre tu do aos cur sos de en si no mé dio. Os
Esta dos es tão sen do ex tre ma men te sa cri fi ca dos
com re la ção ao ní vel mé dio, em que suas res pon sa -
bi li da des são pra ti ca men te in te gra is em cur sos que,
re co nhe ce mos, são mais one ro sos, que exi gem
mais in ves ti men tos, que exi gem pro fes so res mais
qua li fi ca dos. No mo men to, in clu si ve pela me lhor
equa ção do en si no fun da men tal, há uma gran de
pres são de ma trí cu las, que já se vem re pe tin do há
três ou qua tro anos, so bre o en si no mé dio, em vir tu -
de, como dis se, da me lho ria do en si no fun da men tal
e tam bém pelo fato de que mu i tos es tu dan tes que
ha vi am aban do na do o en si no mé dio es tão vol tan do
para con cluí-lo, por que sa bem que, sem o cur so de
ní vel mé dio, pra ti ca men te não há a me nor pos si bi li -
da de de co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho.

Eu fiz essa rá pi da in tro du ção, para fa lar de um
novo pro gra ma lan ça do há 15 dias pelo Go ver no do
Esta do da Ba hia, o cha ma do ”Faz Uni ver si tá rio“. A
Ba hia tem par ti cu la ri da des bas tan te in te res san tes
nes sa área. O Esta do faz um es for ço ex cep ci o nal
para pro por ci o nar en si no uni ver si tá rio aos seus jo -
vens. Por quê? A Ba hia é o úni co dos gran des Esta -
dos bra si le i ros que tem ape nas uma uni ver si da de
fe de ral. Tal vez à ex ce ção de São Pa u lo, que tem
uma gran de uni ver si da de es ta du al, pra ti ca men te to -
dos os gran des Esta dos bra si le i ros têm mais de
uma uni ver si da de fe de ral. Há até Esta dos me no res,
me nos po pu lo sos, que têm duas uni ver si da des fe de -
ra is. Mas, o Esta do da Ba hia, in fe liz men te, só tem
uma uni ver si da de fe de ral. Isso sig ni fi ca um gran de



es for ço do Esta do com re la ção à im plan ta ção de
uni ver si da des es ta du a is. O meu Esta do se viu no
de ver de pro por ci o nar uma ex pan são do en si no uni -
ver si tá rio atra vés das uni ver si da des es ta du a is.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Esta -
do da Ba hia con so me apro xi ma da men te 4% da sua
re ce i ta cor ren te lí qui da com o cus te io do en si no uni -
ver si tá rio. Se nos lem brar mos que 15% são obri ga -
tó ri os para o en si no fun da men tal e mais 4% para o
su pe ri or, vê-se a si tu a ção di fí cil que, den tro dos
25%, pode acon te cer para sus ten tar o en si no mé -
dio.

O meu ob je ti vo hoje é fa lar so bre este novo
pro gra ma e eu me re fe ria à gran de pres são que o
Esta do so fre ao ter que pro por ci o nar en si no uni ver -
si tá rio aos seus jo vens. A Ba hia tem 4 uni ver si da des 
es ta du a is, e ne las es tu dam 25 mil alu nos. Se ti rar -
mos São Pa u lo e Pa ra ná, tal vez a Ba hia seja o Esta -
do com a ma i or pro por ção de alu nos ma tri cu la dos
nas uni ver si da des es ta du a is, no to tal da uni ver si da -
de pú bli ca. Cer ca de 56% dos uni ver si tá ri os da rede
pú bli ca do Esta do da Ba hia es tão nas uni ver si da des 
es ta du a is.

Cla ro que o se tor do en si no uni ver si tá rio teve
um pro gres so nos úl ti mos anos, cen tra do so bre tu do
na ex pan são das fa cul da des e uni ver si da des pri va -
das, com ma i or ofer ta de va gas.

Entre tan to, sa be mos que as men sa li da des da
rede pri va da di fi cul tam, de for ma no tá vel, a pos si bi li -
da de de que gran de par te da clas se mé dia te nha
aces so ao en si no uni ver si tá rio. Esse é um pro ble ma
gra ve, prin ci pal men te por que re co nhe ce mos – e
esse é um as sun to mu i to dis cu ti do – que o aces so
às uni ver si da des fe de ra is é mais fá cil so bre tu do aos 
es tu dan tes da clas se mé dia, mé dia alta e da rica,
que têm pos si bi li da de de fre qüen tar os cur sos, o
que re pre sen ta uma van ta gem im pres si o nan te em
re la ção aos ou tros es tu dan tes. Isso faz com que,
em bo ra pos sa pa re cer pa ra do xal, in gres se nas uni -
ver si da des pri va das uma par te da clas se mé dia que 
tem ex tre ma di fi cul da de em pa gar as men sa li da des.

É jus ta men te esse tipo de si tu a ção que le vou o 
Esta do – uma ini ci a ti va do Go ver na dor Cé sar Bor -
ges, do Se cre tá rio da Edu ca ção, De pu ta do He ral do
Ti no co, e do Se cre tá rio da Fa zen da do Esta do da
Ba hia, Dr. Albé ri co Mas ca re nhas – a lan çar o pro -
gra ma de no mi na do ”Faz Uni ver si tá rio“. Esse pro gra -
ma se gue a mes ma li nha de pro gra mas si mi la res
que es tão sen do uti li za dos no Esta do da Ba hia
como o ”Faz Cul tu ra“, o ”Faz Atle ta“ e ”Sua Nota é

um Show de So li da ri e da de“. É um pro gra ma que
pro cu ra, ao lado de um pro gra ma de edu ca ção tri -
bu tá ria, con ven cer o con tri bu in te a pe dir a sua nota
fis cal. Uti li za a for ma de in cen ti var, por exem plo, a
par te de pro je tos cul tu ra is, por meio do ”Faz Cul tu -
ra“, e pro je tos re la ci o na dos à for ma ção de atle tas,
por in ter mé dio do ”Faz Atle ta“. É um pro gra ma mu i to 
in te res san te que pos si bi li ta, por exem plo, a hos pi ta -
is da rede fi lan tró pi ca e a di ver sas ou tras en ti da des
so ci a is uti li za rem-se da con ver são de no tas fis ca is
em cré di tos di re ta men te pa gá ve is pelo Te sou ro do
Esta do, para pro por ci o nar a sus ten ta ção de al gu -
mas des sas en ti da des, que pres tam um gran de ser -
vi ço na área de sa ú de e de edu ca ção no Esta do da
Ba hia.

O ”Faz Uni ver si tá rio“ é des ti na do a pre pa rar o
in gres so e a ga ran tir, por meio de bol sas de es tu do,
a per ma nên cia de alu nos pro ve ni en tes da rede pú -
bli ca na uni ver si da de. Ser pro ve ni en te da rede pú bli -
ca de en si no é o pri me i ro pré-re qui si to para que um
es tu dan te pos sa se can di da tar a uma des sas bol sas 
de es tu do, por que é a me lhor for ma de se le ci o nar
aque les que efe ti va men te pre ci sam. Sa be mos que
quem es tu da na rede pú bli ca di fi cil men te te ria con di -
ções de pa gar, com cer ta tran qüi li da de, uma men sa -
li da de do en si no su pe ri or. Então, o pri me i ro re qui si to 
para fa zer par te des se pro gra ma é ser ori gi ná rio da
rede pú bli ca de en si no do Esta do da Ba hia.

Esse pro gra ma tem duas fa ses: a fase ”Pre pa -
ran do para a Uni ver si da de“ e a fase ”Cur san do a
Uni ver si da de“. O ”Pre pa ran do para a Uni ver si da de“
ofe re ce te le a u las e tam bém au las pre sen ci a is, que
são as sis ti das pe los alu nos da rede pú bli ca de en si -
no, vi san do à pre pa ra ção para o ves ti bu lar. Não se
tra ta, evi den te men te, de uma pre pa ra ção in ten si va.
Eu di ria que é uma pre pa ra ção do pon to de vis ta do
con te ú do, mas so bre tu do do pon to de vis ta psi co ló -
gi co e com por ta men tal para a re a li za ção do ves ti bu -
lar. A se gun da fase, que me pa re ce bas tan te im por -
tan te, de no mi na-se ”Cur san do a Uni ver si da de“.
Exis tem dois ti pos de bol sas para os uni ver si tá ri os.
O pri me i ro é uma bol sa vin cu la da ao Pro gra ma Na -
ci o nal de Edu ca ção Tri bu tá ria, em que es co las pú bli -
cas de ní vel mé dio ca das tram-se para o re ce bi men -
to de bol sas, que se rão ra te a das en tre es sas es co -
las ca das tra das, de acor do com a quan ti da de de no -
tas fis ca is ar re ca da das, as qua is va ri am se gun do o
por te da es co la. Assim, os es tu dan tes são en vol vi -
dos em um pro gra ma de edu ca ção tri bu tá ria, vi san -
do ao re co lhi men to de no tas fis ca is e ao im pe di men -
to da so ne ga ção. Na tu ral men te, es sas no tas fis ca is



são tro ca das pe las bol sas, sem pre des ti na das a alu -
nos pro ve ni en tes da rede pú bli ca de en si no.

Se rão be ne fi ci a dos alu nos ori gi ná ri os da rede
pú bli ca de en si no, apro va dos nas fa cul da des e uni -
ver si da des par ti cu la res. Se o nú me ro de apro va dos
for ma i or que o nú me ro de bol sas dis po ní ve is, os
alu nos se rão clas si fi ca dos de acor do com os re sul -
ta dos ob ti dos no Enem, uma pro va con sa gra da na ci -
o nal men te.

O ou tro tipo de bol sa de es tu do é aque la vin -
cu la da a em pre sas pri va das. Ou seja, o pro gra ma
vai in cen ti var as em pre sas pri va das a cus te a rem in -
te gral men te os alu nos pro ve ni en tes da rede pú bli ca
que fo ram apro va dos em fa cul da des par ti cu la res.

As em pre sas se rão ca das tra das e en qua dra -
das para par ti ci pa rem do pro je to com o be ne fí cio fis -
cal pre vis to, e os be ne fi ci a dos se rão os alu nos pro -
ve ni en tes da rede pú bli ca apro va dos no ves ti bu lar
das es co las pri va das e, além do mais, clas si fi ca dos
no Enem.

Os re qui si tos para os alu nos são, como já dis -
se, te rem par ti ci pa do des de a 5ª sé rie do Ensi no
Fun da men tal até a 3ª sé rie do Ensi no Mé dio em es -
co las da rede pú bli ca. De modo que não há a me nor 
pos si bi li da de de que seja be ne fi ci a do por esse pro -
je to al guém que te nha cur sa do o en si no mé dio nas
es co las pri va das.

Isso pos si bi li ta rá, ini ci al men te, que mais de mil 
bol sas de es tu do se jam for ne ci das por meio de um
cri té rio trans pa ren te, lím pi do, para que es tu dan tes
da rede pú bli ca pos sam ter aces so à uni ver si da de.

As em pre sas que par ti ci pa rão des se pro je to
po de rão des con tar até 5% do ICM que re co lhem ao
Esta do da Ba hia e te rão que par ti ci par com 50% por 
meio dos in cen ti vos e 50% com re cur sos pró pri os,

de tal for ma que te re mos todo o pro gra ma, nes se
caso, fi nan ci a do. Isso pos si bi li ta rá que mu i tos es tu -
dan tes, po bres e ca ren tes, que, de ou tra for ma, não
te ri am con di ções de fre qüen tar uma uni ver si da de,
even tu al men te pos sam se can di da tar a fre qüen tar
es sas es co las. Essa é uma al ter na ti va. 

A ou tra al ter na ti va o Esta do já vem ofe re cen -
do: a am pli a ção de sua rede de uni ver si da des pú bli -
cas, que, hoje, já são qua tro. O pro gra ma ”Faz Uni -
ver si tá rio“, vai, sem dú vi da ne nhu ma, am pli ar as
pos si bi li da des, de uma for ma bas tan te cla ra, de os
alu nos ca ren tes in gres sa rem em um cur so uni ver si -
tá rio. O pro gra ma tem ain da uma nova ver ten te, que 
é o caso de o es tu dan te de en si no mé dio da rede
pú bli ca con se guir in gres sar em uma uni ver si da de
pú bli ca. Nes se caso, em vez de uma bol sa de es tu -
do, ele terá uma bol sa-au xí lio em di nhe i ro para se
man ter du ran te todo o pe río do em que es ti ver es tu -
dan do na rede pú bli ca do Esta do da Ba hia.

Essa foi uma for ma, que con si de ro cri a ti va, in -
te li gen te e jus ta, en con tra da pelo Go ver no do Esta -
do para es ten der a mu i tos es tu dan tes ba i a nos a
pos si bi li da de de par ti ci par de cur sos uni ver si tá ri os,
prin ci pal men te aque les es tu dan tes que têm gran de
di fi cul da de em pa gar as men sa li da des.

Essa era a co mu ni ca ção que ti nha a fa zer, no
ins tan te em que cum pri men to o Go ver na dor do
Esta do, o Se cre tá rio da Edu ca ção e o Se cre tá rio da
Fa zen da, que, atu an do de for ma con jun ta, pos si bi li -
ta rão al ter na ti vas aos nos sos alu nos que não con se -
guem aces so na uni ver si da de fe de ral, têm di fi cul da -
des de pa gar as es co las pri va das e te rão, do Go ver -
no do Esta do, um au xí lio efe ti vo para que pos sam
ob ter a for ma ção de ní vel su pe ri or.

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



SENADO FEDERAL

Ata da 160ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 22 de no vem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Anto nio Car los Jú ni or e Bel lo Par ga

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Anto -
nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do Ri -
be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do
Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú dio
Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo 
Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men -
des – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe -
dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Ri car do San -
tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son
Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha
Lima – Sér gio Ma cha do – Te o to 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 68 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 Anto nio
Car los Ju ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Nº 5.526/2001, 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 Urgên cia nos

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

Alte ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9
de de zem bro de 1980, que dis põe so bre o 
Esta tu to dos Mi li ta res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea b do in ci so I do art. 98 da Lei nº

6.880, de 9 de de zem bro de 1980, al te ra da pela Lei nº 
7.666, de 22 de agos to de 1998, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

Art 98. ...................................................
I – .........................................................
..............................................................
b) na Ma ri nha, para os Ofi ci a is do Qu -

a dro de Ci rur giões-den tis tas (CD) e do Qu a -
dro de Apo io à Sa ú de (S), com po nen tes do
Cor po de Sa ú de da Ma ri nha e do Qu a dro
Téc ni co (T), do Qu a dro Au xi li ar da Arma da
(AA) e do Qu a dro Au xi li ar de Fu zi le i ros Na -
va is (AFN), com po nen tes do Cor po Au xi li ar
da Ma ri nha; no Exér ci to, para os Ofi ci a is do
Qu a dro Com ple men tar de Ofi ci a is (QCO),
do Qu a dro Au xi li ar de Ofi ci a is (QAO), do
Qu a dro de Ofi ci a is Mé di cos (QOM), do Qu a -
dro de Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOF), e do
Qu a dro de Ofi ci a is Den tis tas (QOD); na Ae -
ro náu ti ca, para os Ofi ci a is do Qu a dro de
Ofi ci a is Mé di cos (QOMed) , do Qu a dro de
Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOFarm), do Qu a -
dro de Ofi ci a is Den tis tas (QODent), do Qu a -



dro de Ofi ci a is de Infan ta ria da Ae ro náu ti ca
(QOInf), dos Qu a dros de Ofi ci a is Espe ci a lis -
tas em Aviões (QOEAv) , em Co mu ni ca ções 
(QOECom), em Arma men to (QOEArm), em
Fo to gra fia (QOEFot), em Me te o ro lo gia
(QOEMet), em Con tro le de Trá fe go Aé reo
(QOECTA), em Su pri men to Téc ni co
(QOESup) e do Qu a dro de Ofi ci a is Espe ci a -
lis tas da Ae ro náu ti ca (QOEA):

     Pos tos             Ida des
     Ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra e
     Co ro nel ....................................... 62 anos
     Ca pi tão-de-Fra ga ta e
     Te nen te-Co ro nel ......................... 60 anos
     Ca pi tão-de-Cor ve ta e Ma jor ....... 58 anos
     Ca pi tão-Te nen te e Ca pi tão ........ 56 anos
     Pri me i ro-Te nen te ........................ 56 anos
     Se gun do-Te nen te  ...................... 56 anos

....................................................”(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.526, DE 2001

Alte ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9
de de zem bro de 1980, que dis põe so bre o 
Esta tu to dos Mi li ta res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea b do in ci so I do art. 98 da Lei nº

6.880, de 9 de de zem bro de 1980, al te ra da pela Lei nº 
7.666, de 22 de agos to de 1988, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art 98. .................................................
I –  ........................................................
..............................................................
b) Na Ma ri nha para os Ofi ci a is do Qu -

a dro de Ci ru giões-Den tis tas (CD) e do Qu a -
dro de Apo io à Sa ú de (S), com po nen tes do
Cor po de Sa ú de da Ma ri nha e do Qu a dro
Téc ni co (T), do Qu a dro Au xi li ar da Arma da
(AA) e do Qu a dro Au xi li ar de Fu zi le i ros Na -
va is (AFN), com po nen tes do Cor po Au xi li ar
da Ma ri na no Exér ci to, para os Ofi ci a is do
Qu a dro Com ple men tar de Ofi ci a is (QCO),
do Qu a dro Au xi li ar de Ofi ci a is (QAO), do
Qu a dro de Ofi ci a is Mé di cos (QOM), do Qu a -
dro de Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOF), e do
Qu a dro de Ofi ci a is Den tis tas (QOD); na Ae -
ro náu ti ca para os Ofi ci a is do Qu a dro de Ofi -
ci a is Mé di cos (QOMed), do Qu a dro de Ofi ci -

a is Far ma cêu ti cos (QOFarm), do Qu a dro de 
Ofi ci a is Den tis tas (QODent), do Qu a dro de
Ofi ci a is de Infan ta ria da Ae ro náu ti ca (QOInf) 
dos Qu a dros de Ofi ci a is Espe ci a lis tas em
AviõeS (QOEAv), em Co mu ni ca ções
(QOECom), em Arma men to (QOEAm), em
Fo to gra fia (QOEFot), em Me te o ro lo gia
(QOEMet), em Co ran te de Trá fe go Aé reo
(QOECTA), em Su pri men to Téc ni co
(QOESup) e do Qu a dro de Ofi ci a is Espe ci a -
lis tas da Ae ro náu ti ca (QOEA).

 Pos tos             Ida des
     Ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra e
     Co ro nel ....................................... 62 anos
     Ca pi tão-de-Fra ga ta e
     Te nen te-Co ro nel ......................... 60 anos
     Ca pi tão-de-Cor ve ta e Ma jor ....... 58 anos
     Ca pi tão-Te nen te e Ca pi tão ........ 56 anos
     Pri me i ro-Te nen te ........................ 56 anos
     Se gun do-Te nen te  ...................... 56 anos

....................................................”(NR)

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

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 1.081

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 De fe sa, o tex to do
pro je to de lei que “Alte ra o art. 98, da Lei nº 6.880, de 9 
de de zem bro  de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to
dos Mi li ta res”.

Bra sí lia, l0 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 145/MD

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia Pro je to de Lei que al te ra a alí nea b, do in -
ci so I do ar ti go 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro
de 1980, com re da ção dada pela Lei nº 7.666, de 22
de agos to de 1988, que tra ta da trans fe rên cia ex-of fi -
cio do mi li tar, per ten cen te aos Cor pos e Qu a dros es -
pe ci fi ca dos, para a ina ti vi da de re mu ne ra da por de -
cor rên cia do atin gi men to da ida de-li mi te de per ma -
nên cia no ser vi ço ati vo.



2. O ob je ti vo de tal me di da é atu a li zar e ade quar
o men ci o na do ar ti go da Lei nº 6.880, de 1980, que
ins ti tui o “Esta tu to dos Mi li ta res”, às re cen tes re es tru -
tu ra ções dos Cor pos e Qu a dros das For ças Arma das, 
bem como cor ri gir dis tor ções ob ser va das nas re gras
para a pas sa gem para a ina ti vi da de re mu ne ra da. É
vá li do res sal tar que a me di da pro pos ta oca si o na rá re -
du ção de des pe sa da União com o pa ga men to de
pro ven tos para os mi li ta res des tes Cor pos e Qu a dros
do Co man do da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca, já que
pre vê o au men to do tem po mé dio de per ma nên cia do
mi li tar no ser vi ço ati vo em 8 anos.

3. A apro va ção do Pro je to de Lei, em cada Co -
man do de For ça, terá os se guin tes im pac tos:

Co man do da Ma ri nha
A pro mul ga ção da Lei nº 9.519, de 26

de no vem bro de 1997, que re es tru tu rou os
Cor pos e Qu a dros de Ofi ci a is e pra ças da
Ma ri nha, de ter mi nan do o re po si ci o na men to
de ofi ci a is e pra ças e ex ti guín do os Cor pos
e Qu a dros até en tão vi gen tes, pro vo cou
uma la cu na le gis la ti va com re la ção os de no -
mi na ções dos Cor pos e Qu a dros men ci o na -
dos no “Esta tu to dos Mi li ta res”, que vem en -
se jan do di ver sos re cur sos de ofi ci a is, pro -
pug nan do di re i tos à pro mo ção ou à trans fe -
rên cia ex-of fi cio para a re ser va re mu ne ra -
da, com base na alí nea a do mes mo ar ti go,
que as se gu ra re du ção da ida des-li mi tes de
4 a 8 anos nos pos tos de Te nen te e de Ca -
pi tão-te nen te, em re la ção ao es pe ci fi ca do
an te ri or men te para es tes mes mos Cor pos e 
Qu a dros.

Co man do do Exér ci to
A atu a li za ção do “Esta tu to dos Mi li ta -

res” pro pi ci a rá a re ti ra da da re fe ri da alí nea
do Qu a dro de Ofi ci a is Ve te ri ná ri os (QOV)
que já foi ex tin to.

Co man do da Ae ro náu ti ca
A ado ção de tal me di da pro pri ci ar o re -

en qua dra men to do Qu a dro de Ofi ci a is Mé di -
cos (QOMéd) e atu a li za ção do “Esta tu to dos 
Mi li ta res” com re la ção aos Qu a dros re a ti va -
dos e ex tin tos e os De cre tos nº 58, de 13 de 
mar co de 1991, e 1.145, de 20 de maio de
1994. O re en qua dra men to men ci o na do virá
pro por ci o nar um me lhor apro ve i ta men to
des ses re cur sos hu ma nos, evi tan do a pas -
sa gem com pul só ria para a Re ser va Re mu -
ne ra da de Ofi ci a is Mé di cos (QOMéd) que

atin gem a ida de  limite de per ma nên cia no
ser vi ço ati vo, ain da no pos to de Ca pi tão,
aos 48 anos, bus can do, ain da, uma pa dro ni -
za ção com o Qu a dro de Sa ú de (Mé di co,
Den tis ta e Far ma cêu ti co) do Exér ci to, cuja
com pul só ria é atin gi da aos 56 anos. Por sua 
vez, a atu a li za ção per mi ti rá a in clu são dos
Qu a dros de Ofi ci a is Espe ci a lis tas em Aviões 
(QOEAV), Espe ci a lis tas em Co mu ni ca ções
(QOECom), Espe ci a lis tas em Arma men to
(QOEArm), Espe ci a lis tas em Fo to gra fia
(QOEFot), Espe ci a lis tas em Me te o ro lo gia
(QOEMet), Espe ci a lis tas em Con tro le de
Trá fe go Aé reo (QOECTA) e Espe ci a lis tas
em Su pri men to Téc ni co (QOESup), e da ex -
clu são do Qu a dro de Ofi ci a is Téc ni cos da
re fe ri da alí nea, de for ma a ade quar o tex to
do “Esta tu to dos Mi li ta res às mo di fi ca ções
im ple men ta das nos Cor pos e Qu a dros da
For ça.

4. Enten de-se, no en tan to, Se nhor Pre si den te,
que a ne ces si da de de pre en cher a la cu na na le gis -
la ção que rege as ida des-li mi tes para a trans fe rên -
cia ex-of fi cio do mi li tar para a re ser va re nu me ra da
e de re en qua drar o Qu a dro de Ofi ci a is Mé di cos
(QOMéd) do Co man do da Ae ro náu ti ca, jus ti fi cam a
con ver são do pre sen te Pro je to de Lei em Me di da
Pro vi só ria, dado a imi nen te pas sa gem para a ina ti vi -
da de re mu ne ra da de mi li ta res ne ces sá ri os ao de -
sen vol vi men to das ati vi da des mé di co -hos pi ta la res
nos cen tros e hos pi ta is do Sis te ma de Sa ú de das
For ças Arma das.

5. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões pe -
las qua is acre di ta mos que a me di da ora em ques tão
de ve rá ser aco lhi da pelo Go ver no de Vos sa Exce lên -
cia,  Res pe i to sa men te. – Ge ral do Ma ge la da Cruz
Qu in tão, Mi nis tro do Esta do da De fe sa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980

Dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta -
res.

ESTATUTO DOS MILITARES

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

TÍTULO II
Das Dis po si ções Di ver sas

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



CAPÍTULO II
Da Exclu são do Ser vi ço Ati vo

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

Seção II
Da Trans fe rên cia para a Re ser va Re mu ne ra da

....................................................................................
Art. 98. A trans fe rên cia para a re ser va re mu ne -

ra da, ex of fí cio ve ri fi car-se-á sem pre que o mi li tar in -
ci dir em um dos se guin tes ca sos:

I - atin gir as se guin tes ida des-li mi tes:
....................................................................................

b) na Ma ri nha, para os Ofi ci a is do Qu a dro de
Ofi ci a is Au xi li a res da Arma da (QOAA), do Qu a dro de
Ofi ci a is Au xi li a res do CFN (QOA-CFN) e dos Qu a dros 
Com ple men ta res de Ofi ci a is de Ma ri nha, do Qu a dro
de Far ma cêu ti cos do CSM (QF-CSM) e do Qu a dro de 
Ci rur giões-den tis tas do CSM (QCD-CSM); no Exér ci -
to, para os Ofi ci a is do Qu a dro Com ple men tar de Ofi ci -
a is (QCO), do Qu a dro Au xi li ar de Ofi ci a is (QAO), do
Qu a dro de Ofi ci a is Mó di cos (QOM), do Qu a dro de
Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOF), do Qu a dro de Ofi ci a is
Den tis tas (QOD) e do Qu a dro de Ofi ci a is Ve te ri ná ri os
(QOV); na Ae ro náu ti ca, para os Ofi ci a is do Qu a dro de 
Ofi ci a is Far ma cêu ti cos, do Qu a dro de Ofi ci a is Den tis -
tas, do Qu a dro de Ofi ci a is de Infan ta ria da Ae ro náu ti -
ca, do Qu a dro de Ofi ci a is Téc ni cos e do Qu a dro de
Ofi ci a is Espe ci a lis tas da Ae ro náu ti ca:

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

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 si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra n.º 125, de 2001, que aca ba de ser lido, terá
tra mi ta ção com pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin -
co dias, nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção,
com bi na do com o art. 375 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, onde so men te po de rá re ce ber
emen das 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 Se nho ras e aos
Se nho res Se na do res, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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
Anto nio Car los Ju ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2001

Cria o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da
6ª Re gião.

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 cri a do o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral
da 6ª Re gião, com sede na ci da de de Be lém, Esta do
do Pará, e ju ris di ção nos Esta dos do Pará, do Ama zo -
nas, do Ama pá, do Acre, de Ro ra i ma, de Ron dô nia e
do To can tins, ex clu í dos da ju ris di ção do Tri bu nal Re -
gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião.

Art. 2º O Tri bu nal cri a do pelo ar ti go an te ri or de -
ve rá ser ins ta la do no pra zo de seis me ses, a con tar da 
pro mul ga ção des ta Emen da, e será com pos to por
dez ju í zes es co lhi dos na res pec ti va re gião e no me a -
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ob ser va do o dis -
pos to no art. 107 da Cons ti tu i ção.

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



Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção de 1988 avan çou na di re ção da
des cen tra li za ção da pres ta ção ju ris di ci o nal, ao de ter -
mi nar, no art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, a cri a ção de cin co Tri bu na is Re gi o -
na is Fe de ra is.

O que se fez foi bus car tor nar efe ti va a ga ran tia
cons ti tu ci o nal do aces so ao Po der Ju di ciá rio e, mais
im por tan te da ce le ri da de pro ces su al, sem a qual o
pri me i ro di re i to é ape nas for mal.

Entre tan to, na di vi são da ju ris di ção de cada
uma des sas Cor tes, o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª 
Re gião fi cou res pon sá vel por uma re gião que en glo -
ba qua se três quar tos do ter ri tó rio na ci o nal, in clu in do, 
não ape nas toda a Re gião Nor te, como tam bém os
Esta dos do Mato Gros so, de Go iás, de Mi nas Ge ra is
e da Ba hia e o Dis tri to Fe de ral.

Tra ta-se, sem dú vi da, de um ter ri tó rio cujo gi -
gan tis mo tor na ex tre ma men te di fí cil a pres ta ção ju ris -
di ci o nal ade qua da, exi gin do o seu des mem bra men to.

Nes se sen ti do, es ta mos apre sen tan do a pre -
sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, de ter mi -
nan do a cri a ção de mais um Tri bu nal Re gi o nal Fe de -
ral, por des mem bra men to do da lª Re gião. Essa Cor te 
te ria ju ris di ção so bre a re gião Nor te do País, co brin do 
um ter ri tó rio que está a exi gir uma ma i or par ti ci pa ção
do Go ver no Fe de ral.

Te mos a con vic ção de que a ins ti tu i ção des se
novo TRF terá, como re sul ta do o avan ço dos di re i tos
da ci da da nia, es pe ci al men te na re gião Nor te, re pre -
sen tan do mais um pas so na di re ção da con so li da ção
de nos sas ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Luiz Otá vio.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes do art. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2001

Dis põe so bre a isen ção do pa ga -
men to de tri bu tos fe de ra is para apo sen -
ta dos, nas con di ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica isen to do pa ga men to de todo e qual -

quer tri bu to fe de ral o apo sen ta do, com ida de su pe ri or
a 65 (ses sen ta) anos e que o to tal de sua ren da men -
sal não ul tra pas se R$1.000,00 (mil re a is).

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce como um dos 
prin cí pi os bá si cos do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal a
ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te e as ati vi da -
des de sen vol vi das pelo mes mo (art. 145 § 1º) e a re -
du ção das de si gual da des so ci a is como um dos prin -
cí pi os ge ra is da ati vi da de eco nô mi ca do País (art.
170, in ci so VII). Da mes ma for ma, a bus ca pela jus ti ça 
so ci al é um dos prin ci pa is ba li zes de uma so ci e da de
de di re i to, gal ga da em prin cí pi os de mo crá ti cos.

Po rém, uma aná li se dos in di ca do res so ci a is
bra si le i ros mos tra que os da dos atu a is es tão pi o res
do que no fi nal dos anos 70. Em 1977, se gun do in for -
ma ção do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da
– IPEA, exis ti am 17,43 mi lhões de bra si le i ros vi ven do
aba i xo da li nha de in di gên cia. Em 1999 te mos um
dado es tar re ce dor: 22,3 mi lhões de bra si le i ros vi vem
na má xi ma po bre za. A bem da ver da de, sa be mos que 
es tes nú me ros fo ram ain da pi o res no fi nal da dé ca da
de 80, mas é inad mis sí vel que um país com tan ta ri -
que za como o Bra sil não con si ga pro por ci o nar as mí -
ni mas con di ções de vida com dig ni da de a sua po pu -
la ção.

Como o pre sen te Pro je to de Lei ofe re ce mos
uma va li o sa con tri bu i ção para ate nu ar os nos sos pro -
ble mas so ci a is, be ne fi ci an do di re ta men te mi lhões de
bra si le i ros que já en con tram-se apo sen ta dos, pos su -



em ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co anos e sua ren -
da men sal não seja su pe ri or a R$1.000,00, ao con ce -
der-lhes isen ção no pa ga men tos de todo e qual quer
tri bu to fe de ral.

Enten de mos que as pes so as a se rem be ne fi ci a -
das com a apro va ção des te Pro je to de Lei, ao lon go
de suas vi das pro fis si o na is, já con tri bu í ram so bre ma -
ne i ra para o de sen vol vi men to na ci o nal, tan to atra vés
da la bu ta diá ria como pelo pa ga men to dos di ver sos
im pos tos, ta xas e con tri bu i ções. Ao in gres sa rem na
ina ti vi da de, es sas pes so as fi cam dis pen sa das do la -
bor diá rio mas con ti nu am com o ônus dos tri bu tos a
im por-lhes sa cri fí ci os. Assim, a isen ção do pa ga men -
to dos tri bu tos fe de ra is re pre sen ta um dig no re co nhe -
ci men to às con tri bu i ções que os apo sen ta dos em pre -
en de ram ao lon go de sua vida pro fis si o nal, ra zão pela 
qual, con to com sua apro va ção pe los dou tos mem -
bros des ta Casa.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Car los Wil son.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE  2001

Inclui pa rá gra fo úni co no art. 44 da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996
(Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção),
acer ca do aces so aos cur sos de gra du a -
ção da edu ca ção su pe ri or.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem -

bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

Art. 44....................................................
..... .........................................................
Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra da a ma trí -

cu la do es tu dan te do úl ti mo ano de en si no
mé dio clas si fi ca do em pro ces so se le ti vo de
aces so a cur so de gra du a ção que te nha sua 
for ma tu ra di fe ri da por mo ti vo de gre ve do -
cen te, sen do obri ga tó ria a apre sen ta ção do
res pec ti vo di plo ma até trin ta dias após o tér -
mi no do pe río do le ti vo em ques tão, sob
pena de nu li da de da ma tri cu la. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

As cons tan tes gre ves de pro fes so res têm tra zi -
do sé ri os pro ble mas para os es tu dan tes do úl ti mo ano 
do en si no mé dio. De vi do ao adi a men to de sua for ma -

tu ra, são im pe di dos de efe tu ar a ma trí cu la na edu ca -
ção su pe ri or, mes mo quan do ob tém su ces so nos pro -
ces sos se le ti vos de aces so a seus cur sos de gra du a -
ção.

Essa si tu a ção re pre sen ta uma gran de in jus ti ça
pois os es tu dantcs des sa eta pa edu ca ci o nal já são
par ti cu lar men te pres si o na dos acer ca da es co lha do
ca mi nho pro fis si o nal e em re la ção ao de sem pe nho
no ves ti bu lar e em ou tros exa mes de se le ção para o
aces so ao en si no su pe ri or. A ne ces si da de de con vi -
ver com as in de fi ni ções tra zi das pe las gre ves do cen -
tes, so mam-se os pre ju í zos tra zi dos pela in ter rup ção
do pro ces so de apren di za gem. Uma vez su pe ra dos
es ses obs tá cu los, com a apro va ção nos exa mes de
se le ção ao en si no su pe ri or, não é jus to que os es tu -
dan tes te nham de adi ar seus pla nos e en fren tar no -
vos exa mes para che gar à uni ver si da de em ra zão do
atra so na ob ten ção de seu di plo ma de ní vel mé dio
oca si o na do por gre ves dos pro fis si o na is da edu ca -
ção.

Para evi tar esse di le ma, este pro je to de lei as se -
gu ra a ma trí cu la do es tu dan te do úl ti mo ano do en si -
no mé dio, clas si fi ca do nos exa mes de aces so ao en -
si no su pe ri or e que não te nha se for ma do por mo ti vo
de gre ve do cen te em seu es ta be le ci men to de en si no.
No en tan to, a pro po si ção pre vê que esse es tu dan te
fica obri ga do à apre sen ta ção do res pec ti vo di plo ma
no pra zo de até trin ta dias após o tér mi no do ano le ti -
vo em ques tão, sob pena de nu li da de da ma trí cu la.

À apro va ção des te pro je to de lei visa ga ran tir a
nor ma cons ti tu ci o nal que de ter mi na ser a edu ca ção
di re i to de to dos e de ver do Esta do (art. 205), bem
como o pre ce i to, tam bém ins cri to em Nos sa Car ta
Mag na, que es ti pu la o de ver do Esta do de ga ran tir o
aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no, se gun do
a ca pa ci da de de cada um (ar. 208, V).

Em vis ta das ra zões aci ma ex pos tas, con fio no
apo io dos Se nho res Con gres sis tas a este pro je to de
lei.

Sala das Co mis são, 22 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 44. A edu ca ção su pe ri or abran ge rá os se -

guin tes cur sos e pro gra mas:



I – cur sos se qüen ci a is por cam po de sa ber, de
di fe re en te ní ve is de abran gên cia, aber tos a can di da -
tos que aten dam aos re qui si tos es ta be le ci dos pe las
ins ti tu i ções de en si no:

II – de gra du a ção, aber tos a can di da tos que te -
nham con clu í do o en si no mé dio ou equi va len te e te -
nham sido clas si fi ca dos em pro ces so se le ti vo;

III – de pós-gra du a ção, com pre en den do pro gra -
mas de mes tra do e dou to ra do, cur sos de es pe ci a li za -
ção, aper fe i ço a men to e ou tros, aber tos a can di da tos
di plo ma dos em cur sos de gra du a ção e que aten dam
às exi gên ci as das ins ti tu i ções de en si no;

IV – de ex ten são, aber tos a can di da tos que
aten dam aos re qui si tos es ta be le ci dos em cada caso
pe las ins ti tu i ções de en si no.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

CAPITULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

Seção I
Da Edu ca ção

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do 
Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da
com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao ple no
de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer -
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.
....................................................................................

Art. 208. (*) O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in -
clu si ve para os que a ele não ti ve ram aces so na ida de 
pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de en si no mé dio; 

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de; 

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci -
da de de cada um:

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do; 

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo. 

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 252, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
79 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990
– Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te
(ECA), com o ob je ti vo de pro i bir o uso de 
ima gens eró ti cas no ma te ri al es co lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 

1990, fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

”Art. 79. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O ma te ri al di dá ti co

des ti na do ao pú bli co de que tra ta o ca put
não po de rá con ter ilus tra ções e ima gens
eró ti cas.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O uso abu si vo de fi gu ras eró ti cas no ma te ri al
es co lar, prin ci pal men te nas ca pas dos ca der nos, tem
ca u sa do pre o cu pa ção aos pais e edu ca do res em ge -
ral e exi ge de nós, le gis la do res,  e de toda so ci e da de  
bra si le i ra aten ção ime di a ta.

Cer ta men te as in fluên ci as ne ga ti vas des se ma -
te ri al não se li mi tam ao pro ces so de apren di za gem,
com pro me ti do pela fal ta de aten ção do alu no, de cor -
ren te da ação dos es tí mu los vi su a is que emi te.

A uti li za ção des re gra da de ar tis tas em po ses
sen su a is ou de seus cor pos des nu dos pode ter re fle -
xões, tam bém, no de sen vol vi men to afe ti vo e mo ral de 
nos sas cri an ças e ado les cen tes.

Con for me es ta be le ce a Psi co lo gia Infan til, a de -
pen dên cia men tal do mun do do adul to acom pa nha a
cri an ça du ran te todo o pe río do de de pen dên cia fí si ca. 
Enten dem os es tu di o sos que, ao in te ra gir com os
adul tos e com o meio, a cri an ça am plia ”suas for mas
de li dar com o mun do e vai cons tru in do sig ni fi ca dos



para suas ações e para as ex pe riên ci as que vive."
Des sa for ma, ela vai la pi dan do sua es tru tu ra emo ci o -
nal, in te lec tu al e mo ral.

De modo se me lhan te, o ado les cen te cons trói
sua iden ti da de a par tir das in ter-re la ções pes so a is
es ta be le ci das ao lon go de sua vida. Nes se pro ces so,
ele con fi gu ra sua ima gem cor po ral, ad qui re a cons -
ciên cia de sua exis tên cia en quan to ser hu ma no dis -
tin to dos ou tros e de sen vol ve o sen ti men to de in te gra -
ção so ci al, res pon sá vel pela per cep ção da ima gem
que os ou tros fa zem dele.

Em nos so en ten di men to, a exal ta ção de fi gu ras
per fe i tas e ero ti za das, como fa zem os fa bri can tes dos 
ca der nos es co la res, es ta be le ce um ide al es té ti co
para o como hu ma no que está lon ge de se har mo ni -
zar com a ima gem cor po ral da ma i o ria dos ado les -
cen tes. A per cep ção das dis cre pân ci as de sen ca de ia
os con fli tos e as cri ses tão fre qüen tes nes sa fase de
de sen vol vi men to.

Enfim, jul ga mos que a si tu a ção é abu si va e que
nos sa pro pos ta cons ti tui ins tru men to im por tan te para
sal va guar dar a sa ú de fí si ca e men tal das cri an ças e
dos jo vens bra si le i ros. Nes sas cir cuns tân ci as, so li ci -
ta mos o apo io de nos sos Pa res ao pro je to de lei que
ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Car los Pa tro cí nio, PTB/TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
da Ado les cen te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
”Art. 79. As re vis tas e pu bli ca ções des ti na das ao 

pú bli co in fan ta-ju ve nil não po de rão con ter ilus tra ções, 
fo to gra fi as, le gen das, crô ni cas ou anún ci os de be bi -
das al coó li cas, ta ba co, ar mas e mu ni ções, e de ve rão
res pe i tar os va lo res éti cos e so ci a is da pes soa e da
fa mí lia.“
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia - de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

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. Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ju ni or) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, so li ci to que V. Exª me ins cre va para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ju ni or) –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, na Hora do Expe di en te V. 
Exª terá as se gu ra 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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné -
las.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma ter -
ça-fe i ra com ple tou mais um ano a mor te de Zum bi
dos Pal ma res, lí der dos qui lom bos for ma dos pe los
ne gros fu gi dos da es cra vi dão. Essa data, 20 de no -
vem bro, foi ins ti tu í da como o Dia Na ci o nal da Cons -
ciên cia Ne gra em nos so País, o que nos leva a te cer
al guns co men tá ri os a res pe i to da si tu a ção do ne gro
no Bra sil.

Abo li da a es cra va tu ra há so men te 113 anos, os
ne gros de cla ra dos li vres não ti nham con di ções de vi -
ver em igual da de com os de ma is ha bi tan tes do nos so 
País. Hoje os afro-des cen den tes, nada me nos do que
43,5% da po pu la ção bra si le i ra so mam cer ca de 70
mi lhões de pes so as. 

Te mos a se gun da ma i or po pu la ção de ori gem
afri ca na no mun do. So men te a po pu la ção da Ni gé ria
su pe ra a po pu la ção bra si le i ra des cen den te de afri -
ca nos. Isso nos faz con si de rar essa con di ção es sen -
ci al para nos sa na ci o na li da de. Con tu do, a si tu a ção
so ci al des sa po pu la ção con ti nua ex tre ma men te pre -
o cu pan te.

Os da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra -
gem Do mi ci li ar nos re ve lam que, en tre os anal fa be -
tos, 44,4% são ne gros; en tre os bran cos, 9%. Entre os 
bra si le i ros com mais de dez anos de es co la ri da de, os
bran cos são 9,2%; os ne gros, ape nas 2,1%. O ren di -
men to mé dio do tra ba lha dor ne gro é de 63% do ren di -
men to do tra ba lha dor bran co para o mes mo car go e
com a mes ma es co la ri da de. Entre os que ga nham até 
um sa lá rio mí ni mo, os bran cos são 18,6%; os ne gros,
73,1%, se gun do da dos do Índi ce de De sen vol vi men to 
Hu ma no de 1996. Entre os que per ce bem mais de
dez sa lá ri os mí ni mos, os bran cos são 9,3%; os ne -
gros, ape nas 3,7%. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não há dú vi da de que os di fe ren ci a is de es co la ri -
da de in flu em de ci si va men te e res pon dem por essa
ques tão.



No em pre go, a po pu la ção ne gra se con cen tra
na ati vi da de agrí co la, na cons tru ção ci vil e na pres ta -
ção de ser vi ços, es pe ci al men te nos tra ba lhos do més -
ti cos, com em pre gos pre cá ri os.

Cem anos an tes, em 1901, logo após a Abo li ção 
da Escra va tu ra, de cada cem tra ba lha do res na in dús -
tria, no ven ta eram imi gran tes eu ro pe us que vi e ram
subs ti tu ir o ne gro es cra vo no tra ba lho li vre.

Há, por con se guin te, uma ques tão ra ci al no Bra -
sil, que pre ci sa ser tra ta da, cu i da da e en fren ta da. Tem 
ha vi do um tra ta men to, ge ral men te, pe nal da ques tão.

Em 1952, a Lei Afon so Ari nos tra tou a dis cri mi -
na ção como con tra ven ção, im pon do como pu ni ção
para os ca sos de dis cri mi na ção a mul ta, que, di an te
de todo o pro ces so in fla ci o ná rio, per deu va lor, sig ni fi -
cân cia e im por tân cia como ins tru men to de pu ni ção e
com ba te ao ra cis mo e à dis cri mi na ção ra ci al.

Em 1989, a Lei Caó, de cor ren te da nova Cons ti -
tu i ção, cri mi na li zou a dis cri mi na ção ra ci al e o ra cis -
mo, dan do-lhe ca rá ter de cri me im pres cri tí vel e ina fi -
an çá vel. Não se tra ta, con tu do, ape nas e tão-so men -
te, de com ba ter o ra cis mo e a dis cri mi na ção do pon to
de vis ta cri mi nal. É pre ci so cri ar opor tu ni da des igua is
para to dos os bra si le i ros, com ações es pe cí fi cas em
fa vor das par ce las mais vul ne rá ve is do pon to de vis ta
so ci al. Entre es sas par ce las, sem dú vi da al gu ma, os
afro-des cen den tes cons ti tu em um seg men to o qual,
pelo seu nú me ro e por sua quan ti da de, re quer uma
aten ção e um tra ta men to di fe ren ci a dos.

Um gran de ba i a no, Rui Bar bo sa, já nos en si nou
há bas tan te tem po que a ver da de i ra lei da igual da de
con sis te em tra tar de si gual men te os de si gua is, aqui -
nho ar de si gual men te aos de si gua is na me di da em
que se de si gua lam para, as sim, igua lar as opor tu ni -
da des. É pre ci so, por isso, es ta be le cer ações afir ma ti -
vas, para pro por ci o nar a cha ma da dis cri mi na ção po -
si ti va, as sim como po lí ti cas com pen sa tó ri as para be -
ne fi ci ar essa po pu la ção e, as sim, cri ar con di ções de
igual da de.

As po lí ti cas so ci a is de ca rá ter uni ver sa lis ta em
nos so País não es tão al can çan do toda a po pu la ção e, 
des sa for ma, con ge lam as de si gual da des, pro je tan do 
no tem po a trá gi ca he ran ça do pas sa do.

O Bra sil, ain da re cen te men te, teve uma par ti ci -
pa ção re le van te na Con fe rên cia de Dur ban, na Áfri ca
do Sul, pro mo vi da pe las Na ções Uni das para dis cu tir
a dis cri mi na ção, da xe no fo bia e do pre con ce i to ra ci al. 

É pre ci so, por con se guin te, dar con se qüên cia
ob je ti va e prá ti ca às po si ções que o nos so País tem
de fen di do e sus ten ta do, in clu si ve, no con cer to in ter -
na ci o nal.

Como ba i a no, ve nho do Esta do que é o ma i or
de po si tá rio da he ran ça cul tu ral afri ca na em nos so
País pelo aca ra jé, pela ba i a na, pelo Can dom blé, pela
Ca po e i ra, pelo axé mu sic. Sin to-me, por tan to, no de -
ver de con tri bu ir para uma nova si tu a ção, uma nova
re a li da de para a po pu la ção ne gra afro-des cen den te
em nos so País.

Por esse mo ti vo, apre sen tei a esta Casa – e
peço a aten ção e o apo io dos Srs. Se na do res – o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 212, de 2001. Tra ta-se, na
ver da de, de dar pri o ri da de ab so lu ta para a po pu la ção
afro-des cen den te nas bol sas de es tu do que as en ti -
da des e ins ti tu i ções par ti cu la res de en si no que go -
zam da isen ção da cota pa tro nal pre vi den ciá ria, a tí tu -
lo de fi lan tro pia, ou seja, para pres tar as sis tên cia so -
ci al, de vam dar à po pu la ção.

Esse pro je to não tem qual quer cus to adi ci o nal
para o Te sou ro. A isen ção já exis te, é uma be nes se
que está em vi gor há mu i to tem po e, a ri gor, tem sido
mu i to mal uti li za da, ge ran do mu i tas ve zes o que se
tem cha ma do de ”pi lan tro pia“, ou seja o des vio da fi -
lan tro pia com a má uti li za ção dos re cur sos.

Por con se guin te, há dis po ní vel um po ten ci al
mu i to gran de de re cur sos de cer ca de R$800 mi lhões
ao ano que po dem e de vem ser re ver ti dos, se gun do a
mi nha pro pos ta, em fa vor da po pu la ção afro-des cen -
den te, pos si bi li tan do bol sas de es tu dos para o Ní vel
Su pe ri or, o 3º Grau, as uni ver si da des e para o 2º
Grau. 

O Ensi no Fun da men tal está pra ti ca men te uni -
ver sa li za do, hoje, em nos so País. A ma trí cu la é da or -
dem de 96% para as cri an ças en tre 7 e 14 anos. No 2º 
Grau, e so bre tu do na uni ver si da de, há, ain da, uma
for te li mi ta ção. O aces so se tor na mais res tri to à po -
pu la ção afro-des cen den te, que não tem a opor tu ni da -
de de pa gar as anu i da des das uni ver si da des e fa cul -
da des par ti cu la res, em face de seus ba i xos ní ve is de
ren da.

Des sa for ma, te mos de apro ve i tar me lhor esse
in cen ti vo que já exis te, di re ci o nan do-o, para que pos -
sa mos fa zer jus ti ça so ci al, pro mo ver opor tu ni da des
igua is para essa par ce la da po pu la ção bra si le i ra tão
sig ni fi ca ti va, re le van te do pon to de vis ta his tó ri co,
pela con tri bu i ção cul tu ral que deu para a cons tru ção
da na ci o na li da de.

Pre ci sa mos cons tru ir um País cada vez mais
jus to, so li dá rio, mais igua li tá rio para to dos os fi lhos
des ta ter ra. Por isso ve nho a esta tri bu na a fim de ple i -
te ar o apo io das Srªs e dos Srs. Se na do res a esse
Pro je to de Lei nº 212, de 2001, que ob je ti va fa zer a
pro mo ção so ci al me di an te um me ca nis mo que, como



dis se, é per fe i ta men te com pa tí vel com os tem pos rí gi -
dos de ajus te fis cal. Não cria gas to adi ci o nal, mas
uma po lí ti ca so ci al ob je ti va na área de edu ca ção em
fa vor dos afro-des cen den tes. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBINSON VIANA (PMDB – PB) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBINSON VIANA (PMDB – PB. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para
usar da pa la vra no mo men to apro pri a do, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, a V. Exª será
as se gu ra 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. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – So li ci to a V.
Exª que me ins cre va em pri me i ro lu gar para usar da
pa la vra pela Li de ran ça do Blo co da Opo si ção, após a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
V. Exª está ins cri ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, de acor do com o art. 14, in ci so VI, peço a
pa la vra para uma ex pli ca ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, ini ci al men te agra de ço a V. Exª e ao Se na -
dor Álva ro Dias, pró xi mo ora dor ins cri to, que me ce -
deu cin co mi nu tos – con tu do, não gas ta rei todo esse
tem po – para fa zer um es cla re ci men to à Casa. 

No Jor nal Na ci o nal de on tem, sem que me ti ves -
se ou vi do ou fe i to per gun tas, a Rede Glo bo no ti ci ou
que sou con trá rio ao re la tó rio da CPI do Fu te bol, re la -
tó rio que nem se quer está pron to e que des co nhe ço.
Como ain da não o li, não pos so di zer que sou con trá -
rio. Logo, po de rei emen dá-lo e vo tar fa vo rá vel ou con -
tra ri a men te. Li guei, en tão, para a re pór ter da emis so -
ra, a qual me in for mou que to mou co nhe ci men to da
no tí cia por aca so e que ou viu a con ver sa pe los cor re -
do res des ta Casa. Assus ta-me, ate mo ri za-me e, ao
mes mo tem po, apa vo ra-me a ma ne i ra como a hon ra
das pes so as é en cho va lha da. Assim como a Rede

Glo bo vive do Ibo pe – pre ci sa dele –, o po lí ti co pre ci -
sa da sua hon ra e zela por ela. Con tu do, ela é en cho -
va lha da sem ne nhu ma con sul ta, ne nhum te le fo ne ma, 
ne nhu ma pes qui sa, ne nhu ma pro va. 

Ao mes mo tem po, fi quei pro fun da men te de cep -
ci o na do. Eu sem pre tive mu i ta con fi an ça no Jor nal
Na ci o nal. Eu não sa bia que era des sa ma ne i ra que se 
tra ta va a hon ra das pes so as, ou seja, sem cu i da do
es pe ci al. Veja V. Exª: O Jor nal Na ci o nal con ta com o
po de rio da Rede Glo bo, en quan to eu so men te pos so
me de fen der aqui, na pre sen ça de pou cas pes so as, e
di zer da mi nha de cep ção e da mi nha re vol ta di an te
des te fato.

Ve nho aqui es pe ci al men te, Sr. Pre si den te, fa zer
um ape lo à Rede Glo bo: como já está pro va do que a
no tí cia não ti nha fun da men to, que não ha via pro vas,
que es cla re ça os fa tos. Foi dito ain da que on tem hou -
ve uma re u nião da Ban ca da do PMDB para der ru bar
o re la tó rio. Ora, eu fui à re u nião da Ban ca da do
PMDB, que du rou pou co tem po por que o Pre si den te do 
Se na do Fe de ral pre ci sou au sen tar-se para ina u gu rar
um novo pro gra ma na te le vi são. Na re u nião, abor dou-se 
a dú vi da do PMDB com re la ção às pré vi as: aten dem
àqui lo que o Go ver na dor Ita mar Fran co de se ja ou aten -
dem ao que pre ten de Mi chel Te mer, ou seja, a di mi nu i -
ção do Co lé gio Ele i to ral. A re u nião en cer rou-se sem ne -
nhu ma con clu são, a Ban ca da con ver sou mu i to ra pi da -
men te. Fi cou, en tão, mar ca da ou tra para a pró xi ma ter -
ça-fe i ra, por que não hou ve tem po.

Asso mo à tri bu na, pri me i ro, para ex pres sar a
mi nha re vol ta; se gun do, para ex pres sar a mi nha de -
cep ção; e, ter ce i ro, para pe dir à Rede Glo bo que, em
nome de tan tos ser vi ços que pres tou ao Bra sil, não
faça mais isso com nin guém e que me dê o di re i to de
re pa rar a in jus ti ça que foi fe i ta con tra mim e con tra a
mi nha hon ra. Como dis se a re pór ter, de ma ne i ra até
sin ce ra, ela ou viu isso, aqui, pe los cor re do res.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, pelo pra -
zo 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, os jor na is hoje
anun ci am que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral vol ta rá a fi -
nan ci ar a casa pró pria. Esse é o dra ma ma i or da po -
pu la ção as sa la ri a da bra si le i ra. 

Abro um pa rên te se para lem brar que há um pro -
gra ma po pu lar de te le vi são, o Show do Mi lhão, apre -
sen ta do pelo co mu ni ca dor Síl vio San tos, que exi be
um per fil do bra si le i ro, mos tran do, de for ma sin ge la, o



que ele exi ge das au to ri da des. O bra si le i ro não é um
povo am bi ci o so nas suas exi gên ci as em re la ção ao
Po der Pú bli co. Esse pro gra ma de te le vi são, com
enor me au diên cia, po de ria nos le var a re fle tir so bre
ou tras ques tões, como, por exem plo, o ní vel de en si -
no nas uni ver si da des bra si le i ras, já que os uni ver si tá -
ri os são cha ma dos a so cor rer os par ti ci pan tes do pro -
gra ma em de ter mi na das per gun tas. Entre tan to, o que
des ta co é que esse pro gra ma ser ve como uma pes -
qui sa po pu lar: o que o bra si le i ro mais de se ja? O pro -
gra ma re ve la que o so nho ma i or do bra si le i ro é re al -
men te a casa pró pria. Pra ti ca men te to dos os con cor -
ren tes, in da ga dos so bre o que de se jam fa zer com o
di nhe i ro que po de rão ga nhar no pro gra ma, res pon -
dem que que rem ad qui rir a casa pró pria ou me lho rar
sua casa. Por tan to, é uma pre ten são sin ge la para
quem con cor re a R$1 mi lhão.

Cre io que nos sas prin ci pa is au to ri da des do
Exe cu ti vo de ve ri am re fle tir so bre essa re a li da de na ci -
o nal. O povo exi ge mu i to pou co di an te da sua gran de -
za e im por tân cia. Tudo que um go ver no pos sa fa zer
será sem pre mu i to pou co di an te da gran de za da po -
pu la ção. E o Go ver no tem sido in ca paz, ao não es ta -
be le cer uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal que aten da às as pi -
ra ções le gí ti mas da po pu la ção as sa la ri a da bra si le i ra. 

O dé fi cit ha bi ta ci o nal do nos so País, cons ta ta do
pelo Go ver no, por meio do Mi nis té rio do Pla ne ja men -
to, Orça men to e Ges tão, che ga a doze mi lhões e se -
te cen tas mil mo ra di as. Doze mi lhões e se te cen tas mil
fa mí li as es tão re que ren do o di re i to de mo rar dig na -
men te, de ter mo ra dia pró pria.

O Go ver no te ria de in ves tir en tre US$2,6 bi lhões 
a US$3,5 bi lhões por ano para cor ri gir essa in crí vel
dis tor ção e eli mi nar esse bru tal dé fi cit ha bi ta ci o nal. 

O Go ver no te ria de ado tar dois pro gra mas di fe -
ren ci a dos. O pri me i ro aten de ria à cli en te la so ci al, ou
seja, tra ba lha do res de ba i xa ren da, con ce den do sub -
sí di os de até 70% para a cons tru ção de mo ra di as de
36 a 50 me tros qua dra dos. Isso é pos sí vel, es pe ci al -
men te com a re a li za ção dos já co nhe ci dos e ex pe ri -
men ta dos mu ti rões ha bi ta ci o na is, im ple men ta dos por 
vá ri os go ver nos es ta du a is no pas sa do. Hoje, da tri bu -
na do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos, eco am
vo zes re cla man do por pro gra mas ha bi ta ci o na is que
aten dam tra ba lha do res de ba i xa ren da. Mas, na prá ti -
ca, en con tra-se mu i to pou co para aten der às ne ces si -
da des pre men tes da nos sa po pu la ção em re la ção ao
so nho da mo ra dia pró pria.

Além des se pro gra ma que aten de ria tra ba lha -
do res que ga nham até três sa lá ri os mí ni mos por mês, 
o Go ver no de ve ria ado tar ou tro, de acor do com o sis -
te ma imo bi liá rio con ven ci o nal, com ta xas de ju ros

com pa tí ve is com a re a li da de eco nô mi ca do nos so
País. O que anun ci ou o Go ver no, no dia de on tem,
não é com pa tí vel com a nos sa re a li da de: três mo da li -
da des de fi nan ci a men tos com ta xas de ju ros mu i to
ele va das, sen do que a me nor de las che ga rá a mais
de 14% ao ano.

Evi den te men te, esse fato tor na in viá vel a aqui si -
ção da casa pró pria. Per ce be mos que o sis te ma ha bi -
ta ci o nal bra si le i ro, que te i mo sa men te o Go ver no in -
sis te em man ter, con for me o anún cio de on tem, pro -
mo ve uma ina dim plên cia bru tal. São mais de 500 mil
mu tuá ri os ina dim plen tes no País. O mu tuá rio cons ta -
ta, de po is de 95% do pra zo le gal que tem para efe tu ar 
o pa ga men to, que nada pa gou do prin ci pal. Pa gou
ape nas ju ros, ta xas e se gu ro. O prin ci pal, ao con trá -
rio, cres ceu. O pior é que, se o mu tuá rio ne go ci ar o
seu imó vel no mer ca do, cons ta ta rá que deve mais do
que o pró prio va lor do imó vel, já que o ad qui riu por
esse Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, que é per ver -
so e pro mo ve a ina dim plên cia da ma i o ria dos mu tuá ri -
os no nos so País, es pe ci al men te aque les de ba i xa
ren da. 

E aí nós nos de fron ta mos com um de cre to – o
De cre to nº 70/66, que é um en tu lho ju rí di co au to ri tá -
rio, que tem a cara do seu tem po, a cara feia do seu
tem po – que per mi te que fa mí li as de mu tuá ri os se jam
re pen ti na men te jo ga das nas ruas, sem mo ra dia e ne -
nhum tipo de pro te ção le gal. Esse de cre to, que ar re -
pia ad vo ga dos e ju í zes pois é dra co ni a no, não pos si -
bi li ta ao mu tuá rio se quer a opor tu ni da de da de fe sa.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, apre sen tei uma
pro pos ta nes ta Casa, com o ob je ti vo de ex tir par dis -
po si ti vos des se de cre to, im pe din do o le i lão su má rio
de imó ve is ad qui ri dos pelo Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha -
bi ta ção. La men ta vel men te, como tudo é mo ro so no
pro ces so le gis la ti vo – e é essa a ra zão da pro pos ta
po lê mi ca que apre sen tei, que pre ten de re for mar o
Po der Le gis la ti vo nas três es fe ras, para tor ná-lo mais
ágil, para que ele pos sa dar res pos tas com ma i or efi -
ciên cia aos re cla mos da po pu la ção -, como o pro ces -
so le gis la ti vo é len to, essa pro pos ta dor me nas ga ve -
tas da bu ro cra cia des te Po der. Como a ou tra pro pos ta 
que apre sen tei tam bém, com a pre ten são de li mi tar
as ta xas de ju ros, que es ta be le ce um teto de 12% ao
ano para co bran ça de ju ros pelo Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção. O que se cons ta ta é que 30% dos mu -
tuá ri os se tor nam ina dim plen tes por que fi cam im pos -
si bi li ta dos de pa gar as ma i o res ta xas de ju ros pra ti ca -
das em todo o mun do. Re pi to que é uma afron ta ao
so nho po pu lar da casa pró pria es ta be le cer ta xas que
ul tra pas sem 14% ao ano, como o Go ver no anun cia
no dia de hoje. 



Esse Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, por tan -
to, tor nou-se uma ara pu ca, es pe ci al men te para os
tra ba lha do res de ba i xa ren da. Ele foi ide a li za do exa -
ta men te para aten dê-los; no en tan to, joga-os numa si -
tu a ção de de ses pe ro ab so lu to.

Uma au di to ria do Tri bu nal de Con tas, re cen te -
men te, su ge re que se ex clua do sis te ma a TR como
fa tor uti li za do para cor ri gir os sal dos de ve do res, uma
vez que ela não re pre sen ta um ín di ce de va ri a ção de
pre ços ou uma va lo ri za ção dos imó ve is, mas ape nas
ju ros pra ti ca dos pelo mer ca do, so bre os qua is in ci de
uma nova ta xa ção. A ex clu são da TR, se gun do o Tri -
bu nal de Con tas da União, re pre sen ta ria para a Ca i xa 
Eco nô mi ca Fe de ral a ad mi nis tra ção de um sis te ma
mais en xu to, com a con se qüen te re du ção de cus tos
ope ra ci o na is. 

O que se ve ri fi ca, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, é que, em fun ção do ex tra or di ná rio nú me ro de
ina dim plen tes do País, o pre ju í zo re cai so bre tu do so -
bre o mu tuá rio.

Ao lon go dos anos, o fi nan ci a men to para esse
se tor vem em fran co de clí nio. Entre 1970 e 1980, por
exem plo, eram cons tru í dos, em mé dia, 150 mil imó ve -
is; a par tir de 1983, 80 mil, ca in do para algo em tor no
de 47,5 mil no qua driê nio de 1990/1993; até ou tu bro
de 1995, ape nas 21 mil uni da des ti nham sido fi nan ci -
a das pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

No ano de 1998, cons ta tou-se que o Go ver no
uti li zou-se de ape nas 30% dos re cur sos dis po ní ve is
para a cons tru ção de mo ra di as no País. Isso é re al -
men te gra ve, por que o dé fi cit atu al  como já dis se mos  
é de mais de 12 mi lhões. Àque la épo ca, em 1998, o
dé fi cit era de 5 mi lhões de mo ra di as; hoje, o dé fi cit ul -
tra pas sa 12,7 mi lhões de mo ra di as.

Além da tra gé dia da fal ta de mo ra dia, ali men ta -
mos a tra gé dia do de sem pre go, por que in ves tir na
cons tru ção de mo ra dia, in ves tir na cons tru ção ci vil é
ge rar em pre gos. Hou ve um tem po em que, no Bra sil,
25% dos em pre gos ur ba nos eram ori un dos da cons -
tru ção ci vil. Por tan to, in ves tin do na cons tru ção ci vil,
por meio de um pro gra ma ha bi ta ci o nal in te li gen te, o
Go ver no es ti mu la ria, de um lado, a aqui si ção da casa
pró pria, que é fun da men tal para o tra ba lha dor; e, do
ou tro lado, es ta ria ge ran do mi lha res de em pre gos
num País que, la men ta vel men te, ocu pa po si ção de
des ta que no mun do: é o 4º país em de sem pre ga dos,
já que mais de 7 mi lhões de bra si le i ros vi vem sem
em pre go e sem sa lá rio.

Sr. Pre si den te, este é mais um ape lo que se faz,
en tre tan tos ou tros já eco a dos des ta e de tan tas ou -
tras tri bu nas nes te País. O Go ver no Fe de ral pre ci sa
en ca rar esse pro ble ma. Cre io que há Mi nis té ri os até

des ne ces sá ri os no atu al Go ver no, que não jus ti fi ca -
ram, até hoje, a sua exis tên cia. De ou tro lado, sen ti -
mos a exis tên cia de enor me la cu na no se tor ha bi ta ci -
o nal, que até jus ti fi ca ria a cri a ção de um Mi nis té rio
es pe cí fi co para a pro mo ção de uma po lí ti ca ha bi ta ci -
o nal ou sa da, que trou xes se re sul ta dos po si ti vos em
fa vor da po pu la ção.

Mais uma vez, ape lo aos Srs. Se na do res para
que dêem pri o ri da de a to dos os pro je tos de lei que
por ven tu ra tra mi tem nes ta Casa e que sig ni fi quem al -
te ra ções para me lhor no Sis te ma Fi nan ce i ro Ha bi ta ci -
o nal, na po lí ti ca ha bi ta ci o nal des te País.

Além dis so, em nome de mi lhões de bra si le i ros,
es pe ci al men te em nome de 12, 7 mi lhões de fa mí li as
sem casa pró pria nes te País, faço um ape lo ao Po der
Exe cu ti vo para que ado te uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal
que re sol va ou pelo me nos mi ni mi ze o pro ble ma. É
im por tan te que o Go ver no Fe de ral ado te como pri o ri -
da de o in ves ti men to em ha bi ta ção, re ser van do, sim,
US$3 bi lhões anu a is para a cons tru ção de mo ra di as,
e ado tan do os dois sis te mas: o sis te ma para a cli en te -
la so ci al, com sub sí di os de até 70% para a cons tru -
ção de mo ra di as de 36m² a 50m², des ti na das a tra ba -
lha do res de ba i xa ren da que re ce bam até três sa lá ri -
os mí ni mos; e o sis te ma con ven ci o nal, por in ter mé dio
do sis te ma imo bi liá rio, mas com a fi xa ção de ta xas de
ju ros com pa tí ve is com a re a li da de bra si le i ra.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Álva ro
Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Com
pra zer, no bre 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 Álva ro Dias, com mu i ta pro pri e da de, V. Exª
dis cor re so bre uma ques tão gra vís si ma, que a meu
ver fi cou em se gun do pla no no Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so: o pro ble ma ha bi ta ci o nal. Essa
ques tão, que já de ve ria ter sido equa ci o na da há mu i -
to, foi de i xa da de lado, en quan to ou tras ques tões fo -
ram evi den ci a das pela Admi nis tra ção Fe de ral. O pa -
ga men to da dí vi da ex ter na é que é pri o ri da de. Mas
esse pro ble ma so ci al da ha bi ta ção não se re su me
ape nas à cons tru ção de no vas mo ra di as; tam bém se
agra va com o en di vi da men to dos mu tuá ri os, haja vis -
ta que o sal do de ve dor, em de cor rên cia da TR  Taxa
de Re fe rên cia , su biu a um mon tan te im pa gá vel em
mu i tos ca sos. Tan to é as sim que tra mi ta na Jus ti ça
Fe de ral um vo lu me enor me de ações de mu tuá ri os
que se con si de ram in jus ti ça dos, ex plo ra dos pelo Sis -
te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção. Mu i tos de les per de -
ram as suas ca sas ou seus apar ta men tos e es tão vi -



ven do ao deus-dará, mo ran do nas ca sas dos pais 
quan do têm pais  ou mo ran do em con di ções de su ma -
nas, por que sim ples men te o agen te fi nan ce i ro, em
vir tu de do atra so, pu bli cou no Diá rio Ofi ci al a ven da
do imó vel des sas pes so as. Esse pro ble ma se ri ís si mo
atin ge mais de 500 mil pes so as em todo o Bra sil, e
avo lu ma-se a cada dia mais em vir tu de das con di ções 
em que foi jo ga da a clas se mé dia, com o con ge la -
men to de sa lá ri os e um de sem pre go avas sa la dor.
Enfim, a ver da de é que, além da ne ces si da de de dis -
po ni bi li zar re cur sos para a cons tru ção de no vas ha bi -
ta ções, o Go ver no Fe de ral de ve ria tam bém re sol ver
esse pro ble ma do en di vi da men to dos mu tuá ri os, as -
sim como está re sol ven do, em par te, o pro ble ma do
en di vi da men to ru ral. Os mu tuá ri os, em sua gran de
ma i o ria, já não são mais mu tuá ri os, como eu dis se,
por que es tão per den do as suas ha bi ta ções. A pro pó -
si to, Se na dor Álva ro Dias, te mos um pro je to de lei tra -
mi tan do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que
ex clui dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is a Taxa de
Re fe rên cia, que é uma for ma de cor re ção mo ne tá ria,
não uma for ma de co bran ça de ju ros. Ora, se o Go ver -
no afir ma que nos sa eco no mia está de sin de xa da,
não há ne nhu ma mo ti va ção para a im po si ção des sa
Taxa de Re fe rên cia, a TR, so bre os con tra tos ha bi ta -
ci o na is. E o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que está es tu -
dan do essa ma té ria, aguar da o apo io ofi ci al da Asso -
ci a ção Na ci o nal de Mu tuá ri os do Bra sil  que se re u ni -
rá na se gun da-fe i ra, em São Pa u lo  para o nos so pro -
je to da ex clu são da TR dos con tra tos ha bi ta ci o na is.
Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela ên fa se dada
ao pro ble ma ha bi ta ci o nal no Bra sil, que, in fe liz men te,
não tem sido pri o ri tá rio. V. Exª, como Go ver na dor,
cons tru iu mu i tas ha bi ta ções, e, como Se na dor, tra ba -
lha em fa vor do tema. Te nho cer te za de que, vol tan do
ao Pa ra ná como Go ver na dor, o Esta do terá um ho -
mem sen sí vel, vol ta do para a tão gra ve ques tão ha bi -
ta ci o nal. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. V.
Exª re al men te tem sido um ba lu ar te na de fe sa de
uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal hu ma na para a po pu la ção
bra si le i ra.

Ve jam os Srs. Se na do res que, de 1994 até hoje,
o Go ver no acu mu lou em ju ros, para a ro la gem da dí -
vi da pú bli ca, R$334 bi lhões. Por tan to, de 1994 até
hoje, o Go ver no teve que des pen der R$334 bi lhões
para a ro la gem da dí vi da, na for ma de pa ga men to de
ju ros. Hoje, a taxa de ju ros está em 19%. E ne ces si ta -
mos ape nas de US$3 bi lhões por ano para re sol ver o
pro ble ma ha bi ta ci o nal bra si le i ro.

O que é mais im por tan te? O que é mais sig ni fi -
ca ti vo sob o pon to de vis ta so ci al? Evi den te men te, é
mu i to mais sig ni fi ca ti vo re sol ver o pro ble ma ha bi ta ci -
o nal bra si le i ro, com um in ves ti men to de US$3 bi lhões
por ano. Mas isso é qua se nada di an te do que o Go -
ver no é obri ga do a des pen der anu al men te para o pa -
ga men to de ju ros na ro la gem da dí vi da pú bli ca bra si -
le i ra.

Por isso, Sr. Pre si den te, cre io es tar mos vi ven do
o mo men to ade qua do para essa dis cus são. Estão aí
os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, to dos eles
dis cu tin do as suas pro pos tas de go ver no para o País.
Que to dos nós, re pre sen tan tes dos mais va ri a dos
par ti dos po lí ti cos do Bra sil, es ta be le ça mos aqui um
pac to de uni da de em tor no des se tema, exi gin do que
to dos os pro gra mas dos can di da tos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca te nham isso como meta e que to dos os
can di da tos as su mam o com pro mis so de in ves tir
US$3 bi lhões por ano para re sol ver o pro ble ma ha bi -
ta ci o nal bra si le i ro!

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – O Se -
na dor José Alen car de se ja fa zer um apar te. Se a Pre -
si dên cia con sen tir, ou vi rei, com mu i to pra zer, S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia sem pre con sen te. Mas ape nas pede ao Se na -
dor José Alen car que seja bre ve o quan to pos sí vel.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Mu i to obri ga do. 
Emi nen te Se na dor Álva ro Dias, eu não po de ria de i xar 
de so li ci tar este apar te, para me con gra tu lar com o
seu pro nun ci a men to opor tu no, co e ren te e acer ta do.
Re al men te, o Bra sil está vi ven do pro ble mas mu i to sé -
ri os, como o de sem pre go e o su bem pre go, que se
agra va quan do cres ce o ín di ce de de sem pre ga dos. A
cons tru ção ci vil é uma gran de em pre ga do ra de
mão-de-obra. Ain da as sim, o dé fi cit ha bi ta ci o nal é
enor me. V. Exª cal cu la que o País de ve ria apli car
US$3 bi lhões por ano para ame ni zar o pro ble ma ha bi -
ta ci o nal.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – É o
pró prio Go ver no que diz isso.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Qu an do V. Exª
se re fe riu a essa soma, lem brei-me de que, na ro la -
gem da nos sa dí vi da, pa ga mos uma taxa bá si ca de
19%. Se o Go ver no fos se mais cu i da do so na ad mi nis -
tra ção des sa taxa – e é cla ro que não es tou de acor do 
com a taxa a que vou me re fe rir –, re ti ran do dela dois
pon tos per cen tu a is, ou seja, se, em vez de 19%, fos se 



fi xa do o per cen tu al de 17%, fa ría mos uma eco no mia
de R$12 bi lhões por ano. Mes mo com o dó lar equi va -
len te a R$2,50, te ría mos US$5 bi lhões – e não ape -
nas US$3 bi lhões –, com a di mi nu i ção de ape nas dois 
pon tos per cen tu a is. Emi nen te Se na dor Álva ro Dias, a
ad mi nis tra ção da co i sa pú bli ca pre ci sa vol tar-se para
a eco no mia real e para ques tões que di zem res pe i to a 
essa dí vi da so ci al. Nes sa dí vi da, in se re-se o dé fi cit
ha bi ta ci o nal, ob je to do dis cur so de V. Exª, ra zão pela
qual me con gra tu lo com o pro nun ci a men to de V. Exª,
que, to das as ve zes em que vem à tri bu na des ta
Casa, mos tra, com cla re za, a res pon sa bi li da de de ho -
mem pú bli co dos mais no tá ve is que o nos so País pos -
sui. Pa ra béns!

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Alen car. Fico hon ra do com
suas ge ne ro sas pa la vras. V. Exª de ve ria ser mais ou -
vi do pelo Go ver no des te País, por sua no tá vel ex pe -
riên cia em pre sa ri al. V. Exª é um in te li gen te cons tru tor
e tem su ges tões ex tra or di ná ri as, como as que há
pou co aca bou de ofe re cer ao Go ver no. O Go ver no
gas tou R$334 bi lhões em cin co anos com o pa ga -
men to de ju ros para a ro la gem da dí vi da. Por tan to, o
cál cu lo que V. Exª faz tem sen ti do, e essa su ges tão,
por si só, re sol ve ria o pro ble ma fi nan ce i ro da ha bi ta -
ção em nos so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Anto nio Car los Jú ni or, 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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, por vin te mi -
nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al gu mas se ma -
nas, re ce bi uma de fe rên cia mu i to es pe ci al por par te
do Pre si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet, para
que re pre sen tas se o Se na do na IV Con fe rên cia da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, re a li za da em Qa -
tar. Con fes so que foi uma das ma i o res hon ra ri as que
re ce bi ao lon go de mi nha vida. Re pre sen tei não ape -
nas esta Casa, como tam bém, por uma cir cuns tân cia, 
o Con gres so Na ci o nal, já que fui o úni co con gres sis ta
pre sen te nes sa con fe rên cia.

Gos ta ria de trans mi tir a V. Exªs al gu mas in for -
ma ções e al guns da dos es ta tís ti cos so bre Qa tar que
con si de ro im por tan tes.

O nome ofi ci al do Esta do de Qa tar é Daw lat
al-Qa tar. Pelo seu es ta tu to, o país é um emi ra do mo -

nár qui co, cujo Che fe de Esta do e de Go ver no é o emir 
Ha mad bin Kha li fa. Sua po pu la ção, se gun do da dos
de 1997, é de 680 mil ha bi tan tes. A na ci o na li da de é
ca ta ri a na. O país está ad mi nis tra ti va men te di vi di do
em nove mu ni ci pa li da des, ten do como ca pi tal a ci da -
de de Doha, que lem bra mu i to Bra sí lia, por sua ar qui -
te tu ra mo der na, cons tru í da com a fi na li da de de re ce -
ber to dos os ór gãos ad mi nis tra ti vos. Essa ar qui te tu ra
me re ce uma re fe rên cia mu i to es pe ci al pela be le za
que trans mi te, en tre obras ar qui te tô ni cas do pas sa do
e cons tru ções mo der nas. Tem como prin ci pa is ci da -
des Doha, Al Khawr e Al Ru wa is. O ára be é a lín gua
ofi ci al, e o in glês, a co mer ci al. Na re li gião, o is la mis mo 
pre va le ce, com 95%, en tre su ni tas, a ma i o ria, e ou -
tras 5%. Tem uma di fe ren ça de fuso ho rá rio de cin co
ho ras a mais em re la ção a Bra sil.

Apre sen to da dos im por tan tes dos in di ca ti vos do 
País. A mo e da é o rial de Qa tar. A co ta ção re fe ren te
ao dó lar está em tor no de 3,6. O PNB, em 1996, era
de US$10,475 mi lhões, e o PNB per ca pi ta, de
US$16,330 mil.

Atu al men te, no Qa tar, o ín di ce per ca pi ta é de
US$34 mil por pes soa por ano; nos Esta dos Uni dos,
esse ín di ce che ga a US$24 mil por pes soa por ano; e,
no Bra sil, US$4 mil por pes soa por ano. Des sa for ma,
a po pu la ção do Qa tar é uma das mais bem aqui nho a -
das do mun do em ter mos de ín di ce per ca pi ta. O PIB
é de US$10,7 bi lhões, se gun do da dos de 1996.

Após apre sen tar da dos es ta tís ti cos im por tan tes 
so bre o Qa tar, faço um co men tá rio a res pe i to do en -
con tro da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC,
que, na ver da de, re pre sen ta a mais alta cú pu la das
ne go ci a ções em nos so País.

Há dois anos, vía mos, pela te le vi são, ima gens
de ati vis tas an ti glo ba li za ção tu mul tu an do os tra ba -
lhos de re u nião da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio, em Se at tle, nos Esta dos Uni dos.

Sem en trar no mé ri to se ti nham ou não ra zão, o
cer to é que o cli ma de ten são em tor no da re u nião de
Se at tle aca bou por com pro me ter as dis cus sões so bre 
o co mér cio mun di al.

De lá para cá, a eco no mia mun di al ga nhou con -
tor nos ain da mais com pli ca dos, com re per cus sões
ne ga ti vas prin ci pal men te para os pa í ses po bres ou
em de sen vol vi men to.

Di an te dis so, era in con ce bí vel uma nova re u -
nião da OMC que não re sul tas se em ca mi nhos para
di mi nu ir as de si gual da des no co mér cio mun di al. As
na ções ri cas e, con se qüen te men te, mais for tes não
po de ri am con ti nu ar a fa zer vis tas gros sas para o so -
fri men to dos po vos me nos fa vo re ci dos.



Foi den tro des se cli ma que acom pa nha mos na
se ma na pas sa da, em Doha, no Qa tar, a uma nova re -
u nião da OMC, com re pre sen tan tes de 142 pa í ses.
Ao lado de seis Mi nis tros bra si le i ros, tive o pra zer de
re pre sen tar o Con gres so Na ci o nal do Bra sil num en -
con tro que re pu to dos mais im por tan tes para o fu tu ro
da eco no mia mun di al.

Por ser um país pró xi mo à área de con fli to en tre
Esta dos Uni dos e Afe ga nis tão, a pri me i ra idéia que se 
ti nha era a de que se ria um dado ne ga ti vo para a re u -
nião da OMC. Não foi o que vi mos. O en con tro trans -
cor reu num cli ma de tran qüi li da de ini ma gi ná vel em
na ções eu ro péi as, nos Esta dos Uni dos ou mes mo no
Ja pão, onde fo ram re a li za das as re u niões an te ri o res.

A au sên cia de ma ni fes ta ções pú bli cas – le gí ti -
mas, mas nem sem pre cons tru ti vas – deu a tran qüi li -
da de ne ces sá ria às au to ri da des en car re ga das de
pro cu rar no vos ca mi nhos para o co mér cio mun di al.
Di ver gên ci as e dú vi das não fal ta ram, como não po de -
ria de i xar de ser numa dis cus são en tre na ções de in -
te res ses tão dís pa res e con fli tan tes, tan to que o fim
do en con tro foi pror ro ga do em qua se 24 ho ras, tem po 
ne ces sá rio para a ela bo ra ção do do cu men to fi nal.

Os Mi nis tros do Bra sil, os Srs. Emba i xa do res e
os re pre sen tan tes do Ita ma raty, to dos nós per ma ne -
ce mos até às 3 ho ras da ma dru ga da dis cu tin do com
as ou tras na ções, para que pu des se ocor rer um con -
sen so ge ral en tre to dos os pa í ses e para que, au to -
ma ti ca men te, fos se apro va da a pro pos ta fi nal. É di fí cil 
143 pa í ses che ga rem a um pon to co mum, mas, mes -
mo as sim, qua se vía mos cair por ter ra a as pi ra ção na
área mé di ca e, prin ci pal men te, na área agrí co la, de
modo a não tra zer mos para este País es sas no tí ci as
que con si de rá va mos da ma i or im por tân cia.

Em tem pos de guer ra, de cri se no fu te bol e de
iní cio da dis cus são da su ces são pre si den ci al, até que 
a im pren sa deu ra zoá vel aten ção à re u nião de Doha.
Isso ocor reu sem es tar da lha ço, é ver da de, até por que 
des sa vez não ha via ma ni fes tan tes exó ti cos a cha mar 
a aten ção de ci ne gra fis tas e fo tó gra fos.

De to das as de ze nas de ro da das de ne go ci a -
ções  se to ri a is e ge ra is  do en con tro em Doha, duas
de ci sões se so bres sa em para nós bra si le i ros. A mais
ime di a ta é a da que bra de pa ten tes para re mé di os em 
ca sos que en vol vam sa ú de pú bli ca.

Não há como ne gar que é uma vi tó ria bra si le i ra,
em es pe ci al, do Mi nis tro José Ser ra, que, mu i to an tes
do iní cio da re u nião em Doha, já trom be te a va a ne -
ces si da de da que bra de pa ten tes para cer tos re mé di -
os, mais es pe ci fi ca men te para o tra ta men to de por ta -
do res do ví rus da Aids.

Se gun do cál cu los de es pe ci a lis tas pre sen tes à
re u nião da OMC, isso pos si bi li ta rá a re du ção em até
30% no pre ço fi nal de me di ca men tos es pe cí fi cos.
Não há como ne gar tam bém que os prin ci pa is be ne fi -
ci a dos se rão os pa í ses po bres, como pu de mos cons -
ta tar na de fe sa apa i xo na da do tema por par te dos re -
pre sen tan tes da Índia e da Áfri ca do Sul. Esses dois
pa í ses fo ram par ce i ros e, tal vez, te nham exer ci do
uma in fluên cia mu i to im por tan te na de ci são fi nal.

A se gun da de ci são da OMC é ain da mais abran -
gen te do pon to de vis ta da eco no mia mun di al. Diz res -
pe i to à dis cus são com vis tas à di mi nu i ção dos sub sí -
di os à agri cul tu ra por par te dos pa í ses ri cos, es pe ci al -
men te aque les da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni -
dos.

Não por aca so a Fran ça e seus vi zi nhos eu ro pe -
us fo ram os prin ci pa is opo nen tes, em Doha, a uma
po lí ti ca de re du ção de sub sí di os à agri cul tu ra. Com
eco no mi as pri vi le gi a das, es ses pa í ses usam re cur -
sos es ta ta is para sub si di ar fa zen de i ros, su fo can do os
pro du to res do ter ce i ro mun do que não con tam nem
po dem con tar com tais re ga li as.

A li be ra li za ção do co mér cio agrí co la mun di al vai 
adi ci o nar al guns tri lhões de dó la res à eco no mia mun -
di al nos pró xi mos 15 anos. Isso po de rá sig ni fi car,
mes mo que mi ni ma men te, uma re du ção nas de si -
gual da des so ci a is en tre as na ções, fato nada des pre -
zí vel num mun do cada vez mais mi se rá vel e as so la do
por dis pu tas ra ci a is e so ci a is.

Para o Bra sil, em es pe ci al, o fim dos sub sí di os a
agri cul to res eu ro pe us e ame ri ca nos po de ria sig ni fi car 
a en tra da do País para o rol das su per po tên ci as agrí -
co las mun di a is. Se hoje nos sa pa u ta de ex por ta ções
já é pre en chi da em boa par te pe los pro du tos agrí co -
las, isso po de ria ser ain da mais sig ni fi ca ti vo com a
que bra de bar re i ras co mer ci a is hoje exis ten tes.

É, sem dú vi da, uma pos si bi li da de aus pi ci o sa
para nós, bra si le i ros, não só para os agri cul to res, mas 
para toda a eco no mia mun di al. Hoje, por exem plo, as
ex por ta ções de pro du tos agrí co las in dus tri a li za dos
ren dem ao Bra sil cer ca de US$6 por ano. Com a aber -
tu ra do co mér cio, essa ci fra po de ria su bir para até
US$15 bi lhões num pe río do de no má xi mo três anos.
Essas são as pre vi sões do Mi nis tro da Agri cul tu ra,
Pra ti ni de Mo ra es.

São, como já dis se, pers pec ti vas sa tis fa tó ri as
para o Bra sil e ou tras na ções até mais cas ti ga das que 
a nos sa pela glo ba li za ção da eco no mia, mas  res sal -
te-se  ain da es tão no cam po das pro mes sas e dos
com pro mis sos.



Há que se man ter uma vi gi lân cia per ma nen te
para que as de ci sões de Doha não ca i am no es que ci -
men to. O mo men to de ten são mun di al, por ca u sa de
aten ta dos ter ro ris tas e to dos os seus des do bra men -
tos bé li cos, pode ter con tri bu í do para um cli ma de pro -
cu ra de en ten di men to en tre as di ver sas na ções ali re -
pre sen ta das.

Entre tan to, a vol ta do mun do à nor ma li da de, o
que sin ce ra men te es pe ra mos, não pode ser usa da
pe los pa í ses de sen vol vi dos como pres su pos to para a 
re to ma da de an ti gas po si ções ra di ca is, pro te ci o nis tas 
e ego ís tas.

Como an ti go mi li tan te no ramo em pre sa ri al bra -
si le i ro, prin ci pal men te no se tor de pe que nas e mé di as 
em pre sas, não te nho dú vi das de que, as sim como as
em pre sas, os pa í ses pe que nos e me nos ri cos são a
base para um mun do mais har mô ni co.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ilus -
tre Se na dor Lind berg Cury, per mi te-me V. Exª um
apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Aca to,
com mu i ta sa tis fa ção, o pe di do de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ling berg Cury, é im por tan te que V. Exª tra ga a
esta Casa tan to as in for ma ções a res pe i to do Qa tar
quan to as da re u nião ha vi da, que V. Exª tes te mu nhou, 
in clu si ve os es for ços do Go ver no bra si le i ro ali re a li za -
dos. Hoje, no jor nal a Fo lha de S. Pa u lo – tal vez V.
Exª te nha tido opor tu ni da de de ler –, o eco no mis ta
Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or faz uma ob ser va ção a
res pe i to dos re sul ta dos des sa re u nião da Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio. S. Sª cha ma a aten ção
para cu i da dos que de ve re mos ter com a pos tu ra do
Go ver no, in clu si ve a do Mi nis tro Cel so La fer, de mu i to
oti mis mo com os re sul ta dos que te ri am sido ob ti dos
na que la re u nião. De um lado, hou ve re sul ta dos im -
por tan tes, por exem plo, na área da sa ú de, na ques tão 
das pa ten tes. Hou ve, so bre tu do, o re co nhe ci men to
do di re i to dos di ver sos pa í ses de, di an te de epi de mi -
as como a Aids, to mar me di das que en vol vam a pos -
si bi li da de de pro du zi rem e dis tri bu í rem re mé di os para 
pre ve ni-la e com ba tê-la, para o seu tra ta men to, da
ma ne i ra mais eco nô mi ca e a cus to mais ba i xo pos sí -
vel, prin ci pal men te para as po pu la ções po bres, como
as de pa í ses da Áfri ca, onde essa epi de mia está che -
gan do a pro por ções ex tra or di ná ri as. O eco no mis ta
Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or diz que não hou ve re -
sul ta dos tão con cre tos em al guns as sun tos que ain da 
nos pre o cu pam, como o pró prio pro te ci o nis mo dos
pa í ses de sen vol vi dos. Por exem plo, na área da agri -
cul tu ra, hou ve uma ma ni fes ta ção ge ral de que po de rá 
ser es tu da da a di mi nu i ção das me di das pro te ci o nis -
tas por par te des ses pa í ses. Entre tan to, em re la ção a
isso ain da há um lon go ca mi nho a an dar. Então, é pre -

ci so que haja uma ati tu de mu i to as ser ti va do Go ver no 
bra si le i ro. Con si de ro im por tan te que o Con gres so Na -
ci o nal es te ja acom pa nhan do os pas sos das tra ta ti vas
do Po der Exe cu ti vo em or ga ni za ções como a OMC.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy. A sua 
ob ser va ção tem pro ce dên cia e me re ce uma re fle xão
nos sa. Te mos de des do brar esse tra ba lho. O Ita ma -
raty deve es tar pre pa ra do, as sim como as áre as mi -
nis te ri a is en vol vi das, para, em ja ne i ro, quan do co me -
çar a pró xi ma ro da da, dar con ti nu i da de a esse tra ba -
lho im por tan tís si mo de evi tar que os pa í ses do Mer -
ca do Co mum Eu ro peu, prin ci pal men te a Fran ça, uti li -
zem-se do ar ti fí cio de sub si di ar, por meio de suas es -
ta ta is, a agri cul tu ra, para com pe tir com o Bra sil e com
os pa í ses mais po bres. Re al men te, te mos que le var
isso em con si de ra ção. A ob ser va ção de V. Exª é mu i to 
opor tu na.

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

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
um apar te ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lind -
berg Cury, sem pre me en can to com seus pro nun ci a -
men tos quan do V. Exª vai à tri bu na tra tar de as sun tos
de in te res se da so ci e da de bra si le i ra.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lind -
berg Cury, te nho lido e te nho vis to al guns Mi nis tros fa -
la rem na te le vi são, até mes mo ex plo ran do o as sun to
nos pro gra mas po lí ti cos, so bre a re u nião de Qa tar,
em que V. Exª tão bem re pre sen tou o Se na do Fe de ral. 
Ago ra, V. Exª vem tra zer o re la tó rio – o que é um
exem plo para to dos aque les que vi a jam em nome do
Con gres so Na ci o nal – dan do opor tu ni da de aos Pa res 
de co nhe cer tudo o que ocor reu na re u nião. Re cen te -
men te, pou co an tes do iní cio da Copa, Con fe rên cia
Par la men tar das Amé ri cas, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so es ta va con ver san do co mi go, com
ou tros Par la men ta res e ou tras au to ri da des, quan do
fiz re fe rên cia ao pro ble ma da que bra de pa ten tes dos
me di ca men tos. Sua Exce lên cia con tou um pou co
como ocor reu, di zen do que isso pre ce deu uma con -
ver sa dele com o Pre si den te Ge or ge W. Bush, an te ri -
or à re u nião do Qa tar, so bre a im por tân cia do in te res -
se da so ci e da de, da po pu la ção mais hu mil de re ce ber
re mé di os para do en ças como Aids e ou tras que po de -
rão ad vir, até mes mo com a pos si bi li da de de aten ta -
dos ter ro ris tas con tra a sa ú de pú bli ca, por meio da
guer ra quí mi co-bi o ló gi ca. A dis cus são des se as sun to
não se ini ci ou no Qa tar, mas an te ce deu essa re u nião,
com vá ri as nu an ças, e con tou com a par ti ci pa ção do



Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so como par te
ati va. Pos te ri or men te, o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es
con ce deu ex pli ca ções em ca na is de te le vi são so bre a 
ques tão agrí co la, à qual V. Exª se re fe riu. Se na dor
Lind berg Cury, V. Exª con si de ra em bri o ná ria essa re u -
nião ou pen sa que ela já é um gran de avan ço para os
in te res ses bra si le i ros an tes da cri a ção da Alca? Se
hou ver uma se gun da ro da da, V. Exª pre vi ne que será
im por tan te a par ti ci pa ção dos Mi nis té ri os. O Pre si -
den te da Re pú bli ca fez re fe rên cia elo gi o sa ao Mi nis -
tro das Re la ções Exte ri o res por sua par ti ci pa ção nas
re u niões do Qa tar, ten tan do es ta be le cer um pré-acor -
do in ter na ci o nal para evi tar bar re i ras e li mi tar a pos si -
bi li da de de que bra de pa ten tes, quan do ela for ne ces -
sá ria. Re i te ro a per gun ta: V. Exª con si de ra já ter ha vi -
do um avan ço? Ha ve rá uma con clu são nes sa se gun -
da ro da da, ou ain da fal ta mu i to a ser de ba ti do para se
con se guir aqui lo que é do in te res se da so ci e da de bra -
si le i ra e de to dos os pa í ses em de sen vol vi men to que
so frem as mes mas res tri ções do Bra sil?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª foi di re ta men te ao âma go da
ques tão, dan do-me opor tu ni da de de tra zer in for ma -
ções im por tan tís si mas. Ti ve mos duas gran des vi tó ri -
as: a que bra de pa ten tes e, de ou tro lado, o de sem pe -
nho que a agri cul tu ra a par tir de ago ra pas sa a ter,
ocu pan do novo es pa ço, am pli an do suas fron te i ras
para todo o mun do. 

A bem da ver da de, de ve mos es cla re cer que o
Bra sil tem ex ten são ter ri to ri al imen sa e um cli ma fan -
tás ti co, com chu vas re gu la res. Por tan to, te mos tudo
para pro du zir. Bas ta, por tan to, que fa ça mos um acor -
do com os pa í ses eu ro pe us.

O en con tro da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio trou xe jus ta men te essa tran qüi li da de para o nos so 
País. A que bra de pa ten tes – V. Exª dis se há pou cos
mi nu tos – foi um me ca nis mo de ba ti do no mun do in te i -
ro, de vi do à im por tân cia do com ba te à Aids. Essa do -
en ça ce i fa vi das e mais vi das, prin ci pal men te na Índia
e na Áfri ca. A opi nião do mun do in te i ro é que a que bra 
de pa ten tes trou xe um be ne fí cio à so ci e da de, mu i to
em bo ra te nha tra zi do pre ju í zos eco nô mi cos, prin ci -
pal men te aos la bo ra tó ri os de pe ne tra ção mul ti na ci o -
nal.

A par tir de ja ne i ro, com o iní cio des sas ro da das
de ne go ci a ções, te re mos uma per for man ce mais
ade qua da para im pul si o nar tan to o sis te ma da que bra 
de pa ten tes como tam bém a que da gra da ti va dos in -
cen ti vos à agri cul tu ra, da dos, em es pe ci al, pela Fran -
ça e pe los pa í ses eu ro pe us.

O con sen so já exis te, já foi apro va do, o mais im -
por tan te na 4ª Con fe rên cia. A for ma ção da idéia, a
cons ciên cia já exis te. Cre io eu que po de re mos le var à

fren te essa ta re fa, que tem um sig ni fi ca do mu i to im -
por tan te.

Faço aqui, na ver da de, um ape lo ao Con gres so
Na ci o nal, prin ci pal men te ao Se na do Fe de ral, esta
Casa no bre, para que acom pa nhe de per to es ses tra -
ba lhos, para che gar mos ao êxi to fi nal des sa ope ra -
ção, que é da ma i or im por tân cia para o nos so País. 

Faço este re gis tro e agra de ço com mu i ta sen si -
bi li da de o apar te sem pre bri lhan te e in te li gen te de V.
Exª.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, cre io que de ve mos
fa zer um agra de ci men to à equi pe que re pre sen tou a
de le ga ção bra si le i ra. Ela foi for ma da pe los Mi nis tros
Cel so La fer, José Ser ra, Pra ti ni de Mo ra es e Sér gio
Ama ral, e con tou com todo o tra ba lho da Emba i xa da
bra si le i ra, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, dos
Emba i xa do res Cel so Amo rim, Alci des Gas tão, Luiz
Fe li pe de Se i xas Cor rêa e de ou tros Emba i xa do res, e
com uma as ses so ria que acom pa nha de per to os in -
te res ses do nos so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, 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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia pror ro ga a ses são por quin ze mi -
nu tos, a fim de que os ora do res ins cri tos na pror ro ga -
ção pos sam se pro nun ci ar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra. (Pa u sa.) 

Na au sên cia de S. Exª, ins cre ve-se a Se na do ra
Emi lia Fer nan des, do PT do Rio Gran de do Sul.

S. Exª tem cin co mi nu tos para se pro nun ci ar.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para 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, que ro, nes -
ta co mu ni ca ção ina diá vel, lou var a de ci são to ma da
pela União Eu ro péia, que vol ta a com prar car ne ga ú -
cha. Tal de ci são, de au to ri zar a im por ta ção de car ne
bo vi na de sos sa da e ma tu ra da do Esta do do Rio
Gran de do Sul, a par tir de 1.º de de zem bro, é uma
boa no tí cia que che ga ao Esta do, ao Bra sil, à clas se
pe cu a ris ta, en fim aos ex por ta do res des te País e em
es pe ci al do meu Esta do do Rio Gran de do Sul. 

A de ci são foi anun ci a da on tem e é re sul ta do de
um es for ço con jun to do Go ver no do Esta do do Rio
Gran de do Sul, do Go ver no bra si le i ro e dos pro du to -
res ru ra is. Des de que sur giu o pro ble ma da fe bre af to -



sa no Esta do, ape sar de al guns de sen con tros – eu di -
ria, num pri me i ro mo men to, um re tar da men to por par -
te do Mi nis té rio –, al gu mas me di das pre ci sa ram ser
to ma das, com dis cus são com os pro du to res e, en fim,
es ta mos hoje com a fe bre af to sa con tro la da, de be la -
da no Esta do, de po is de duas do ses de va ci na ção em
nos so re ba nho bo vi no de 13 mi lhões de ca be ças. 

Então, essa me di da é im por tan te. Esta va sus -
pen sa des de maio até mes mo a ex por ta ção de car ne
su í na, e o que es ta mos aguar dan do é que, a par tir
ago ra da aber tu ra para a car ne bo vi na, pos sa evo lu ir
tam bém a ex por ta ção da car ne su í na. Este ano a cri a -
ção de su í nos ba teu um re cor de no Esta do. Qu e re -
mos res sal tar que hou ve gran des pre ju í zos ca u sa dos
pelo cor te da ex por ta ção da car ne bo vi na do Rio
Gran de do Sul. Pra ti ca men te 25 mil to ne la das de i xa -
ram de ser co mer ci a li za das, e, de um mon tan te de 55
mil to ne la das ex por ta das em 2000, com esse em bar -
go hou ve re du ção para 40 mil to ne la das.

É im por tan te essa de ci são da União Eu ro péia,
por que sa be mos do peso da pe cuá ria na eco no mia
do nos so Esta do. A par tir de ago ra, es ta mos en vi dan -
do es for ços – e te nho cer te za de que o Go ver no Fe -
de ral e o Go ver no es ta du al tam bém – para que ou tros 
pa í ses, como o Chi le, além da União Eu ro péia, que é
fun da men tal, par ti ci pem des se co mér cio.

His to ri ca men te, sa be mos que, no Rio Gran de
do Sul, a pe cuá ria de cor te e o se tor de fri go rí fi cos
pos su em gran de qua li da de e que es ses se to res so -
fre ram pro fun da men te com a res tri ção à im por ta ção
pela União Eu ro péia. Por isso, en ten de mos ser ur gen -
te a ado ção de no vas po lí ti cas de va lo ri za ção da pe -
cuá ria, do se tor de cor te e do se tor de fri go rí fi cos. 

Então, a de ci são de re tor no da ex por ta ção de
car ne no Rio Gran de do Sul é de fun da men tal im por -
tân cia. Há re per cus são, in clu si ve, jun to ao mer ca do
in ter na ci o nal, por que abre pers pec ti vas de ex por ta -
ção para ou tros pa í ses.

Hoje há gran des pro ble mas no se tor agro pe cuá -
rio, como o en di vi da men to de pro du to res, re ne go ci a -
ções que re sul ta ram in su fi ci en tes para es ti mu la ção
do se tor, que aguar da uma res pos ta do Go ver no Fe -
de ral.

Pre ci sa mos tam bém aler tar o Go ver no Fe de ral
e pe dir-lhe, a exem plo do que está sen do fe i to pelo
Go ver no es ta du al, al ter na ti vas ur gen tes e con cre tas
que pro pi ci em es tru tu ra ade qua da à de fe sa do con -
tro le sa ni tá rio ani mal e ve ge tal, que in clui cer ta men te
in ves ti men tos no se tor de pes so al, la bo ra tó ri os, ins -
tru men tos de in for ma ção e acom pa nha men to.

É im por tan te e de ci si vo tam bém que se apos te no
se tor de fri go rí fi cos. Na mi nha ci da de, por exem plo, há
uma das ma i o res plan tas de fri go rí fi co des te País. É a
úni ca plan ta do Rio Gran de que está apta à ex por ta ção
e ela está so fren do en co lhi men to, in clu si ve re du ção de
pes so al, por fal ta de po lí ti ca para o se tor.

Enfa ti za mos que o se tor de fri go rí fi co, prin ci pal -
men te no Esta do do Rio Gran de do Sul, pre ci sa nes te
mo men to de uma aten ção es pe ci al, por que ele já tem
de mons tra do ca pa ci da de de com pe ti ção nos exi gen -
tes mer ca dos in ter na ci o na is. Pre ci sa mos, por tan to,
res ga tar e for ta le cer a es tru tu ra exis ten te no Esta do e 
es ta be le cer um pro ces so de me lho ria cons tan te da
qua li da de.

Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, por que en ten -
do que a sus pen são do em bar go con tra a car ne bo vi -
na do Rio Gran de do Sul é uma boa no tí cia que che ga 
numa hora im por tan te e ne ces sá ria, não ape nas para 
o Rio Gran de, mas para o Bra sil. Esta mos apos tan do
que a ex por ta ção de car ne bo vi na, e são da dos do
pró prio Mi nis té rio da Agri cul tu ra, este ano, po de rá
che gar a US$1 bi lhão. Des sa for ma, acre di ta mos que
o Rio Gran de do Sul vol ta a dar a sua sig ni fi ca ti va
con tri bu i ção.

Era o re gis tro que gos ta ria de di zer, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Com a pa la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ro bin son Vi a na, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, se for pos sí vel, gos ta ria de me ins cre ver como
ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª fa la rá após o Se na dor Ro bin son Vi a na.

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

O SR. ROBINSON VIANA (PMDB – PB. Para
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à re fle xão de 
V. Exas uma ques tão que re pu to gra vís si ma e para
cuja so lu ção gos ta ria de con tar com o apo io das ban -
ca das dos 11 Esta dos da área de abran gên cia do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor -
des te – Pro de tur II –, a sa ber: Pa ra í ba, Rio Gran de do
Nor te, Ce a rá, Pi a uí, Ma ra nhão, Per nam bu co, Ala go -
as, Ser gi pe, Ba hia, Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to.

O Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, or ga nis mo
com pe ten te para ge rir a po lí ti ca de tu ris mo no Bra sil,
é res pon sá vel pela ges tão de 20% dos re cur sos or ça -



men tá ri os da con tra par ti da que re pre sen ta a par ti ci -
pa ção bra si le i ra no fi nan ci a men to do Pro de tur, pro -
gra ma que já mu dou a face do tu ris mo nor des ti no,
me di an te apli ca ção de US$800 mi lhões na sua pri -
me i ra eta pa (Pro de tur I), em par ce ria com o Ban co
Inte ra me ri ca no para o De sen vol vi men to – BID.

Como os re cur sos de fi nan ci a men to in ter na ci o -
nal do BID só es ta rão dis po ní ve is a par tir de 2002, o
Go ver no Fe de ral, para evi tar so lu ções de con ti nu i da -
de, dis po ni bi li zou, por meio do Mi nis té rio do Espor te e 
Tu ris mo, R$60 mi lhões, via Orça men to Ge ral da
União, para se rem uti li za dos ain da no exer cí cio de
2001, em ações e obras que se ri am re co nhe ci das
como con tra par ti da fu tu ra para o Pro de tur II e be ne fi -
ci a ri am di re ta men te os Esta dos da Pa ra í ba, Rio
Gran de do Nor te, Ce a rá, Pi a uí, Ma ra nhão, Per nam -
bu co, Ala go as, Ser gi pe, Ba hia, Mi nas Ge ra is e Espí ri -
to San to.

Ocor re, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que até a data de hoje, 22 de no vem bro de 2001, a
ape nas 28 dias do en cer ra men to do ca len dá rio or ça -
men tá rio e do pra zo para a ce le bra ção dos con vê ni os,
o BNB (Ban co do Nor des te do Bra sil) não dis po ni bi li -
zou para as uni da des exe cu to ras es ta du a is, em tem po
há bil, a pré via apro va ção dos pro je tos a ele en ca mi -
nha dos, im pos si bi li tan do a as si na tu ra dos con vê ni os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como se
tra ta de re cur sos do Orça men to Ge ral da União, caso
não se jam uti li za dos nes te exer cí cio, será im pos sí vel
a apli ca ção de les no ano vin dou ro, o que ca rac te ri za -
ria ina ce i tá vel des per dí cio de re cur sos e ir re pa rá vel
pre ju í zo para uma re gião tão ca ren te de in ves ti men -
tos.

No caso es pe cí fi co da Pa ra í ba, a res tri ção bu ro -
crá ti ca cri a da pelo BNB será fa tal para o cro no gra ma
de exe cu ção da Ca ge pa, em pre sa de sa ne a men to
bá si co que cum priu to das as con di ções fi nan ce i ras
para ob ten ção do fi nan ci a men to do Pro de tur, fi can do
pre ju di ca da a com ple men ta ção da rede de sa ne a -
men to bá si co que irá ser vir os tre chos de pra ia que
re ce be ram ex pres si vos apor tes de in ves ti men to na
fase do Pro de tur I, mas que só po de rão ofe re cer re -
tor no e ren ta bi li da de após a con clu são das obras de
sa ne a men to in dis pen sá ve is à ope ra ção do com ple xo
tu rís ti co.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pela ur gên cia e re le vân cia da ma té ria, con cla mo os
no bres com pa nhe i ros da Ban ca da do Nor des te, de
Mi nas e do Espí ri to San to, para que fa çam um ape lo
ao Exmº Mi nis tro Car los Mel les no sen ti do de fa zer
pre va le cer o bom sen so, per mi tin do a as si na tu ra dos
con vê ni os do Pro de tur II, en tre o Mi nis té rio e os Esta -

dos, me di an te aval pré vio do BID, pos ter gan do a
apro va ção do BNB, de modo a ga ran tir a dis po ni bi li -
za ção dos R$60 mi lhões ain da no exer cí cio de 2001,
re cur sos es ses que não po de mos, de ma ne i ra al gu -
ma, des per di çar. Para tan to, con to com a mo bi li za ção
ime di a ta da Ban ca da do Nor des te, de Mi nas Ge ra is e
do Espí ri to San to.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro bin son Vi -
a 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 si den te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel.

Em se gui da, pas sa re mos à Ordem do Dia.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se rei rá pi do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro,
que ro di zer que, há pou co fui aler ta do – pen so que
isso é im por tan te para V. Exª, Sr. Pre si den te –, de que
hoje é a data da in de pen dên cia do Lí ba no. Então, pre -
li mi nar men te, que ro ho me na ge ar o Lí ba no na pes soa 
de V. Exª e de to dos aque les que do Ori en te para cá
vi e ram, tra zen do o pro gres so, o co nhe ci men to e
trans for man do o Bra sil na sua pá tria.

Na pes soa de V. Exª, que tão bem pre si de esta
Casa e o Con gres so Na ci o nal, ren do mi nhas ho me -
na gens ao povo li ba nês pela in de pen dên cia.

Se gun do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que te nho
uma gran de pre o cu pa ção, so bre a qual con ver sei
com o Se na dor Ri car do San tos. Tra ta-se da ne ces si -
da de de apro var mos com ur gên cia o pro je to de lei so -
bre a mo di fi ca ção da Lei nº 6.368, que é a lei an ti dro -
gas, vis to que a de fi ni ção dele ocor reu pra ti ca men te
por con sen so. Isso me leva ao ra ci o cí nio de que o pro -
je to pro cu ra não pren der o usuá rio de dro gas. Mes mo
que seja en con tra do usan do dro ga uma ou duas ve -
zes, ele terá o acom pa nha men to do Ju di ciá rio, e o
Go ver no de ve rá in cen ti var a re cu pe ra ção do usuá rio
e a cons ci en ti za ção dele con tra o uso de dro gas.

Vi mos hoje, pro va vel men te den tro de um ra ci o -
cí nio ma te má ti co/arit mé ti co, Se na dor Tião Vi a na, que 
o Go ver no, às ve zes, dá um in dul to que al can ça um



nú me ro que se ria ra zoá vel, no que diz res pe i to a pôr
na rua pes so as con de na das por mais de seis anos. 

Os ju í zes só con de nam uma pes soa a mais de
seis anos de re clu são se ela ti ver co me ti do al gum de -
li to gra ve. Para es va zi ar os pre sí di os, te ría mos de evi -
tar de ter mi na dos ti pos de con de na ções com a per da
da li ber da de. Assim, ape nas os cri mi no sos de alta pe -
ri cu lo si da de se ri am pre sos e nun ca te ri am di re i to a in -
dul to. Vi mos o exem plo de Gu i lher me de Pá dua. Ele
pre pa rou uma ci la da para ma tar a fi lha da Gló ria Pe -
res, Da ni e la Pe res, e ten tou anu lar o seu pro ces so
para ter um in dul to re gi o nal em Mi nas Ge ra is, o qual
foi ne ga do pelo juiz da Vara de Exe cu ções Pe na is. O
Con se lho qua se con ce deu o in dul to. Gu i lher me de
Pá dua, só não con se guiu o in dul to por que que ria be -
ne fi ci ar-se do mes mo de cre to duas ve zes. 

Por tan to, te mos de fi car aten tos a es sas ques -
tões, para evi tar que vol tem às ruas cri mi no sos de
alta pe ri cu lo si da de, cujo pri me i ro pas so é vol tar a de -
lin qüir.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, con ce de rei a pa la vra a V. Exª, pela Li -
de ran ça, para fi car mos de acor do com o Re gi men to
Inter no.

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, pre ci so da aten ção
de V. Exª para algo mu i to sim ples. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
aten to, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.) 
– Os sis te mas de som de nos so ple ná rio são ex tre -
ma men te pre cá ri os. Estou apro ve i tan do uma ses são
mais cal ma para tra tar do tema. Qu an do o ple ná rio
está che i ro e há vo ze rio, o Se na dor é pra ti ca men te
obri ga do a gri tar no mi cro fo ne. Já vi vá ri os Se na do res 
sa í rem da qui rou cos. Todo sis te ma de som pre ci sa de
re tor no, por que, sem re tor no, a pes soa pen sa que
não está sen do ou vi da e, ine vi ta vel men te, co me ça a
gri tar. V. Exª sabe que o gri to é o pior dos ar gu men tos,
além de ser ex tre ma men te da no so para a au di ção
das pes so as. 

Igual men te, te nho uma ob ser va ção de vá ri os
anos que en ca mi nho a V. Exª, por acre di tar que V. Exª
po de rá so lu ci o nar o pro ble ma. O sis te ma de co ber tu -
ra de câ me ras das ses sões ple ná ri as fun ci o na com
as câ me ras de cima para ba i xo. Qu an do os Se na do -
res fa lam na pri me i ra fi le i ra, se são bem-do ta dos de

ca be lo, apa re cem ape nas os ca be los em pri me i ro
pla no, o que é ine vi tá vel no plon gée, como se cha ma
tec ni ca men te esse pla no para ba i xo. Já nós ou tros,
des pi dos de ca be los, so mos um for mi dá vel exem plo
de bri lho ex clu si vo das lu zes e não das nos sas in su -
pe rá ve is in te li gên ci as. Isso ocor re nas pri me i ras fi le i -
ras. Qu an do o Se na dor fala sen ta do, é um ar ra so
com ple to por que dele apa re cem ape nas uma par te
do na riz, se for avan ta ja do, e um pe da ço do cor po. As
câ me ras de ve ri am es tar tec ni ca men te ao rés do ple -
ná rio e na al tu ra do ora dor quan do está na tri bu na, até 
por que, tec ni ca men te, toda to ma da de cima para ba i -
xo – e isso é clás si co na his tó ria do ci ne ma – é de di -
mi nu i ção, as sim como toda to ma da de ba i xo para
cima é de am pli a ção.

Não me re ce mos nem di mi nu i ção nem am pli a -
ção, mas uma co ber tu ra con sen tâ nea com o que so -
mos, ra zão pela qual su gi ro a V. Exª que pro mo va es -
tu dos no sen ti do de co lo ca ção das câ me ras ao ní vel
da tri bu na e do ple ná rio, o que dará uma ima gem de
ma i or pre ci são. Su gi ro tam bém um es tu do so bre a
qua li da de de som des te ple ná rio.

Bas ta olhar para o mi cro fo ne – e não pre ci sa -
mos ir lon ge – para ter mos uma boa re cor da ção da
Re pú bli ca Ve lha. Esse tipo de mi cro fo ne não é usa do
há mais de trin ta anos. So mos obri ga dos a fa lar es -
ma ga dos en tre a ca de i ra e a ban ca da – to dos os Se -
na do res de vem sen tir essa re a li da de – por que, se nos 
po si ci o nar mos ao lado da ca de i ra, fi ca re mos lon ge do 
mi cro fo ne – e sa be mos que hoje há mi cro fo nes di re ci -
o na is. Ape nas o Se na dor Pe dro Si mon, com seu ta -
len to e seu bri lho, con se gue fa zer vol tas en quan to
dis cur sa e se fa zer ou vir por to dos. Nós, que não so -
mos do ta dos des se mes mo ta len to, te mos enor me di -
fi cul da de.

Por essa ra zão, em bo ra fa lan do com bom hu -
mor, que cabe nes te mo men to por que é uma ma té ria
leve, so li ci to a V. Exª que de ter mi ne um es tu do so bre
isso, e as nos sas ses sões ga nha ri am so bre ma ne i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Artur da Tá vo la, a Mesa res pon de rá a V. Exª, de se jan -
do ter o seu dom até poé ti co de re i vin di car, se V. Exª
me per mi te. Qu an to ao som, que ro in for mar-lhe que,
an tes mes mo de ser Pre si den te da Casa, já ha via ob -
ser va do esse pro ble ma e che guei a con ver sar com
pes so as da Mesa por vá ri as ve zes. Sei que pro vi dên -
ci as são so li ci ta das, ten tam re sol ver a ques tão, mas
até ago ra não che ga mos ao ní vel de se ja do por V. Exª
e to dos os Srs. Se na do res. Qu an to à ou tra par te de
sua re i vin di ca ção, con fes so-me sur pre so por que es -
tou apren den do com V. Exª. De ter mi na rei ao Di re -



tor-ge ral da Casa que faça o que o Se na do gos ta de
fa zer: apa re cer como é, nem avan ta ja do, nem di mi nu -
í do, ab so lu ta men te trans pa ren te, tais qua is so mos,
com fios de ca be lo na ca be ça ou não – se V. Exª me
per mi te. To ma rei as pro vi dên cia su ge ri das por V. Exª.

Gos ta ria de agra de cer ao Se na dor Ro meu
Tuma, que nos lem bra a data da in de pen dên cia do Lí -
ba no. A Mesa fará o de vi do ofí cio de con gra tu la ções
di ri gi do ao Emba i xa dor do Lí ba no no Bra sil, Isha ya
El-Khoury, trans mi tin do as fe li ci ta ções do Se na do da
Re pú bli ca. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 696, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do in ci so II do ar ti go 336 do Re gi -
men to Inter no do Se na do, re que re mos a Vos sa Exce -
lên cia que sub me ta à de li be ra ção do Ple ná rio o pe di -
do de in clu são, em Ordem do Dia, em re gi me de ur -
gên cia. do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105 de 1996,
que “Dis põe  so bre a pre ven ção, o tra ta men to, a fis ca -
li za ção, o con tro le e a re pres são do trá fi co ilí ci to e do
uso in de vi do de en tor pe cen tes e dro gas afins, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – Ro -
me ro Jucá – Luiz Otá vio – Bel lo Par ga – Ade mir
Andra de – Ma ria do Car mos Alves – José Fo ga ça
– José Edu ar do Du tra – Edu ar do Su plicy – Ger son 
Ca ma ta – Antô nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse re -
que ri men to será vo ta do após a Ordem do dia, na for -
ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Tião Vi a na.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2001

Insti tui o Ju i za do Espe ci al de Fa mí -
lia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de

se tem bro de 1995, que ins ti tui os Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is e Cri mi na is, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 3º .... ..............................................
.... ..........................................................
§ 2º Fi cam ex clu i das da com pe tên cia

do Ju i za do Espe ci al as ca u sas de na tu re za
fa li men tar, fis cal e de in te res se da Fa zen da
Pú bli ca, e tam bém as re la ti vas a aci den tes
dc tra ba lho, a re sí du os e à ca pa ci da de das
pes so as, ain da que de cu nho pa tri mo ni al.

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

Art.  2º As ações de se pa ra ção de cor pos, se -
pa ra ção ju di ci al, di vór cio, in ves ti ga ção de pa ter ni da -
de, guar da de fi lhos, re gu la men ta ção de vi si tas, e as 
de fi xa ção, re vi são e exo ne ra ção de ali men tos, e ou -
tras, ati nen tes ao Di re i to de Fa mi ia, por op ção do
au tor, po de rão ser sub me ti das ao rito su ma ri ís si mo
da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995.

§ 1º Para a efe ti va ção da tu te la pre ten di da nas
ações pre vis tas no ca put, po de rá o juiz, de ofí cio ou a 
re que ri men to, me di an te pe ti ção oral ou es cri ta, de ter -
mi nar, an te ci pa da ou in ci den tal men te, to das as pro vi -
dên ci as ca u te la res ne ces sá ri as à ob ten ção do re sul -
ta do útil do pro ces so.

§ 2º É lí ci to ao juiz con ce der a tu te la li mi nar men -
te, ou me di an te jus ti fi ca ção pré via, ci ta do o réu, des -
de que re le van te o fun da men to da de man da e jus ti fi -
ca do o re ce io de ine fi cá cia do pro vi men to fi nal.

Art. 3º A ten ta ti va de con ci li a ção será an te ce di -
da por me di a ção con du zi da por equi pe mul ti dis ci pli -
nar, que fará tra ba lho de sen si bi li za ção das par tes e
lhes ex pli ca rá as con se qüên ci as do aten di men to da
pre ten são.

§ 1º A con ci li a ção será con du zi da por juiz to ga -
do.

§ 2º Far-se-á a con ci li a ção por juiz le i go, ou por
con ci li a dor, des de que sob a ori en ta ção, ain da que
não pre sen ci al, de juiz to ga do.

Art. 4º Con si de ran do a es pe ci a li da de da ma té -
ria, as par tes sem pre com pa re ce rão acom pa nha das
de ad vo ga da.

Art. 5º O Ju i za do Espe ci al de Fa mí lia tem com -
pe tên cia para con ci li a ção, pro ces so e jul ga men to das 
ca u sas de fa mí lia que não ex ce dam ao imó vel, in te -
gran te do pa tri mô nio de uma ou de am bas as par tes.

Pa rá gra fo úni co. Admi tir-se-ão ca u sas de va lor
su pe ri or ao de um imó vel, na for ma do ca put, se en tre 
as par tes não hou ver con tro vér sia so bre a di vi são pa -
tri mo ni al.

Art. 6º A exe cu ção da sen ten ça pro ces sar-se-á
no pró prio Ju i za do e in te gra rá o pro ces so de co nhe ci -
men to.



Art. 7º Da con ces são de li mi nar ca be rá re cur so
para o pró prio Ju i za do.

Art. 8º Apli ca-se, sub si di a ri a men te, ao Ju i za do
Fa mí lia, no que cou ber, o dis pos to na Lei nº 9.099, de
1995.

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

Jus ti fi ca ção

Foi tão sig ni fi ca ti vo o su ces so da 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 Cí ve is e Cri mi na is, com po de res de ci só ri os 
do ta dos de efi cá cia, que, por for ça da Lei nº 10.259,
de 12 de ju lho de 2001, a me di da foi es ten di da ao âm -
bi to da Jus ti ça Fe de ral.

Os te mas de Di re i to de Fa mí lia, tal como os da
Jus ti ça Fe de ral, tam bém re i vin di cam a pos si bi li da de
de di ri mir as li des com ma i or ce le ri da de, e essa re i vin -
di ca ção tem data co in ci den te com a dos pri me i ros es -
bo ços dos Ju i za dos Infor ma is de Pe que nas Ca u sas,
ver da de i ros ar qué ti pos dos atu a is Ju i za dos Espe ci a is 
Cí ve is e Cri mi na is.

De fato, por vol ta de 1990, co gi ta va-se ofe re cer
aos ju ris di ci o na dos tra ta men to cé le re aos fe i tos, mas
os ju i za dos in for ma is, por não con ta rem com a for ça
de ci só ria da Ma gis tra tu ra – mas uti li za rem a mera
ten ta ti va de con ci li a ção –, de i xa vam de so lu ci o nar os
con fli tos e até os re tar da vam, pois eram, em se gui da,
sub me ti dos à Jus ti ça Co mum.

So bre vin do os Ju i za dos Cí ve is e Cri mi na is, logo 
se per ce beu que tam bém de ve ri am ser vir à Jus ti ça
Fe de ral, para sol ver li des de pou ca ex pres são e re du -
zi do po ten ci al ofen si vo, en tre me a das a ou tras, de
gran de re le vo. Sob a vá li da ar gu men ta ção de que es -
ses Ju i za dos ti nham que in te grar a Jus ti ça Fe de ral,
para de sobs tru ir a pa u ta, a Lei nº 10.259 foi san ci o na -
da a 12 de ju lho de 2001, e, com ela, a so ci e da de pas -
sou a so lu ci o nar ques tões de des ca mi nhos, fra u de na 
com pra de re ci bos, co li são de ve í cu los sem ví ti mas e
con tra ban dos de pe que no va lor, en tre ou tras, da
com pe tên cia fe de ral.

Ju ris tas de re le vo, al guns de les in te gran tes da
Ma gis tra tu ra, da Advo ca cia e do Mi nis té rio Pú bli co,
am pa ra dos nas mes mas ra zões que jus ti fi ca ram a ex -
ten são dos iu i za dos Espe ci a is à Jus ti ça Fe de ral, con -
ti nu am a apon tar a ne ces si da de de se am pli ar os Ju i -
za dos Espe ci a is com os te mas do âm bi to do Di re i to
de Fa mí lia, pois, sabe-se, é nes sa se a ra que os con fli -
tos são mais fre qüen tes e exi gem pron ta pres ta ção
ju ris di ci o nal a ques tões como a guar da e pro te ção de
in ca pa zes, de sa ven ças en tre ca sa is, fi xa ção de ver -

bas de ali men tos pro vi si o na is e pro vi só ri os, se pa ra -
ção de cor pos, se pa ra ção ju di ci al e di vór cio.

A ques tão do li mi te fi nan ce i ro, po rém, pre ci sou
ser re vis ta, à se me lhan ça do que ocor reu na apli ca -
ção do ins ti tu to à Jus ti ça Fe de ral, onde se ele vou para 
que cer tas mo da li da des de con fli tos não so fram óbi -
ces ape nas em ra zão do va lor da ca u sa. Assim, o va -
lor de um mó vel ser vi rá de pa râ me tro à lide, mas, se o 
pa tri mô nio con tem plar mais de um imó vel, a com po si -
ção será con di ção es sen ci al à ad mis si bi li da de. Não o
ad mi tin do os li ti gan tes, a ma té ria será le va da à Jus ti -
ça Co mum.

Pre viu-se, igual men te, que a efe ti va ção da tu te -
la de pen de rá de sim ples pe ti ção oral ou es cri ta, per -
mi ti do ao ma gis tra do con ce dê-la li mi nar men te, me di -
an te jus ti fi ca ção pré via, ci ta do o réu, sem pre que a
de man da es te ja eri gi da so bre ra zões só li das e haja
re ce io de ine fi cá cia do pro vi men to fi nal.

A ten ta ti va de con ci li a ção por equi pe mul ti dis ci -
pli nar jus ti fi ca-se por ofe re cer aos se pa ran dos ade -
qua da no ção dos re sul ta dos da lide, pois há pes so as
que, sob pres são, agem emo ci o nal men te e, não raro,
nes sas cir cuns tân ci as, fe rem a sen si bi li da de de fa mi -
li a res e tor nam im pos sí vel o even tu al res ta be le ci men -
to da união.

A pre sen ça do ad vo ga do aos pro ce di men tos é
con di ção con ti da no art. 133 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e ser ve ao in te res se das par tes e da es pe ci a li da de da 
ma té ria, don de sua pre vi são na nor ma.

Por fim, jus ti fi ca-se seja a exe cu ção da sen ten ça 
pro ces sa da no pró prio Ju i za do de Fa mí lia, e in te gre o
pro ces so de co nhe ci men to, para que aten da ao prin -
cí pio da eco no mia pro ces su al, prin cí pio que ori en tou
a Lei nº 9.099, de 1995, que tão bons fru tos tem apre -
sen ta do. O re cur so in ter pos to da con ces são de li mi -
nar se ex pli ca por am bas as ra zões pre ce den tes: a
uni da de pro ces su al, que dis pen sa pro ce di men tos in -
ci den ta is ou aces só ri os, e a ce le ri da de.

Com es tas ra zões, cre mos que a in clu são do Di -
re i to de Fa mí lia no âm bi to dos Ju i za dos Espe ci a is
será de gran de pro ve i to para toda a so ci e da de.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Car los Be zer ra.

  LEGISLAÇÃO CITADA

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.



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.

CAPÍTULO II
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is

Se ção I
Da Com pe tên cia

Art. 3º O Ju i za do Espe ci al Cí vel tem com pe tên -
cia para con ci li a ção, pro ces so e jul ga men to das ca u -
sas cí ve is de me nor com ple xi da de, as sim con si de ra -
das:

I – as ca u sas cujo va lor não ex ce da a qua ren ta
ve zes o sa lá rio mí ni mo;

II – as enu me ra das no art. 275, in ci so II, do Có -
di go de Pro ces so Ci vil;

III – a ação de des pe jo para uso pró prio;
IV – as ações pos ses só ri as so bre bens imó ve is

de va lor não ex ce den te ao fi xa do no in ci so I des te ar ti -
go.

1º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al pro mo ver a
exe cu ção:

I – dos seus jul ga dos;
II – dos tí tu los exe cu ti vos ex tra ju di ci a is, no va lor

de até qua ren ta ve zes o sa lá rio mí ni mo, ob ser va do o
dis pos to no § 1º do art. 5º des ta Lei.

2º Fi cam ex clu í das da com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al as ca u sas de na tu re za ali men tar, fa li men tar,
fis cal e de in te res se da Fa zen da Pú bli ca, e tam bém
as re la ti vas a aci den tes de tra ba lho, a re sí du os e ao
es ta do e ca pa ci da de das pes so as, ain da que de cu -
nho pa tri mo ni al.

3º A op ção pelo pro ce di men to pre vis to nes ta Lei 
im por ta rá em re nún cia ao cré di to ex ce den te ao li mi te
es ta be le ci do nes te ar ti go, ex ce tu a da a hi pó te se de
con ci li a ção.

Art. 4º E com pe ten te, para as ca u sas pre vis tas
nes ta Lei, o Ju i za do do foro:

I – do do mi cí lio do réu ou, a cri té rio do au tor, do
lo cal onde aque le exer ça ati vi da des pro fis si o na is ou
eco nô mi cas ou man te nha es ta be le ci men to, fi li al,
agên cia, su cur sal ou es cri tó rio;

II – do lu gar onde a obri ga ção deva ser sa tis fe i -
ta;

III – do do mi cí lio do au tor ou do lo cal do ato ou
fato, nas ações para re pa ra ção de dano de qual quer
na tu re za.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer hi pó te se, po de rá
a ação ser pro pos ta no foro pre vis to no in ci so I des te
ar ti go.

Se ção II
Do Juiz, dos Con ci li a do res e

dos Ju í zes Le i gos

Art. 5º O Juiz di ri gi rá o pro ces so com li ber da de
para de ter mi nar as pro vas a se rem pro du zi das, para
apre ciá-las e para dar es pe ci al va lor às re gras de ex -
pe riên cia co mum ou téc ni ca.

Art. 6º O Juiz ado ta rá em cada caso a de ci são
que re pu tar mais jus ta e equâ ni me, aten den do aos
fins so ci a is da lei e às exi gên ci as do bem co mum.

Art. 7º Os con ci li a do res e Ju í zes le i gos são au xi -
li a res da Jus ti ça, re cru ta dos, os pri me i ros, pre fe ren te -
men te, en tre os ba cha réis em Di re i to, e os se gun dos,
en tre ad vo ga dos com mais de cin co anos de ex pe -
riên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os Ju í zes le i gos fi ca rão im pe -
di dos de exer cer a ad vo ca cia pe ran te os Ju i za dos
Espe ci a is, en quan to no de sem pe nho de suas fun -
ções.

Se ção III
Das Par tes

Art. 5º Não po de rão ser par tes, no pro ces so ins -
ti tu í do por esta Lei, o in ca paz, o pre so, as pes so as ju -
rí di cas de di re i to pú bli co, as em pre sas pú bli cas da
União, a mas sa fa li da e o in sol ven te ci vil.

1º So men te as pes so as fí si cas ca pa zes se rão
ad mi ti das a pro por ação pe ran te o Ju i za do Espe ci al,
ex clu í dos os ces si o ná ri os de di re i to de pes so as ju rí di -
cas.

2º O ma i or de de zo i to anos po de rá ser au tor, in -
de pen den te men te de as sis tên cia, in clu si ve para fins
de con ci li a ção.

Art. 9º Nas ca u sas de va lor até vin te sa lá ri os mí -
ni mos, as par tes com pa re ce rão pes so al men te, po -
den do ser as sis ti das por ad vo ga do; nas de va lor su -
pe ri or, a as sis tên cia é obri ga tó ria.

1º Sen do fa cul ta ti va a as sis tên cia, se uma das
par tes com pa re cer as sis ti da por ad vo ga do, ou se o
réu for pes soa ju rí di ca ou fir ma in di vi du al, terá a ou tra
pane, se qui ser, as sis tên cia ju di ciá ria pres ta da por ór -



gão ins ti tu í do jun to ao Ju i za do Espe ci al, na for ma da
lei lo cal.

2º O Juiz aler ta rá as par tes da con ve niên cia do
pa tro cí nio por ad vo ga do, quan do a ca u sa o re co men -
dar.

3º O man da to ao ad vo ga do po de rá ser ver bal,
sal vo quan to aos po de res es pe ci a is.

4º O réu, sen do pes soa ju rí di ca ou ti tu lar de fir -
ma in di vi du al, po de rá ser re pre sen ta do por pre pos to
cre den ci a do

 Art. 10. Não se ad mi ti rá, no pro ces so, qual quer
for ma de in ter ven ção de ter ce i ro nem de as sis tên cia.
Admi tir-se-á o li tis con sór cio.

Art. 11. O Mi nis té rio Pú bli co in ter vi rá nos ca sos
pre vis tos em lei.

Se ção IV
Dos Atos Pro ces su a is

Art. 12. Os atos pro ces su a is se rão pú bli cos e
po de rão re a li zar-se em ho rá rio no tur no, con for me
dis pu se rem as nor mas de or ga ni za ção ju di ciá ria.

Art. 13. Os atos pro ces su a is se rão vá li dos sem -
pre que pre en che rem as fi na li da des para as qua is fo -
rem re a li za dos, aten di dos os cri té ri os in di ca dos no
art. 2º des ta Lei.

1º Não se pro nun ci a rá qual quer nu li da de sem
que te nha ha vi do pre ju í zo.

2º A prá ti ca de atos pro ces su a is em ou tras co -
mar cas po de rá ser so li ci ta da por qual quer meio idô -
neo de co mu ni ca ção.

3º Ape nas os atos con si de ra dos es sen ci a is se -
rão re gis tra dos re su mi da men te, em no tas ma nus cri -
tas, da ti lo gra fa das, ta qui gra fa das ou es te no ti pa das.
Os de ma is atos po de rão ser gra va dos em fita mag né -
ti ca ou equi va len te, que será inu ti li za da após o trân si -
to em jul ga do da de ci são.

4º As nor mas lo ca is dis po rão so bre a con ser va -
ção das pe ças do pro ces so e de ma is do cu men tos
que o ins tru em.

Se ção V
Do Pe di do

Art. 14. O pro ces so ins ta u rar-se-á com a apre -
sen ta ção do pe di do, es cri to ou oral, à Se cre ta ria do
Ju i za do.

1º Do pe di do cons ta rão, de for ma sim ples e em
lin gua gem aces sí vel:

I – o nome, a qua li fi ca ção e o en de re ço das par -
tes; II – os fa tos e os fun da men tos, de for ma su cin ta;

III – o ob je to e seu va lor.

2º É lí ci to for mu lar pe di do ge né ri co quan do não
for pos sí vel de ter mi nar, des de logo, a ex ten são da
obri ga ção.

3º O pe di do oral será re du zi do a es cri to pela Se -
cre ta ria do Ju i za do, po den do ser uti li za do o sis te ma
de fi chas ou for mu lá ri os im pres sos.

Art. 15. Os pe di dos men ci o na dos no art. 3º des -
ta Lei po de rão ser al ter na ti vos ou cu mu la dos nes ta úl -
ti ma hi pó te se, des de que co ne xos e a soma não ul tra -
pas se o li mi te fi xa do na que le dis po si ti vo.

Art. 16. Re gis tra do o pe di do, in de pen den te men -
te de dis tri bu i ção e au tu a ção, a Se cre ta ria do Ju i za do
de sig na rá a ses são de con ci li a ção, a re a li zar-se no
pra zo de quin ze dias.

Art. 17. Com pa re cen do ini ci al men te am bas as
par tes, ins ta u rar-se-á, des de logo, a ses são de con ci -
li a ção, dis pen sa dos o re gis tro pré vio de pe di do e a ci -
ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do pe di dos con tra pos -
tos, po de rá ser dis pen sa da a con tes ta ção for mal e
am bos se rão apre ci a dos na mes ma sen ten ça.

Se ção VI
Das Ci ta ções e Inti ma ções 

Art. 18. A ci ta ção far-se-á

I – por cor res pon dên cia, com avi so de re ce bi -
men to em mão pró pria;

II – tra tan do-se de pes soa ju rí di ca ou fir ma in di -
vi du al, me di an te en tre ga ao en car re ga do da re cep -
ção, que será obri ga to ri a men te iden ti fi ca do;

III – sen do ne ces sá rio, por ofi ci al de jus ti ça, in -
de pen den te men te de man da do ou car ta pre ca tó ria.

1º A ci ta ção con te rá có pia do pe di do ini ci al, dia
e hora para com pa re ci men to do ci tan do e ad ver tên cia 
de que, não com pa re cen do este, con si de rar-se-ão
ver da de i ras as ale ga ções ini ci a is, e será pro fe ri do jul -
ga men to, de pla no.

2º Não se fará ci ta ção por edi tal.

3º O com pa re ci men to es pon tâ neo su pri rá a fal ta 
ou nu li da de da ci ta ção.

Art. 19. As in ti ma ções se rão fe i tas na for ma pre -
vis ta para ci ta ção, ou por qual quer ou tro meio idô neo
de co mu ni ca ção.

1º Dos atos pra ti ca dos na au diên cia, con si de -
rar-se-ão des de logo ci en tes as par tes.

2º As par tes co mu ni ca rão ao ju í zo as mu dan ças 
de en de re ço ocor ri das no cur so do pro ces so, re pu -
tan do-se efi ca zes as in ti ma ções en vi a das ao lo cal an -
te ri or men te in di ca do, na au sên cia da co mu ni ca ção.



Se ção VII
Da Re ve lia

Art. 20. Não com pa re cen do o de man da do à ses -
são de con ci li a ção ou à au diên cia de ins tru ção e jul -
ga men to, re pu tar-se-ão ver da de i ros os fa tos ale ga -
dos no pe di do ini ci al, sal vo se o con trá rio re sul tar da
con vic ção do Juiz.

Se ção VIII
Da Con ci li a ção e do Ju í zo Arbi tral

Art. 21. Aber ta a ses são, o Juiz to ga do ou le i go
es cla re ce rá as par tes pre sen tes so bre as van ta gens
da con ci li a ção, mos tran do-lhes os ris cos e as con se -
qüên ci as do li tí gio, es pe ci al men te quan to ao dis pos to
no § 3º do art. 3º des ta Lei.

Art. 22. A con ci li a ção será con du zi da pelo Juiz
to ga do ou le i go ou p  or con ci li a dor sob sua ori en ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Obti da a con ci li a ção, esta será
re du zi da a es cri to e ho mo lo ga da pelo Juiz to ga do,
me di an te sen ten ça com efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo.

Art. 23. Não com pa re cen do o de man da do, o
Juiz to ga do pro fe ri rá sen ten ça.

Art. 24. Não ob ti da a con ci li a ção, as par tes po -
de rão op tar, de co mum acor do, pelo ju í zo ar bi tral, na
for ma pre vis ta nes ta Lei.

1º O ju í zo ar bi tral con si de rar-se-á ins ta u ra do, in -
de pen den te men te de ter mo de com pro mis so, com a
es co lha do ár bi tro pe las par tes. Se este não es ti ver
pre sen te, o Juiz con vo ca-lo-a e de sig na rá, de ime di a -
to, a data para a au diên cia de ins tru ção.

2º O ár bi tro será es co lhi do den tre os ju í zes le i -
gos.

Art. 25. O ár bi tro con du zi rá o pro ces so com os
mes mos cri té ri os do Juiz, na for ma dos arts. 5º e 6º
des ta Lei, po den do de ci dir por eqüi da de.

Art. 26. Ao tér mi no da ins tru ção, ou nos cin co
dias sub se qüen tes, o ár bi tro apre sen ta rá o la u do ao
Juiz to ga do para ho mo lo ga ção por sen ten ça ir re cor rí -
vel.

Se ção IX
Da Instru ção e Jul ga men to

Art. 27. Não ins ti tu í do o ju í zo ar bi tral, pro ce -
dar-se-á ime di a ta men te à au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to, des de que não re sul te pre ju í zo para a de -
fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do pos sí vel a sua re a li -
za ção ime di a ta, será a au diên cia de sig na da para um
dos quin ze dias sub se qüen tes, ci en tes, des de logo,
as par tes e tes te mu nhas even tu al men te pre sen tes.

Art. 28. Na au diên cia de ins tru ção e jul ga men to
se rão ou vi das as par tes, co lhi da a pro va e, em se gui -
da, pro fe ri da a sen ten ça.

Art. 29. Se rão de ci di dos de pla no to dos os in ci -
den tes que pos sam in ter fe rir no re gu lar pros se gui -
men to da au diên cia. As de ma is ques tões se rão de ci -
di das na sen ten ça. 

Pa rá gra fo úni co. So bre os do cu men tos apre sen -
ta dos por uma das par tes, ma ni fes tar-se-á ime di a ta -
men te a par te con trá ria, sem in ter rup ção da au diên -
cia.

Se ção X
Da Res pos ta do Réu

Art. 30. A con tes ta ção, que será oral ou es cri ta,
con te rá toda ma té ria de de fe sa, ex ce to ar güi ção de
sus pe i ção ou im pe di men to do Juiz, que se pro ces sa -
rá na for ma da le gis la ção em vi gor.

Art. 31. Não se ad mi ti rá a re con ven ção. É lí ci to
ao réu, na con tes ta ção, for mu lar pe di do em seu fa vor,
nos li mi tes do art. 32 des ta Lei, des de que fun da do
nos mes mos fa tos que cons ti tu em ob je to da con tro -
vér sia.

Pa rá gra fo úni co. O au tor po de rá res pon der ao
pe di do do réu na pró pria au diên cia ou re que rer a de -
sig na ção da nova data, que será des de logo fi xa da,
ci en tes to dos os pre sen tes.

Se ção XI
Das Pro vas

Art. 32. To dos os me i os de pro va mo ral men te le -
gí ti mos, ain da que não es pe ci fi ca dos em lei, são há -
be is para pro var a ve ra ci da de dos fa tos ale ga dos pe -
las par tes.

Art. 33. To das as pro vas se rão pro du zi das na
au diên cia de ins tru ção e jul ga men to, ain da que não
re que ri das pre vi a men te, po den do o Juiz li mi tar ou ex -
clu ir as que con si de rar ex ces si vas, im per ti nen tes ou
pro te la tó ri as.

Art. 34. As tes te mu nhas, até o má xi mo de três
para cada par te, com pa re ce rão à au diên cia de ins tru -
ção e jul ga men to le va das pela par te que as te nha ar -
ro la do, in de pen den te men te de in ti ma ção, ou me di an -
te esta, se as sim for re que ri do.

1º O re que ri men to para in ti ma ção das tes te mu -
nhas será apre sen ta do à Se cre ta ria no mí ni no cin co
dias an tes da au diên cia de ins tru ção e jul ga men to.

2º Não com pa re cen do a tes te mu nha in ti ma da, 
o Juiz po de rá de ter mi nar sua ime di a ta con du ção,
va len do-se, se ne ces sá ri os, do con cur so da for ça
pú bli ca.



Art. 35. Qu an do a pro va do fato exi gir, o Juiz po -
de rá in qui rir téc ni cos de sua con fi an ça, per mi ti da às
par tes a apre sen ta ção de pa re cer téc ni co.

Pa rá gra fo úni co. No cur so da au diên cia po de rá
o Juiz, de ofi cio ou a re que ri men to das par tes, re a li zar 
ins pe ção em pes so as ou co i sas, ou de ter mi nar que o
faça pes soa de sua con fi an ça, que lhe re la ta rá in for -
mal men te o ve ri fi ca do.

Art. 36. A pro va oral não será re du zi da a es cri to,
de ven do a sen ten ça re fe rir, no es sen ci al, os in for mes
tra zi dos nos de po i men tos.

Art. 37. A ins tru ção po de rá ser di ri gi da por Juiz
le i go, sob a su per vi são de Juiz to ga do.

Se ção XII
Da Sen ten ça

Art. 38. A sen ten ça men ci o na rá os ele men tos de 
con vic ção do Juiz, com bre ve re su mo dos fa tos re le -
van tes ocor ri dos em au diên cia, dis pen sa do o re la tó -
rio.

Pa rá gra fo úni co. Não se ad mi ti rá sen ten ça con -
de na tó ria por quan tia ilí qui da, ain da que ge né ri co o
pe di do.

Art. 39. É ine fi caz a sen ten ça con de na tó ria na
par te que ex ce der a al ça da es ta be le ci da nes ta Lei.

Art. 40. O Juiz le i go que ti ver di ri gi do a ins tru ção
pro fe ri rá sua de ci são e ime di a ta men te a sub me te rá
ao Juiz to ga do, que po de rá ho mo lo gá-la, pro fe rir
ou tra em subs ti tu i ção ou, an tes de se ma ni fes tar,
de ter mi nar a re a li za ção de atos pro ba tó ri os in dis -
pen sá ve is.

Art. 41. Da sen ten ça, ex ce tu a da a ho mo lo ga tó -
ria de con ci li a ção ou la u do ar bi tral, ca be rá re cur so
para o pró prio Ju i za do.

1º O re cur so será jul ga do por uma tur ma com -
pos ta por três Ju í zes to ga dos, em exer cí cio no pri me i -
ro grau de ju ris di ção, re u ni dos na sede do Ju i za do.

2º No re cur so, as par tes se rão obri ga to ri a men te 
re pre sen ta das por ad vo ga do.

Art. 42. O re cur so será in ter pos to no pra zo de
dez dias, con ta dos da ciên cia da sen ten ça, por pe ti -
ção es cri ta, da qual cons ta rão as ra zões e o pe di do
do re cor ren te.

1º O pre pa ro será fe i to, in de pen den te men te de
in ti ma ção, nas qua ren ta e oito ho ras se guin tes à in -
ter po si ção, sob pena de de ser ção.

2º Após o pre pa ro, a Se cre ta ria in ti ma rá o re cor -
ri do para ofe re cer res pos ta es cri ta no pra zo de dez
dias.

Art. 43. O re cur so terá so men te efe i to de vo lu ti vo, 
po den do o Juiz dar-lhe efe i to sus pen si vo, para evi tar
dano ir re pa rá vel para a par te. 

Art. 44. As par tes po de rão re que rer a trans cri -
ção da gra va ção da fita mag né ti ca a que alu de o § 3º
do art. 13 des ta Lei, cor ren do por con ta do re que ren te 
as des pe sas res pec ti vas. 

Art. 45. As par tes se rão in ti ma das da data da
ses são de jul ga men to.

Art. 46. O jul ga men to em se gun da ins tân cia
cons ta rá ape nas da ata, com a in di ca ção su fi ci en te
do pro ces so, fun da men ta ção su cin ta e par te dis po si -
ti va. Se a sen ten ça for con fir ma da pe los pró pri os fun -
da men tos, a sú mu la do jul ga men to ser vi rá de acór -
dão. 

Art. 47. (VETADO)

Se ção XIII
Dos Embar gos de De cla ra ção

Art. 48. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção quan -
do, na sen ten ça ou acór dão, hou ver obs cu ri da de,
con tra di ção, omis são ou dú vi da.

Pa rá gra fo úni co. Os er ros ma te ri a is po dem ser
cor ri gi dos de ofí cio.

Art. 49. Os em bar gos de de cla ra ção se rão in ter -
pos tos por es cri to ou oral men te, no pra zo de cin co
dias, con ta dos da ciên cia da de ci são.

Art. 50. Qu an do in ter pos tos con tra sen ten ça, os
em bar gos de de cla ra ção sus pen de rão o pra zo para
re cur so.

Se ção XIV
Da Extin ção do Pro ces so sem

Jul ga men to do Mé ri to

Art. 51. Extin gue-se o pro ces so, além dos ca sos
pre vis tos em lei:

I – quan do o au tor de i xar de com pa re cer a qual -
quer das au diên ci as do pro ces so; 

II – quan do inad mis sí vel o pro ce di men to ins ti tu í -
do por esta Lei ou seu pros se gui men to, após a con ci -
li a ção;

III – quan do for re co nhe ci da a in com pe tên cia
ter ri to ri al;

IV – quan do so bre vi er qual quer dos im pe di men -
tos pre vis tos no art. 8º des ta Lei;

V – quan do, fa le ci do o au tor, a ha bi li ta ção de -
pen der de sen ten ça ou não se der no pra zo de trin ta
dias;

VI – quan do, fa le ci do o réu, o au tor não pro mo -
ver a ci ta ção dos su ces so res no pra zo de trin ta dias
da ciên cia do fato.



1º A ex tin ção do pro ces so in de pen de rá, em
qual quer hi pó te se, de pré via in ti ma ção pes so al das
par tes.

2º No caso do in ci so I des te ar ti go, quan do com -
pro var que a au sên cia de cor re de for ça ma i or, a par te
po de rá ser isen ta da, pelo Juiz, do pa ga men to das
cus tas.

Se ção XV
Da Exe cu ção

Art. 52. A exe cu ção da sen ten ça pro ces sar-se-á
no pró prio Ju i za do, apli can do-se, no que cou ber, o
dis pos to no Có di go de Pro ces so Ci vil, com as se guin -
tes al te ra ções:

I – as sen ten ças se rão ne ces sa ri a men te lí qui -
das, con ten do a con ver são em Bô nus do Te sou ro Na -
ci o nal – BTN ou ín di ce equi va len te;

II – os cál cu los de con ver são de ín di ces, de ho -
no rá ri os, de ju ros e de ou tras par ce las se rão efe tu a -
dos por ser vi dor ju di ci al;

III – a in ti ma ção da sen ten ça será fe i ta, sem pre
que pos sí vel, na pró pria au diên cia em que for pro fe ri -
da. Nes sa in ti ma ção, o ven ci do será ins ta do a cum prir 
a sen ten ça tão logo ocor ra seu trân si to em jul ga do, e
ad ver ti do dos efe i tos do seu des cum pri men to (in ci so
V);

IV – não cum pri da vo lun ta ri a men te a sen ten ça
tran si ta da em jul ga do, e ten do ha vi do so li ci ta ção do
in te res sa do, que po de rá ser ver bal, pro ce der-se-á
des de logo à exe cu ção, dis pen sa da nova ci ta ção;

V – nos ca sos de obri ga ção de en tre gar, de fa -
zer, ou de não fa zer, o Juiz, na sen ten ça ou na fase de
exe cu ção, co mi na rá mul ta diá ria, ar bi tra da de acor do
com as con di ções eco nô mi cas do de ve dor, para a hi -
pó te se de ina dim ple men to. Não cum pri da a obri ga -
ção, o cre dor po de rá re que rer a ele va ção da mul ta ou
a trans for ma ção da con de na ção em per das e da nos,
que o Juiz de ime di a to ar bi tra rá, se guin do-se a exe cu -
ção por quan tia cer ta, in clu í da a mul ta ven ci da de
obri ga ção de dar, quan do evi den ci a da a ma lí cia do
de ve dor na exe cu ção do jul ga do;

VI – na obri ga ção de fa zer, o Juiz pode de ter mi -
nar o cum pri men to por ou trem, fi xa do o va lor que o
de ve dor deve de po si tar para as des pe sas, sob pena
de mul ta diá ria; 

VII – na ali e na ção for ça da dos bens, o Juiz po -
de rá au to ri zar o de ve dor, o cre dor ou ter ce i ra pes soa
idô nea a tra tar da ali e na ção do bem pe nho ra do, a
qual se aper fe i ço a rá em ju í zo até a data fi xa da para a
pra ça ou le i lão. Sen do o pre ço in fe ri or ao da ava li a -
ção, as par tes se rão ou vi das. Se o pa ga men to não for 

à vis ta será ofe re ci da ca u ção idô nea, nos ca sos de
ali e na ção de bem mó vel, ou hi po te ca do-o imó vel;

VIII – é dis pen sa da a pu bli ca ção de edi ta is em
jor na is, quan do se tra tar de ali e na ção de bens de pe -
que no va lor;

IX – o de ve dor po de rá ofe re cer em bar gos, nos
au tos da exe cu ção ver san do so bre:

a) fal ta ou nu li da de da ci ta ção no pro ces so, se
ele cor reu à re ve lia; 

b) ma ni fes to ex ces so de exe cu ção;
c) erro de cál cu lo;
d) ca u sa im pe di ti va, mo di fi ca ti va ou ex tin ti va da

obri ga ção, su per ve ni en te à sen ten ça. 
Art. 53. A exe cu ção de tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di -

ci al, no va lor de até qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, obe -
de ce rá ao dis pos to no Có di go de Pro ces so Ci vil, com
as mo di fi ca ções in tro du zi das por esta Lei.

1º Efe tu a da a pe nho ra, o de ve dor será in ti ma do
a com pa re cer à au diên cia de con ci li a ção, quan do po -
de rá ofe re cer em bar gos (art. 52, IX), por es cri to ou
ver bal men te.

2º Na au diên cia, será bus ca do o meio mais rá pi -
do e efi caz para a so lu ção do li tí gio, se pos sí vel com
dis pen sa da ali e na ção ju di ci al, de ven do o con ci li a dor
pro por, en tre ou tras me di das ca bí ve is, o pa ga men to
do dé bi to a pra zo ou a pres ta ção, a da ção em pa ga -
men to ou a ime di a ta ad ju di ca ção do bem pe nho ra do.

3º Não apre sen ta dos os em bar gos em au diên -
cia, ou jul ga dos im pro ce den tes, qual quer das par tes
po de rá re que rer ao Juiz a ado ção de uma das al ter -
na ti vas do pa rá gra fo an te ri or. 

4º Não en con tra do o de ve dor ou ine xis tin do
bens pe nho rá ve is, o pro ces so será ime di a ta men te
ex tin to, de vol ven do-se os do cu men tos ao au tor.

Se ção XVI
Das Des pe sas

Art. 54. O aces so ao Ju i za do Espe ci al in de pen -
de rá, em pri me i ro grau de ju ris di ção, do pa ga men to
de cus tas, ta xas ou des pe sas.

Pa rá gra fo úni co. O pre pa ro do re cur so, na for ma
do § 1lº do art. 42 des ta Lei, com pre en de rá to das as
des pe sas pro ces su a is, in clu si ve aque las dis pen sa -
das em pri me i ro grau de ju ris di ção, res sal va da a hi pó -
te se de as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta.

Art. 55. A sen ten ça de pri me i ro grau não con de -
na rá o ven ci do em cus tas e ho no rá ri os de ad vo ga do,
res sal va dos os ca sos de li ti gân cia de má-fé. Em se -
gun do grau, o re cor ren te, ven ci do, pa ga rá as cus tas e 
ho no rá ri os de ad vo ga do, que se rão fi xa dos en tre dez
por cen to e vin te por cen to do va lor de con de na ção



ou, não ha ven do con de na ção, do va lor cor ri gi do da
ca u sa.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção não se rão con ta -
das cus tas, sal vo quan do:

I – re co nhe ci da a li ti gân cia de má-fé;
II – im pro ce den tes os em bar gos do de ve dor;
III – tra tar-se de exe cu ção de sen ten ça que te -

nha sido ob je to de re cur so im pro vi do do de ve dor.

Se ção XVII
Dis po si ções Fi na is

  Art. 56. Insti tu í do o Ju i za do Espe ci al se rão im -
plan ta das as cu ra do ri as ne ces sá ri as e o ser vi ço de
as sis tên cia ju di ciá ria.

Art. 57. O acor do ex tra ju di ci al, de qual quer na tu -
re za ou va lor, po de rá ser ho mo lo ga do, no ju í zo com -
pe ten te, in de pen den te men te de ter mo, va len do a
sen ten ça como tí tu lo exe cu ti vo ju di ci al.

Pa rá gra fo úni co. Va le rá como tí tu lo ex tra ju di ci al
o acor do ce le bra do pe las par tes, por ins tru men to es -
cri to, re fe ren da do pelo ór gão com pe ten te do Mi nis té -
rio Pú bli co.

Art. 58. As nor mas de or ga ni za ção ju di ciá ria lo -
cal po de rão es ten der a con ci li a ção pre vis ta nos arts.
22 e 23 a ca u sas não abran gi das por esta Lei.

Art. 59. Não se ad mi ti rá ação res ci só ria nas ca u -
sas su je i tas ao pro ce di men to ins ti tu í do por esta Lei.

CAPÍTULO III
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is

Dis po si ções Ge ra is

Art. 60. O Ju i za do Espe ci al Cri mi nal pro vi do por
Ju í zes to ga dos ou to ga dos e le i gos, tem com pe tên cia 
para a con ci li a ção, o jul ga men to e a exe cu ção das in -
fra ções pe na is de me nor po ten ci al ofen si vo.

Art. 61. Con si de ram-se in fra ções pe na is de me -
nor po ten ci al ofen si vo, para os efe i tos des ta Lei, as
con tra ven ções pe na is e os cri mes a que a lei co mi ne
pena má xi ma não su pe ri or a um ano, ex ce tu a dos os
ca sos em que a lei pre ve ja pro ce di men to es pe ci al.

Art. 62. O pro ces so pe ran te o Ju i za do Espe ci al
ori en tar-se-á pe los cri té ri os da ora li da de, in for ma li da -
de, eco no mia pro ces su al e ce le ri da de, ob je ti van do,
sem pre que pos sí vel, a re pa ra ção dos da nos so fri dos
pela ví ti ma e a apli ca ção de pena não pri va ti va de li -
ber da de.

Se ção I
Da Com pe tên cia e dos Atos Pro ces su a is

Art. 63. A com pe tên cia do Ju i za do será de ter mi -
na da pelo lu gar em que foi pra ti ca da a in fra ção pe nal.

Art. 64. Os atos pro ces su a is se rão pú bli cos e
po de rão re a li zar-se em ho rá rio no tur no e em qual -
quer dia da se ma na, con for me dis pu se rem as nor mas 
de or ga ni za ção ju di ciá ria.

Art. 65. Os atos pro ces su a is se rão vá li dos sem -
pre que pre en che rem as fi na li da des para as qua is fo -
ram re a li za dos, aten di dos os cri té ri os in di ca dos no
art. 62. des ta Lei.

1º Não se pro nun ci a rá qual quer nu li da de sem
que te nha ha vi do pre ju í zo.

2º A prá ti ca de atos pro ces su a is em ou tras co -
mar cas po de rá ser so li ci ta da por qual quer meio há bil
de co mu ni ca ção.

3º Se rão ob je to de re gis tro es cri to ex clu si va -
men te os atos ha vi dos por es sen ci a is. Os atos re a li -
za dos em au diên cia de ins tru ção e jul ga men to po de -
rão ser gra va dos em fita mag né ti ca ou equi va len te.

Art. 66. A ci ta ção será pes so al e far-se-á no pró -
prio Ju i za do, sem pre que pos sí vel, ou por man da do.

Pa rá gra fo úni co. Não en con tra do o acu sa do
para ser ci ta do, o Juiz en ca mi nha rá as pe ças exis ten -
tes ao Ju í zo co mum para ado ção do pro ce di men to
pre vis to em lei.

Art. 67. A in ti ma ção far-se-á por cor res pon dên -
cia, com avi so de re ce bi men to pes so al ou, tra tan -
do-se de pes soa ju rí di ca ou fir ma in di vi du al, me di an te 
en tre ga ao en car re ga do da re cep ção, que será obri -
ga to ri a men te iden ti fi ca do, ou, sen do ne ces sá rio, por
ofi ci al de jus ti ça, in de pen den te men te de man da do ou
car ta pre ca tó ria, ou ain da por qual quer meio idô neo
de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Dos atos pra ti ca dos em au -
diên cia con si de rar-se-ão des de logo ci en tes as par -
tes, os in te res sa dos e de fen so res.

Art. 68. Do ato de in ti ma ção do au tor do fato e do 
man da do de ci ta ção do acu sa do, cons ta rá a ne ces si -
da de de seu com pa re ci men to acom pa nha do de ad -
vo ga do, com a ad ver tên cia de que, na sua fal ta,
ser-lhe-á de sig na do de fen sor pú bli co.

Se ção II
Da Fase Pre li mi nar

Art. 69. A au to ri da de po li ci al que to mar co nhe ci -
men to da ocor rên cia la vra rá ter mo, cir cuns tan ci a do e
o en ca mi nha rá ime di a ta men te ao Ju i za do, com o au -
tor do fato e a ví ti ma, pro vi den ci an do-se as re qui si -
ções dos exa mes pe ri ci a is ne ces sá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Ao au tor do fato que, após a la -
vra tu ra do ter mo, for ime di a ta men te en ca mi nha do ao
Ju i za do ou as su mir o com pro mis so de a ele com pa re -



cer, não se im po rá pri são em fla gran te, nem se exi gi rá 
fi an ça.

Art. 70. Com pa re cen do o au tor do fato e a ví ti -
ma, e não sen do pos sí vel a re a li za ção ime di a ta da
au diên cia pre li mi nar, será de sig na da data pró xi ma,
da qual am bos sa i rão ci en tes.

Art. 71. Na fal ta do com pa re ci men to de qual quer 
dos en vol vi dos, a Se cre ta ria pro vi den ci a rá sua in ti -
ma ção e, se for o caso, a do res pon sá vel ci vil, na for -
ma dos arts. 67 e 68 des ta Lei.

Art. 72. Na au diên cia pre li mi nar, pre sen te o re -
pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, o au tor do fato e a
ví ti ma e, se pos sí vel, o res pon sá vel ci vil, acom pa nha -
dos por seus ad vo ga dos, o Juiz es cla re ce rá so bre a
pos si bi li da de da com po si ção dos da nos e da ace i ta -
ção da pro pos ta de apli ca ção ime di a ta de pena não
pri va ti va de li ber da de.

Art. 73. A con ci li a ção será con du zi da pelo Juiz
ou por con ci li a dor sob sua ori en ta ção. 

Pa rá gra fo úni co. Os con ci li a do res são au xi li a res
da Jus ti ça, re cru ta dos, na for ma da lei lo cal, pre fe ren -
te men te en tre ba cha réis em Di re i to; ex clu í dos os que
exer çam fun ções na ad mi nis tra ção da Jus ti ça Cri mi -
nal.

Art. 74.  A com po si ção dos da nos ci vis será re -
du zi da a es cri to e, ho mo lo ga da pelo Juiz me di an te
sen ten ça ir re cor rí vel, terá efi cá cia de tí tu lo a ser exe -
cu ta do no ju í zo ci vil com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de ação pe nal de
ini ci a ti va pri va da ou de ação pe nal pú bli ca con di ci o -
na da à re pre sen ta ção, o acor do ho mo lo ga do acar re ta 
a re nún cia ao di re i to de que i xa ou re pre sen ta ção.

Art. 75. Não ob ti da a com po si ção dos da nos ci -
vis, será dada ime di a ta men te ao ofen di do a opor tu ni -
da de de exer cer o di re i to de re pre sen ta ção ver bal,
que será re du zi da a ter mo. 

Pa rá gra fo úni co. O não ofe re ci men to da re pre -
sen ta ção na au diên cia pre li mi nar não im pli ca de ca -
dên cia do di re i to, que po de rá ser exer ci do no pra zo
pre vis to em lei.

Art. 76. Ha ven do re pre sen ta ção ou tra tan do-se
de cri me de ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, não
sen do caso de ar qui va men to, o Mi nis té rio Pú bli co po -
de rá pro por a apli ca ção ime di a ta de pena res tri ti va de 
di re i tos ou mul tas, a ser es pe ci fi ca da na pro pos ta.

1º Nas hi pó te ses de ser a pena de mul ta a úni ca
apli cá vel, o Juiz po de rá re du zi-la até a me ta de.

2º Não se ad mi ti rá a pro pos ta se fi car com pro va -
do:

I - ter sido o au tor da in fra ção con de na do, pela
prá ti ca de cri me, à pena pri va ti va de li ber da de, por
sen ten ça de fi ni ti va; 

II - ter sido o agen te be ne fi ci a do an te ri or men te,
no pra zo de cin co anos, pela apli ca ção de pena res tri -
ti va ou mul ta, nos ter mos des te ar ti go;

III - não in di ca rem os an te ce den tes, a con du ta
so ci al e a per so na li da de do agen te, bem como os mo -
ti vos e as cir cuns tân ci as, ser ne ces sá ria e su fi ci en te a 
ado ção da me di da.

3º Ace i ta a pro pos ta pelo au tor da in fra ção e seu 
de fen sor, será sub me ti da à apre ci a ção do Juiz.

4º Aco lhen do a pro pos ta do Mi nis té rio Pú bli co
ace i ta pelo au tor da in fra ção, o Juiz apli ca rá a pena
res tri ti va de di re i tos ou mul ta, que não im por ta rá em
re in ci dên cia, sen do re gis tra da ape nas para im pe dir
no va men te o mes mo be ne fí cio no pra zo de cin co
anos.

5º Da sen ten ça pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or
ca be rá a ape la ção re fe ri da no art. 82 des ta Lei.

6º A im po si ção da san ção de que tra ta o § 4º
des te ar ti go não cons ta rá de cer ti dão de an te ce den -
tes cri mi na is, sal vo para os fins pre vis tos no mes mo
dis po si ti vo, e não terá efe i tos ci vis, ca ben do aos in te -
res sa dos pro por ação ca bí vel no ju í zo cí vel.

Se ção III
Do Pro ce di men to Su ma rís si mo

Art. 77. Na ação pe nal de ini ci a ti va pú bli ca,
quan do não hou ver apli ca ção de pena, pela au sên cia
do au tor do fato, ou pela não ocor rên cia da hi pó te se
pre vis ta no art. 76 des ta Lei, o Mi nis té rio Pú bli co ofe -
re ce rá ao Juiz, de ime di a to, de nún cia oral, se não
hou ver ne ces si da de de di li gên ci as im pres cin dí ve is.

§ 1º Para o ofe re ci men to da de nún cia, que será
ela bo ra da com base no ter mo de ocor rên cia re fe ri do
no art. 69 des ta Lei, com dis pen sa do in qué ri to po li ci -
al, pres cin dir-se-á do exa me do cor po de de li to quan -
do a ma te ri a li da de do cri me es ti ver afe ri da por bo le -
tim mé di co ou pro va equi va len te.

§ 2º Se a com ple xi da de ou cir cuns tân ci as do
caso não per mi ti rem a for mu la ção da de nún cia, o Mi -
nis té rio Pú bli co po de rá re que rer ao Juiz o en ca mi -
nha men to das pe ças exis ten tes, na for ma do pa rá gra -
fo úni co do art. 66 des ta Lei.

§ 3º Na ação pe nal de ini ci a ti va do ofen di do po -
de rá ser ofe re ci da que i xa oral, ca ben do ao Juiz ve ri fi -
car se a com ple xi da de e as cir cuns tân ci as do caso
de ter mi nam a ado ção das pro vi dên ci as pre vis tas no
pa rá gra fo úni co do art. 66 des ta Lei.



Art. 78. Ofe re ci da a de nún cia ou que i xa, será re -
du zi da a ter mo, en tre gan do-se có pia ao acu sa do, que 
com ela fi ca rá ci ta do e ime di a ta men te ci en ti fi ca do da
de sig na ção de dia e hora para a au diên cia de ins tru -
ção e jul ga men to, da qual tam bém to ma rão ciên cia o
Mi nis té rio Pú bli co, o ofen di do, o res pon sá vel ci vil e
seus ad vo ga dos.

1º Se o acu sa do não es ti ver pre sen te, será ci ta -
do na for ma dos arts. 66 e 68 des ta Lei e ci en ti fi ca do
da data da au diên cia de ins tru ção e jul ga men to, de -
ven do a ela tra zer suas tes te mu nhas ou apre sen tar
re que ri men to para in ti ma ção, no mí ni mo cin co dias
an tes de sua re a li za ção.

2º Não es tan do pre sen tes o ofen di do e o res -
pon sá vel ci vil, se rão in ti ma dos nos ter mos do art. 77
des ta Lei para com pa re ce rem à au diên cia de ins tru -
ção e jul ga men to.

3º As tes te mu nhas ar ro la das se rão in ti ma das
na for ma pre vis ta no art. 67 des ta Lei.

Art. 79. No dia e hora de sig na dos para a au diên -
cia de ins tru ção e jul ga men to, se na fase pre li mi nar
não ti ver ha vi do pos si bi li da de de ten ta ti va de con ci li a -
ção e de ofe re ci men to de pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú -
bli co, pro ce der-se-á nos ter mos dos arts. 72, 73, 74 e
75 des ta Lei.

Art. 80. Ne nhum ato será adi a do, de ter mi nan do
o Juiz, quan do im pres cin dí vel, a con du ção co er ci ti va
de quem deva com pa re cer.

Art. 81. Aber ta a au diên cia, será dada a pa la vra
ao de fen sor para res pon der à acu sa ção, após o que o 
Juiz re ce be rá, ou não, a de nún cia ou que i xa; ha ven do 
re ce bi men to, se rão ou vi das a ví ti ma e as tes te mu -
nhas de acu sa ção e de fe sa, in ter ro gan do-se a se guir
o acu sa do, se pre sen te, pas san do-se ime di a ta men te
aos de ba tes ora is e à pro la ção da sen ten ça.

1º To das as pro vas se rão pro du zi das na au diên -
cia de ins tru ção e jul ga men to, po den do o Juiz li mi tar
ou ex clu ir as que con si de rar ex ces si vas, im per ti nen -
tes ou pro te la tó ri as.

2º De todo o ocor ri do na au diên cia será la vra do
ter mo, as si na do pelo Juiz e pe las par tes, con ten do
bre ve re su mo dos fa tos re le van tes ocor ri dos em au -
diên cia e a sen ten ça.

3º A sen ten ça, dis pen sa do o re la tó rio, men ci o -
na rá os ele men tos de con vic ção do Juiz.

Art. 82. Da de ci são de re je i ção da de nún cia ou
que i xa e da sen ten ça ca be rá ape la ção, que po de rá
ser jul ga da por tur ma com pos ta de três Ju í zes em
exer cí cio no pri me i ro grau de ju ris di ção, re u ni dos na
sede do Ju i za do.

1º A ape la ção será in ter pos ta no pra zo de dez
dias, con ta dos da ciên cia da sen ten ça pelo Mi nis té rio
Pú bli co, pelo réu e seu de fen sor, por pe ti ção es cri ta,
da qual cons ta rão as ra zões e o pe di do do re cor ren te.

2º O re cor ri do será in ti ma do para ofe re cer res -
pos ta es cri ta no pra zo de dez dias.

3º As par tes po de rão re que rer a trans cri ção da
gra va ção da fita mag né ti ca a que alu de o § 3E do art.
65 des ta Lei.

4º As par tes se rão in ti ma das da data da ses são
de jul ga men to pela im pren sa.

5º Se a sen ten ça for con fir ma da pe los pró pri os
fun da men tos, a sú mu la do jul ga men to ser vi rá de
acór dão.

Art. 83. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção quan -
do, em sen ten ça ou acór dão, hou ver obs cu ri da de,
con tra di ção, omis são ou dú vi da.

1º Os em bar gos de de cla ra ção se rão opos tos
por es cri to ou oral men te, no pra zo de cin co dias, con -
ta dos da ciên cia da de ci são.

2º Qu an do opos tos con tra sen ten ça, os em bar -
gos de de cla ra ção sus pen de rão o pra zo para o re cur -
so.

3º Os er ros ma te ri a is po dem ser cor ri gi dos de
ofí cio.

Se ção IV
Da Exe cu ção

Art. 84. Apli ca da ex clu si va men te pena de mul ta,
seu cum pri men to far-se-á me di an te pa ga men to na
Se cre ta ria do Ju i za do.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a do o pa ga men to, o Juiz
de cla ra rá ex tin ta a pu ni bi li da de, de ter mi nan do que a
con de na ção não fi que cons tan do dos re gis tros cri mi -
na is, ex ce to para fins de re qui si ção ju di ci al.

Art. 85. Não efe tu a do o pa ga men to de mul ta,
será fe i ta a con ver são em pena pri va ti va da li ber da de, 
ou res tri ti va de di re i tos, nos ter mos pre vis tos em lei.

Art. 86. A exe cu ção das pe nas pri va ti vas de li -
ber da de e res tri ti vas de di re i tos, ou de mul ta cu mu la -
da com es tas, será pro ces sa da pe ran te o ór gão com -
pe ten te, nos ter mos da lei.

Se ção V
Das Des pe sas Pro ces su a is

Art. 87. Nos ca sos de ho mo lo ga ção do acor do
ci vil e apli ca ção de pena res tri ti va de di re i tos ou mul ta
(art. 74 e 76, § 4º), as des pe sas pro ces su a is se rão re -
du zi das, con for me dis pu ser lei es ta du al.



Se ção VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 88. Além das hi pó te ses do Có di go Pe nal e
da le gis la ção es pe ci al, de pen de rá de re pre sen ta ção
a ação pe nal re la ti va aos cri mes de le sões cor po ra is
le ves e le sões cul po sas. Art. 89. Nos cri mes em que a
pena mí ni ma co mi na da for igual ou in fe ri or a um ano,
abran gi das ou não por esta lei, o Mi nis té rio Pú bli co,
ao ofe re cer a de nún cia, po de rá pro por a sus pen são
do pro ces so, por dois a qua tro anos, des de que o acu -
sa do não es te ja sen do pro ces sa do ou não ten ta sido
con de na do por ou tro cri me, pre sen tes os de ma is re -
qui si tos que au to ri za ri am a sus pen são con di ci o nal da 
pena (art. 77 do Có di go Pe nal).

1º Ace i ta a pro pos ta pelo acu sa do e seu de fen -
sor, na pre sen ça do Juiz, este, re ce ben do a de nún cia, 
po de rá sus pen der o pro ces so, sub me ten do o acu sa -
do a pe río do de pro va, sob as se guin tes con di ções:

I – re pa ra ção do dano, sal vo im pos si bi li da de de
fazê-lo;

II – pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga -
res;

III – pro i bi ção de au sen tar-se da co mar ca onde
re si de, sem au to ri za ção do Juiz;

IV – com pa re ci men to pes so al e obri ga tó rio a ju í -
zo, men sal men te, para in for mar e jus ti fi car suas ati vi -
da des.

2º O Juiz po de rá es pe ci fi car ou tras con di ções a
que fica su bor di na da a sus pen são, des de que ade -
qua das ao fato e à si tu a ção pes so al do acu sa do.

3º A sus pen são será re vo ga da se, no cur so do
pra zo, o be ne fi ciá rio vier a ser pro ces sa do por ou tro
cri me ou não efe tu ar, sem mo ti vo jus ti fi ca do, a re pa ra -
ção do dano.

4º A sus pen são po de rá ser re vo ga da se o acu -
sa do vier a ser pro ces sa do, no cur so do pra zo, por
con tra ven ção, ou des cum prir qual quer ou tra con di ção 
im pos ta.

5º Expi ra do o pra zo sem re vo ga ção, o Juiz de -
cla ra rá ex tin ta a pu ni bi li da de.

6º Não cor re rá a pres cri ção du ran te o pra zo de
sus pen são do pro ces so.

7º Se o acu sa do não ace i tar a pro pos ta pre vis ta
nes te ar ti go, o pro ces so pros se gui rá em seus ul te ri o -
res ter mos.

Art. 90. As dis po si ções des ta lei não se apli cam
aos pro ces sos pe na is cuja ins tru ção já es ti ver ini ci a -
da.

Art. 91. Nos ca sos em que esta lei pas sa a exi gir
re pre sen ta ção para a pro po si tu ra da ação pe nal pú -

bli ca, o ofen di do ou seu re pre sen tan te le gal será in ti -
ma do para ofe re cê-la no pra zo de trin ta dias, sob
pena de de ca dên ci as.

Art. 92. Apli cam-se sub si di a ri a men te as dis po si -
ções dos Có di gos Pe nal e de Pro ces so Pe nal, no que
não fo rem in com pa tí ve is com esta lei.

CAPÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is Co muns

Art. 93. Lei Esta du al dis po rá so bre o Sis te ma de
Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, sua or ga ni za -
ção, com po si ção e com pe tên cia.

Art. 94. Os ser vi ços de car tó rio po de rão ser
pres ta dos, e as au diên ci as re a li za das fora da sede da 
Co mar ca, em ba ir ros ou ci da des a ela per ten cen tes,
ocu pan do ins ta la ções de pré di os pú bli cos, de acor do
com au diên ci as pre vi a men te anun ci a das.

Art. 95. Os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os 
cri a rão e ins ta la rão os Ju i za dos Espe ci a is no pra zo
de seis me ses, a con tar da vi gên cia les ta lei.

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

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

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

Se ção III
Da Advo ca cia e da De fen so ria Pú bli ca

Art. 133. O ad vo ga do é in dis pen sá vel à ad mi nis -
tra ção da jus ti ça, sen do in vi o lá vel por seus atos e ma -
ni fes ta ções no exer cí cio da pro fis são, nos li mi tes da
lei.
....................................................................................

(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 254, DE 2001

Cria o Pro gra ma Espe ci al de Pe cú lio 
Estu dan til e dá ou tras pro vi dên ci as.

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



Art. 1º Fica cri a do, no âm bi to do Pro gra ma Na ci -
o nal de Ren da Mí ni ma vin cu la da à edu ca ção – ”Bol sa 
Esco la“, ins ti tu í do pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 
2001, o Pro gra ma Espe ci al de Pe cú lio Estu dan til,
para o aten di men to a alu nos do en si no fun da men tal,
cu jas fa mí li as se en qua drem no in ci so I do art. 3º da
Lei Com ple men tar nº 111, de 6 de ju lho de 2001, que
re gu la men ta o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za.

§ 1º O pro gra ma tem por ob je ti vos:
I – es ti mu lar a fre qüên cia, o apro ve i ta men to es -

co lar, a con ti nu i da de dos es tu dos e a con clu são do
en si no fun da men tal;

II – com ba ter a eva são es co lar e a re pe tên cia.
§ 2º So men te po de rão ser ca das tra dos como

be ne fi ciá ri os do pro gra ma alu nos re gu lar men te ma -
tri cu la dos no en si no fun da men tal da rede pú bli ca de
mu ni cí pi os com po pu la ção de até cem mil ha bi tan tes,
e que já es te jam pre vi a men te ca das tra dos no Pro gra -
ma Bol sa-Esco la do go ver no fe de ral.

Art. 2º O pe cú lio de que tra ta esta lei será cons ti -
tu í do por cré di tos em uma con ta de pou pan ça es pe ci -
al, aber ta em nome do alu no e de sua mãe, ou de pes -
soa que le gal men te a subs ti tua, na se guin te for ma:

I – de pó si to ini ci al, quan do do ca das tra men to do 
alu no no pro gra ma;

II – de pó si tos anu a is, efe tu a dos, no má xi mo,
trin ta dias após a con fir ma ção de que o alu no foi apro -
va do na sé rie que es ta va cur san do;

III – cor re ção do sal do da con ta de que tra ta o
ca put pelo Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
– INPC, apu ra do pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de 
Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, acu mu la do nos doze
me ses pos te ri o res a cada de pó si to;

IV – re mu ne ra ção de oito por cen to ao ano so -
bre os sal dos cor ri gi dos na for ma do in ci so an te ri or,
cre di ta dos jun ta men te com a cor re ção de que tra ta o
in ci so III.

Pa rá gra fo úni co. A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
ins ti tu i ção fi nan ce i ra re cep ta do ra dos de pó si tos, en vi -
a rá aos be ne fi ciá ri os, se mes tral men te, ex tra to de
suas-res pec ti vas con tas es pe ci a is de pou pan ça.

Art. 3º O pro gra ma será im plan ta do, em cada
mu ni cí pio, em oito eta pas anu a is e su ces si vas, ini ci -
an do-se com os alu nos da 1ª sé rie, e sen do am pli a do
para a sé rie se guin te a cada ano sub se qüen te, até
atin gir os alu nos da 8ª sé rie.

§ 1º O de pó si to ini ci al será de um sa lá rio mí ni -
mo, sen do que os de pó si tos anu a is te rão va lo res
equi va len tes aos se guin tes per cen tu a is do sa lá -
rio-mí ni mo, con for me a sé rie con clu í da:

I – 1º sé rie – ses sen ta por cen to;
II – 2º sé rie – se ten ta por cen to;
III – 3º sé rie – oi ten ta por cen to;
IV – 4º sé rie – no ven ta por cen to;
V – 5º sé rie – cem por cen to;
VI – 6º sé rie – cen to e dez por cen to;
VII – 7º sé rie – cen to e vin te por cen to;
VIII – 8º sé rie – cen to e trin ta por cen to.
§ 2º O sal do da con ta es pe ci al de pou pan ça de

que tra ta esta lei será li be ra do para sa que após a efe -
tu a ção do de pó si to anu al re fe ren te à 8º se rie.

§ 3º Após a li be ra ção de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or, a con ta es pe ci al de pou pan ça será trans for -
ma da em uma ca der ne ta de pou pan ça re gu lar, su je i -
ta às nor mas que re gem esse tipo de apli ca ção fi nan -
ce i ra.

§ 4º Em caso de re pro va ção do be ne fi ciá rio, em
qual quer sé rie, o sal do da con ta es pe ci al de pou pan -
ça re ver te rá para o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za.

Art. 4º Em caso de com pro va da ne ces si da de fa -
mi li ar, a ser de fi ni da em re gu la men to, po de rá ser au -
to ri za do o sa que to tal ou par ci al do sal do da con ta es -
pe ci al de pou pan ça após a efe tu a ção do de pó si to
anu al re fe ren te à 4º sé rie.

Pa rá gra fo úni co. Na ocor rên cia do dis pos to nes -
te ar ti go, a re mu ne ra ção do sal do da res pec ti va con ta
será re du zi da para seis por cen to ao ano, re du zin -
do-se tam bém os de pó si tos fu tu ros re fe ren tes às 6ª,
7ª e 8ª sé ri es para um per cen tu al de cem por cen to do 
sa lá rio-mí ni mo.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tal vez a fa ce ta mais cru el da po bre za seja a ig -
no rân cia a que são con de na dos aque les que nela vi -
vem. Nes se sen ti do, a edu ca ção, seja ela pro fis si o na -
li zan te ou vol ta da para a ci da da nia, é uma das for mas 
mais efi ca zes de com ba ter a po bre za, na me di da em
que dá aos ci da dãos as con di ções bá si cas e os es tí -
mu los ne ces sá ri os para lu ta rem pelo me lho ria de
suas vi das e de suas fa mí li as.

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000, que
cri ou o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, 
deu ao go ver no fe de ral um po de ro so ins tru men to
para ata car os gra ves pro ble mas so ci a is ca u sa dos
pela po bre za. Essa gran de con tri bu i ção do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães em prol dos es tra tos mais
des fa vo re ci dos de nos sa so ci e da de deve, por tan to,



ter nas ações vol ta das para a edu ca ção uma de suas
pri o ri da des bá si cas.

Den tro des se es pí ri to, pro po nho a cri a ção do
Pro gra ma Espe ci al de Pe cú lio Estu dan til, que tem por 
ob je ti vo es ti mu lar a fre qüên cia, o apro ve i ta men to es -
co lar, a con ti nu i da de dos es tu dos, além de com ba ter
a eva são es co lar e a re pe tên cia. Esse pro gra ma, a
ser cri a do no âm bi to do Pro gra ma Bol sa Esco la, que
já con ta com re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, pro por ci o na rá a for ma ção de um
pe cú lio para os alu nos do en si no fun da men tal, a ser
res ga ta do quan do da con clu são da 8º se rie.

Além dos ob je ti vos pro pri a men te es co la res,
deve-se res sal tar que o pro gra ma tam bém pro por ci o -
na rá aos alu nos egres sos do en si no fun da men tal
uma pou pan ça que os aju da rá na mon ta gem de pe -
que nos ne gó ci os que con tri bu i rão no sus ten to de
suas fa mí li as.

O pe cú lio será for ma do por de pó si tos em uma
con ta es pe ci al de pou pan ça, a ser aber ta na Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, em nome do alu no be ne fi ciá rio e
de sua mãe. O pe río do de im plan ta ção será de oito
anos, ini ci an do-se, em cada mu ni cí pio, pe los alu nos
da 1ª sé rie e sen do am pli a do até atin gir a 8ª sé rie.

Em caso de re pro va ção em qual quer sé rie, os
re cur sos re ver te rão ao Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za. Há, ain da, uma pre vi são de res ga -
te ex tra or di ná rio ao fi nal da 4ª sé rie, no caso de com -
pro va da ne ces si da de fa mi li ar.

São es sas as ra zões que jus ti fi cam a pro po si -
ção, que, pelo seu am plo al can ce so ci al, cer ta men te
me re ce rá o apo io dos de ma is mem bros des te Par la -
men to.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Antô nio Car los Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.219, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Ren da
Mí ni ma vin cu la da à edu ca ção – Bol sa
Esco la 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:
... ................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 111
DE 6 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e 
Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis -

ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
....................................................................................

Art. 3º Os re cur sos do Fun do se rão di re ci o na -
dos a ações que te nham como alvo:

I – fa mí li as cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or à
li nha de po bre za, as sim como in di ví du os em igual si -
tu a ção de ren da;

II – as po pu la ções do mu ni cí pi os o lo ca li da des
ur ba nas ou ru ra is, iso la das ou in te gran tes de re giões
me tro po li ta nas, que apre sen tem con di ções de vida
des fa vo rá ve is.

§ 1º O aten di men to às fa mí li as e in di ví du os de
que tra ta o in ci so I será fe i to pri o ri ta ri a men te, por
meio de pro gra mas de re for ço de ren da, nas mo da li -
da des ”Bol sa Esco la“, para as fa mí li as que têm fi lhos
com ida de en tre seis e quin ze anos, e ”Bol sa Ali men -
ta ção“, àque las com fi lhos em ida de de zero a seis
anos e in di ví du os que per de ram os vín cu los fa mi li a -
res.

§ 2º A li nha de po bre za ou con ce i to que ve nha a
subs ti tuí-lo, as sim como os mu ni cí pi os que apre sen -
tem con di ções de vida des fa vo rá ve is, se rão de fi ni dos
e di vul ga dos, pelo Po der Exe cu ti vo, a cada ano.
....................................................................................

(As co mis sões de Assun tos Eco no nô -
mi cos e de Edu ca ção, Ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com -
pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº
118, de 2001, de 13 do cor ren te, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do in for ma ções so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2000, que se
en con tra com sua tra mi ta ção so bres ta da, nos ter mos
do Re que ri men to nº 558, de 2000, aguar dan do pro -
nun ci a men to do Po der Ju di ciá rio.

O ex pe di en te foi ane xa do em có pia ao pro ces -
sa do no Re que ri men to nº 558, de 2000, bem como ao 
pro ces sa do do re fe ri do pro je to, que vol ta à tra mi ta ção 
nor mal e re tor na à Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Tião Vi a na.

São li dos os se guin tes:



OFÍCIO Nº 1601-L-PFL/2001

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -
lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren -
te Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti -
na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 10, de
13 de no vem bro de 2001, que ”Alte ra a Lei nº 8.745, 
de 9 de de zem bro de 1993, que dis põe so bre a con -
tra ta ção por tem po de ter mi na do para aten der a ne -
ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú -
bli co, nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi den ci as“, em subs ti tu i -
ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Ti tu la res

De pu ta do Chi co Sar del li
De pu ta do Cos ta Fer re i ra

Su plen te:
De pu ta do Jor ge Khoury
De pu ta do Wil son Bra ga

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.

GLPMDB Nº 255/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 Ro bin son Vi a na,
como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor Wel ling ton
Ro ber to, e como su plen te, o Se na dor João Alber to
Sou za, em vaga an te ri or men te ocu pa da pelo Se na -
dor Ney Su as su na, na Co mis são Mis ta in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.156-5, de 24-8-2001, que ”cria a Agên cia de De sen -
vol vi men to do Nor des te – ADENE, ex tin gue a Su pe -
rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te –
SUDENE, 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
Se na dor Na bor Ju ni or 
Se na dor Ro bin son Vi a na 

Su plen tes
Se na dor Gil vam Bor ges
Se na dor João Alber to Sou za.

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

GLPMDB Nº 259/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de
24-8-2001, que cria a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin ten dên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM, 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
Se na dor Ro bin son Vi a na
Se na dor Alber to Sil va

Su plen tes
Se na dor Ger son Ca ma ta
Se na dor Gil vam Bor ges 

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

GLPMDB Nº 260/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35,
24-8-2001, que ”Alte ra a le gis la ção das Con tri bu i ções 
para a Se gu ri da de So ci al – COFINS, para os Pro gra -
mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô -
nio do Ser vi dor Pú bli co -. PIS/PASEP e do Impos to
so bre a Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as“, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Ser gio Ma cha do 
Se na do ra Mar lu ce Pin to

Su plen tes
Se na dor Gil vam Bor ges
Se na dor Ma gui to Vi le la

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.



GLPMDB Nº 261/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2159-70, de
24-8-2001, que al te ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da 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 Su plen tes

Ju vên cio da Fon se ca Ro bin son Vi a na
Ma u ro Mi ran da Ger son Ca ma ta

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

GLPMDB Nº 262/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra -
rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.160-25, de
23-8-2001, que dis põe so bre a Cé du la de Cré di to Ban -
cá rio e acres ce dis po si ti vo à Lei nº 4.728, de 14 de ju -
lho de 1965, para ins ti tu ir a ali e na ção fi du ciá ria em ga -
ran tia de co i sa fun gí vel ou de di re i to, 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 Su plen tes

Pe dro Si mon Íris Re zen de
Ca sil do Mal da ner Ger son Ca ma ta

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

GLPMDB Nº 263/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.161-35, de
23-8-2001, que dá nova re da ção a dis po si ti vos da Lei
nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que al te ra pro ce -
di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses -

ta ti za ção, re vo ga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, 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 Su plen tes

João Alber to Sou za Gil vam Bor ges
Ma u ro Mi ran da Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

GLPMDB Nº 264/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.162-72, de
23-8-2001, que dis põe so bre a emis são de No tas do
Te sou ro Na ci o nal – NTN des ti na das a au men to de ca -
pi tal do Ban co do Bra sil S.A., e dá ou tras pro vi dên ci -
as", fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Ma gui to Vi le la Re nan Ca lhe i ros
Pe dro Si mon Gil vam Bor ges

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº 265/2001

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Exce lên cia 
a Vos sa in di ca ção dos mem bros do PMDB, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 
Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re -
cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.163-41, de 23-8-2001,
que “Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.605, de 12 de
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre as san ções pe -
na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e ati vi -
da des le si vas ao meio am bi en te”, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Mar lu ce Pin to Ma u ro Mi ran da
Íris Re zen de Gil ber to Mes tri nho

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.



GLPMDR Nº 266/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re ce rá Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001, que “Alte ra a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT, para dis por so bre o tra ba lho a tem po
par ci al, a sus pen são do con tra to de tra ba lho e o pro -
gra ma de qua li fi ca ção pro fis si o nal, mo di fi ca as Leis
nºs 4.923, de 23 de de zem bro de 1965, 5.889, de 8 de 
ju nho de 1973, 6.321, de 14 de abril de 1976, 6.494,
de 7 de de zem bro de 1977, 7.998, de 11 de ja ne i ro de
1990, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 9.601, de 21
de ja ne i ro de 1998, 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 Su plen tes

Ju vên cio da Fon se ca Ro ber to Re quião
Pe dro Si mon Car los Be zer ra

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

GLPMDB Nº 267/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re ce rá Me di da Pro vi só ria nº 2.165-36, de
23-8-2001, que “Insti tui o Au xí lio-Trans por te, dis põe
so bre o pa ga men to dos mi li ta res e ser vi do res do Po -
der Exe cu ti vo Fe de ral, in clu si ve de suas au tar qui as,
fun da ções, em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco -
no mia mis ta, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Pe dro Si mon Ro ber to Re quião

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 268/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em

subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.169-43, de
24-8-2001, que “Esten de aos ser vi do res pú bli cos ci -
vis do Po der Exe cu ti vo Fe de ral a van ta gem de vin te e
oito vír gu la oi ten ta e seis por cen to, ob je to de de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 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 Su plen tes

Ca sil do Mal da ner Mar lu ce Pin to
Ma u ro Mi ran da Car los Be zer ra

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF. GLPMDB N 269/2001 

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria n 2.170-36, de
23-8-2001, que “Dis põe so bre a ad mi nis tra ção dos
re cur sos de ca i xa do Te sou ro Na ci o nal, con so li da e
atu a li za a le gis la ção per ti nen te ao as sun to e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í -
da:

Ti tu la res Su plen tes

Gil ber to Mes tri nho    Ma u ro Mi ran da
Ger son Ca ma ta                          Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

GLPMDB Nº 270/2001

Bra si lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria n 2.167-53, de
23-8-2001, que “Au to ri za a União a re ce ber em va lo -
res mo bi liá ri os os di vi den dos e ju ros so bre o ca pi tal
pró prio a se rem pa gos por en ti da des de cujo ca pi tal o
Te sou ro Na ci o nal par ti ci pe, 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 Su plen tes

Íris Re zen de       Ma u ro Mi ran da
Gil ber to Mes tri nho      Sér gio Ma cha do



Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº  271/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em subs ti tu -
i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a Co -
mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria n 2.172-32, de 23-8-2001, que “Esta -
be le ce a nu li da de das dis po si ções con tra tu a is que men -
ci o na e in ver te, nas hi pó te ses que pre vê, o ônus da pro -
va nas ações in ten ta das pra sua de cla ra ção”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res                        Su plen tes

Ma gui to Vi le la Íris Re zen de
Ro ber to Re quião           Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº  273/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria n 2.174-28, de
24-8-2001, que “Insti tui, no âm bi to do Po der Exe cu ti -
vo da União, o Pro gra ma de Des li ga men to Vo lun tá rio
– PDV, a jor na da de tra ba lho re du zi da com re mu ne ra -
ção pro por ci o nal e a li cen ça sem re mu ne ra ção com
pa ga men to de in cen ti vo de pe cú nia, des ti na dos ao
ser vi dor da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e 
fun da ci o nal”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Mar lu ce Pin to Íris Re zen de
Amir Lan do Gil vam Bor ges

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº 274/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -

gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.175, de
24-8-2001, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da
Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or ga ni za ção 
da Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al e
da Car re i ra Au di to ria Fis cal do Tra ba lho”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Ju vên cio da Fon se ca Íris Re zen de
Na bor Ju ni or  Car los Be zer ra

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 275/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.176-79, de
23-8-2001, que “Dis põe so bre o Ca das tro Infor ma ti vo
dos cré di tos não qui ta dos de ór gãos e en ti da des fe -
de ra is, 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 Su plen tes

Amir Lan do Ro ber to Re quião
Ser gio Ma cha do Val mir Ama ral

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 276/2001

Bra sí lia, 21 de no vem 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 dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer ã Me di da Pro vi só ria nº 2.178-36, de
25-8-2001, que “Dis põe so bre o re pas se de re cur sos
fi nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção
Esco lar, ins ti tui o pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la, 
al te ra a Lei nº 9.533, de 10 de de zem bro 1997, que
dis põe so bre o pro gra ma de ga ran tia de ren da mí ni -
ma, ins ti tui pro gra mas de apo io da União às ações
dos Esta dos e Mu ni cí pi os, vol ta das para o aten di -
men to edu ca ci o nal, 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 Su plen tes

Gil ber to Mes tri nho Ma gui to Vi le la
Pe dro Si mon Fer nan do Ri be i ro

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 277/2001

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa in di -

ca ção dos mem bros do PMDB, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a Co mis são
Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di -
da Pro vi só ria nº 2.179-36, de 24-8-2001, que “Dis põe
so bre as re la ções fi nan ce i ras en tre a União e o Ban co 
Cen tral do Bra sil, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res  Su plen tes 

Amir Lan do Gil vam Bor ges
Alber to Sil va  João Alber to Sou za

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te

OF. GLPMDB Nº 256/2001

Bra sí lia, 20 de no vem 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 Gil ber to Mes tri -
nho como Vice-Lí der do Par ti do do Mo vi men to De mo -
crá ti co Bra si le i ro – PMDB, em vaga an te ri or men te
ocu pa da pelo Se na dor José Alen car.

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ofí cio
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 Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 257/2001

Bra si lia, 20 de no vem 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 Ro bin son Vi a na,

como mem bro su plen te, na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – CI, em vaga exis ten te.

Cor di al men te, – 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 Sr. Se na dor Ro bin son Vi a na, para
in te grar, como su plen te, a Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, in di ca do pela Li de ran ça do PMDB no
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria n.º 4, de 2001, que dis põe so bre 
a com ple men ta ção pela União dos re cur sos
ne ces sá ri os ao pa ga men to de bô nus aos
con su mi do res re si den ci a is de ener gia elé tri -
ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Ne u ton Lima, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos para dis cu tir, de cla ro
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos para en ca mi nhar a

vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
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.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 4, DE 2001

Dis põe so bre a com ple men ta ção
pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to de bô nus aos con su mi do res
re si den ci a is de ener gia elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da a com ple men tar

os re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra do bô nus in di vi -
du al a con su mi do res re si den ci a is de ener gia elé tri ca
dis ci pli na do pe los in ci sos I e II do § 1º do art. 4º da Re -
so lu ção da Câ ma ra de Ges tão de Ener gia Elé tri ca —
GCE nº  4º, de 22 de maio de 2001, com a re da ção
de ter mi na da pela Re so lu ção da GCE nº 43, de 4 de
se tem bro de 2001, me di an te a in clu são de pro gra ma -
ção es pe cí fi ca no or ça men to da União.



§ 1º  A com ple men ta ção de que tra ta o ca put
so men te será efe ti va da quan do os re cur sos des ti na -
dos ao pa ga men to do re fe ri do bô nus, pre vis tos nas
Re so lu ções da GCE nºs 4, de 2001, e 43, de 2001,
de du zi das as pro vi sões con ti das no in ci so I do art. 10
da Re so lu ção da GCE nº  4, de 2001, e no in ci so I do
art. 12 da Re so lu ção da GCE nº 13, de 1º de ju nho de
2001, não fo rem su fi ci en tes para a sua co ber tu ra.

§ 2º Fica o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia en car -
re ga do de efe tu ar o re pas se dos re cur sos às con ces -
si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca, após o en ca mi nha men to, pela Agên -
cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca — ANEEL, das pla ni -
lhas con ten do os va lo res de vi dos a cada con ces si o -
ná ria.

Art. 2º Ca be rá à ANEEL  fis ca li zar as con tas de
cada con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli cos de dis tri -
bu i ção de ener gia elé tri ca e de fi nir o va lor a ser re -
pas sa do a cada uma de las, na for ma pre vis ta no § 2º
do art. 1º.

Art. 3º O even tu al sal do po si ti vo da di fe ren ça en -
tre a soma do to tal de re cur sos des ti na dos à co ber tu -
ra dos bô nus in di vi du a is a co su mi do res re si den ci a is
de ener gia elé tri ca, de fi ni dos na Re so lu ção da GCE
nº 43, de  2001, e no art. 1º des ta lei, e o pa ga men to
to tal do bô nus será com pen sa do in te gra men te nas ta -
ri fas, na for ma a ser de fi ni da pela ANEEL.

Art. 4º A GCE es ta be le ce rá pra zos e pro ce di -
men tos para a exe cu ção do dis pos to nes ta lei.

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 2:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria n.º 5, de 2001, que ins ti tui fe ri a -
dos ci vis nos Esta dos que es pe ci fi ca e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Nar cio Ro dri gues, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos, está en cer ra da a dis -
cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to.
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.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 5, DE 2001

Insti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos
que es pe ci fi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam de cla ra dos fe ri a dos ci vis, nos

Esta dos da Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co,
Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá e Pi a uí, des ti na -
dos à re du ção de con su mo de ener gia elé tri ca em
face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti ca na área aten -
di da pelo sub sis te ma elé tri co in ter li ga do da Re gião
Nor des te, os dias:

I – 22 de ou tu bro de 2001;
II – 16 de no vem bro de 2001; e
III – 26 de no vem bro de 2001.
Pa rá gra fo úni co. O fe ri a do de que tra ta o in ci so I

não se apli ca ao Esta do do Pi a uí.
Art. 2º Para o fim de re du zir o con su mo de ener -

gia elé tri ca em face da atu al si tu a ção hi dro ló gi ca crí ti -
ca, fica a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé -
tri ca – GCE, cri a da pela Me di da Pro vi só ria nº
2.198-5, de 24 de agos to de 2001, au to ri za da a de cla -
rar fe ri a dos ci vis adi ci o na is àque les pre vis tos no art. lº 
e apli cá ve is a qual quer das áre as aten di das pelo Sis -
te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de al te ra ção do
qua dro hi dro ló gi co ou da iden ti fi ca ção de ins tru men -
tos mais efi ci en tes para a su pe ra ção da atu al si tu a -
ção hi dro ló gi ca crí ti ca, fica a GCE au to ri za da a can -
ce lar os fe ri a dos por ela de cla ra dos bem como aque -
les pre vis tos no art. 1º

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, 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 n.º 36, de 2001 (n.º 308/96,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re -
da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos
ou em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de
sa ú de na per mis são para acu mu lar dois car -
gos pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob n.º 1.242, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel, 



com vo tos con trá ri os dos Se na do res Fran -
ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio
que, nos ter mos do dis pos to no art. 358 do
Re gi men to Inter no, a ma té ria cons ta rá da
Ordem do Dia du ran te cin co ses sões de li be -
ra ti vas or di ná ri as em fase de dis cus são, em
pri me i ro Tur no, quan do po de rão ser 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são em pri me i ro tur no.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 697, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so

III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 36, de 2001 a fim de ser fe i ta na ses são de
27-11-01 (3ª fe i ra).

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. – 
He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– So li ci to a pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re -
ço ao Ple ná rio que, como se tra ta de pe di do de adi a -
men to, po de rá fa zer uso da pa la vra um Se na dor de
cada Par ti do, além do Au tor do re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, até para pou par tem po – acre di to
que os Par ti dos do Go ver no con cor dam co mi go –,
acom pa nha mos o re que ri men to e vo ta mos fa vo ra vel -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na, Au to ra do re -
que ri men to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria ape nas de ex pli car que o 
adi a men to da vo ta ção des sa ma té ria é por que to dos

nós que te mos ex pe riên cia nes ta Casa sa be mos que, 
se vo tar mos uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
sem quo rum, va mos der ru bá-la. É evi den te que, em
fun ção dis so, para pos si bi li tar, qua li fi car o de ba te e,
além dis so, ter mos quo rum para vo tar, te mos de adi -
ar a vo ta ção, já que a dis cus são se en cer rou.

Assim, é de se adi ar a vo ta ção; na ter ça-fe i ra –
con for me man da o Re gi men to, in clu si ve, quan do do
adi a men to da vo ta ção, o nome já está ins cri to –, vo ta -
mos, va mos de ba ter 300 ou 500 ve zes, se ne ces sá -
rio, e te re mos Se na do res para vo tar. Do con trá rio,
sem o de ba te, va mos aca bar der ru ban do a pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal, que, mes mo ha ven do pon -
tos con trá ri os e fa vo rá ve is, é de fun da men tal im por -
tân cia que esta Casa pos sa de ba ter.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 697, de 2001.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL
apóia o re que ri men to.

O SR GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria está 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.

Apro va do o re que ri men to.

A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -
são para a ela re tor nar na data apro va da pelo Ple ná -
rio, isto é, no dia 27 de no vem bro, ter ça-fe i ra, como já
es cla re ci do pela Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Se gun da 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 n.º 36, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, 
que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a uti li za -
ção da Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata Atlân ti -
ca, a Ser ra do Mar, os Pan ta na is mato-gros -
sen se e sul-mato-gros sen se e a zona cos te -
i ra, como pa tri mô nio na ci o nal, as se gu ran do
a pre ser va ção do meio am bi en te), ten do

Pa re cer sob n.º 1.237, 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, nos ter mos da Emen da n.º 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.



Trans cor re hoje a se gun da ses são de
dis cus são, em pri me i ro tur no.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e do
subs ti tu ti vo. (Pa u sa.)

Não há ora dor ins cri to para dis cu tir.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, para pros se gui -
men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to n.º 681, de 2001

– art. 281 com bi na do com o art. 357
do Re gi men to Inter no)

Se gun da 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 n.º 42, de 2001 (n.º 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, que al te 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), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.350, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são, em pri me i ro tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não há ora dor ins cri to para dis cu tir.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
ses são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to
da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to n.º 693, de 2001
– art. 167 do Re gi men to Inter no)

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 n.º 29, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to,
que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da
6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.277, 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 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 um ter ço no mí ni mo 
da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são, 
em pri me i ro tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora dor ins cri to para dis cu tir.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

ses são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to
da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 62, de 2001 (n.º
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 n.º 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.122, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2001
(Nº 2.758/97, na Casa de ori gem)

Intro 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art. 26, da Lei nº 9.394, de 20 de

de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 26.  ................................................
§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à

pro pos ta pe da gó gi ca da es co la, é com po -
nen te cur ri cu lar obri ga tó rio da Edu ca ção
Bá si ca, ajus tan do-se às fa i xas etá ri as e às
con di ções da po pu la ção es co lar, sen do fa -
cul ta ti va nos cur sos no tur nos.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 139, de 2000
(n.º 244/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to de Emen da, por Tro ca de 
No tas, ao Ane xo do Acor do so bre Trans por -
tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra -
da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de
de zem bro 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.323, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Luiz Otá vio.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2000

(Nº 244/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to de Emen da, por
Tro ca de No tas, ao Ane xo do Acor do so -
bre Trans por tes Aé re os, de 4 de ju lho de
1947, ce le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le,
em Bra sí lia, em 3 de de zem bro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to de Emen da, por

Tro ca de No tas, ao Ane xo do Acor do so bre Trans por -
tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi -
le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em al te ra ção ou re vi são do re fe ri do Acor do ou
que acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci so I, do art.
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.) –
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 à Se na do ra He lo í sa He le na pela or dem.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, ape nas para que fi que re gis tra do na Casa que, no
item nº 2  in fe liz men te, eu e o Se na dor Tião Vi a na es -
tá va mos, aqui per to, re sol ven do um pro ble ma dos
ser vi do res , tan to eu quan to o Se na dor Tião Vi a na vo -
ta mos con tra ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá o po si ci o na men to ma ni fes ta do por V. Exª, em
seu nome, e em nome do Se na dor Tião Vi a na.

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 n.º 286, de 2001
(n.º 391/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Qu in to Pro to co lo ao
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi -
ços, da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
(OMC), con clu í do em Ge ne bra, em 27 de fe -
ve re i ro de 1998, ten do

(*) Tex to pu bli ca do no DFS, de 9-8-2000.



Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.324, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ro meu Tuma.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

  REQUERIMENTO Nº 698, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, com am pa ro no art. 279, in ci so II e §

3º, itens I e II do Re gi men to Inter no, o adi a men to da
dis cus são do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 286,
de 2001, para fim de re e xa me pela Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, pe las ra zões a
se guir ex pos tas.

Jus ti fi ca ção

Cu i da-se aqui da ho mo lo ga ção, nos ter mos do
art. 84, in ci so VIII, com bi na do com o art. 49, in ci so I,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral de pro to co lo, fir ma do
em Ge ne bra, na data de 27 de fe ve re i ro de 1998, no
âm bi to da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio – OMC.
Esse pro to co lo – o quin to – de cor re da Se gun da De ci -
são so bre Ser vi ços Fi nan ce i ros ado ta da pelo Con se -
lho para o Co mér cio de Ser vi ços, em 21 de ju lho de
1995.

To da via, esse ins tru men to é pre ce di do de ou tro
que ver sa so bre a mes ma ma té ria – o se gun do –, de -
cor ren te da Pri me i ra De ci são so bre Ser vi ços Fi nan -
ce i ros, to ma da pelo Con se lho para o Co mér cio de
Ser vi ços, em 30 de ju nho de 1995. Vê-se, por tan to,
que a dis cus são e de li be ra ção so bre o Qu in to Pro to -
co lo é pos te ri or ao Se gun do Pro to co lo.

Ambos os pro to co los en cer ram com pro mis sos
in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil, no âm bi to da
OMC, des de que os ser vi ços fi nan ce i ros pas sa ram a
su je i tar-se às dis ci pli nas co mer ci a is mul ti la te ra is do
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços (GATS),
re sul tan te da con clu são da Ro da da Uru guai do GATT, 
que cul mi nou com a cri a ção da OMC, em Mar ra kesh
(Mar ro cos), em 1994.

As tra ta ti vas, no âm bi to da OMC so bre a ques -
tão de li be ra li za ção dos ser vi ços fi nan ce i ros, con so -
an te o GATS, obe de cem uma or dem cro no ló gi ca se -
qüen ci al. Assim, o Qu in to Pro to co lo só pode ser con -
si de ra do, em fun ção do que foi apro va do no Se gun do
Pro to co lo, dada a sis te má ti ca de cons tru ção pro gres -
si va de con sen sos. E isso que ca ra te ri za os cha ma -
dos ”rounds“ da WTO (OMC).

Su ce de, Sr. Pre si den te, que está ha ven do uma
in ver são na or dem de exa me des sa ma té ria. É fato
que o Se gun do Pro to co lo en con tra-se aqui no Se na -
do Fe de ral para apre ci a ção, des de 13 de se tem bro
des te ano, en quan to o Qu in to Pro to co lo, es tra nha -
men te, deu en tra da três dias an tes, isto é, em 10 de
se tem bro. Note-se que a Men sa gem Pre si den ci al,
pela qual o Se gun do Pro to co lo é en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal é de nú me ro 223, de 1996 (PDC
nº 284, de 1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos). Já o Qu -
in to Pro to co lo só foi en ca mi nha do atra vés da Men sa -
gem nº 1.095, de 1999 (PDC nº 391, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são de Re la ções Exte ri o res, cor re ta -
men te, pa u tou o exa me das duas pro po si ções, na for -
ma ade qua da: ini ci al men te, o Se gun do Pro to co lo, em
30-10-01 (PDS nº 299/01). Na que la opor tu ni da de, foi
dada vis ta co le ti va da pro po si ção. De po is, evi den te -
men te, pas sar-se-ia à dis cus são do Qu in to Pro to co lo.
Entre men tes, o Qu in to Pro to co lo (PDS nº 286/01) foi
apre ci a do na re u nião de 6 de no vem bro úl ti mo da
CRE, com pra zo la vra do por re la tor ”ad hoc“, em que
pese a pen dên cia de de li be ra ção quan to ao Se gun do
Pro to co lo. Tra ta-se de in ver são inad mis sí vel, para
efe i to de apre ci a ção de acor do in ter na ci o nal con cer -
nen te a ma té ria do âm bi to da OMC, dado o re tro ex -
pos to pro ces so le gi fe ran te ano ta do por aque le or ga -
nis mo mul ti la te ral.

Por esse mo ti vo, im põe-se o re tor no da ma té ria
à CRE, para que essa, pri me i ra men te, con clua a
apre ci a ção do Se gun do Pro to co lo, para, aí sim, le var
a efe i to a apre ci a ção do Qu in to Pro to co lo.

Sala das Ses sões, 22 de se tem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

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 sai da Ordem do Dia e vai ao re e xa me

pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal.

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 n.º 289, de 2001
(n.º 444/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o -
pe ra ção em ma té ria de Pre ven ção do Con -
su mo, Re a bi li ta ção, Con tro le da Pro du ção e 



do Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e Subs -
tân ci as Psi co tró pi cas e seus De li tos Co ne -
xos, ce le bra do em Lima, em 28 de se tem bro 
de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.327, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta do acor do ce le -
bra do en tre o Bra sil e o Peru, que re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel do emi nen te Se na dor Gil ber to Mes tri nho, visa 
à co o pe ra ção en tre es ses dois pa í ses na pre ven ção
do con su mo, na re a bi li ta ção, no con tro le da pro du ção
e do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi -
co tró pi cas e em seus de li tos co ne xos. Con si de ro
esse acor do um avan ço para fa zer com que se jam to -
ma das pro vi dên ci as em re la ção a pos sí ve is des li zes
nes ses cam pos, nos dois pa í ses. Então, esse acor do
pode di ri mir dú vi das e en fren tar os pro ble mas quan do 
eles ocor rem. 

Sr. Pre si den te, Srªs e os Srs. Se na do res, en ten -
do que de ve ria ha ver ou tros acor dos des sa or dem.
Pre ci sa mos es tre i tar mais a nos sa re la ção com o Pa -
ra guai, por exem plo, e com ou tros pa í ses com que fa -
ze mos di vi sa. Há mu i tos rou bos, mu i tos fur tos de car -
gas de ca mi nhões e de au to mó ve is no Bra sil, que são 
le va dos para o Pa ra guai. É mu i to di fí cil a sua re cu pe -
ra ção pe los pro pri e tá ri os bra si le i ros. Ain da há mu i ta
bu ro cra cia. Pre ci sa mos ter um acor do mais pró xi mo
en tre o Bra sil e o Pa ra guai, para que os que pra ti cam
es ses de li tos, os que es tão nes sas qua dri lhas sin -
tam-se de ses ti mu la dos por não ha ver mais ga ran ti as
para eles. Deve ha ver uma aber tu ra de fron te i ras para 
as po lí ci as bra si le i ra e pa ra gua ia e a le gis la ção deve
ser mais ágil e mais efi ci en te, de ses ti mu lan do as qua -
dri lhas de agir, quan do dão pre ju í zos enor mes aos
pro pri e tá ri os dos bens rou ba dos. Está fal tan do isso.

Esse avan ço en tre o Bra sil e o Peru já é sig ni fi -
ca ti vo. Por tan to, além de enal te cer esse acor do, su gi -
ro um acor do en tre o Bra sil e o Pa ra guai, cu jas re la -
ções, nes se cam po, são mu i to tê nu es.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2001

(Nº 444/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so -
bre Co o pe ra ção em ma té ria de Pre ven -
ção do Con su mo, Re a bi li ta ção, Con tro le
da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor -
pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas e
seus De li tos Co ne xos, ce le bra do em
Lima, em 28 de se tem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção em ma té -
ria de Pre ven ção do Con su mo, Re a bi li ta ção, Con tro le 
da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas e seus De li tos Co ne xos,
ce le bra do em Lima, em 28 de se tem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer ajus tes com ple men ta -
res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

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 243, de 2001 (nº 
758/2000, 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 Belo Jar dim – AMCRBJ/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 Belo Jar dim, Esta do de Per nam bu co,
ten do

(*) Tex to pu bli ca do no DSF, de 11-9-2001.



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.259, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. 
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2001

(Nº 758/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Belo Jar dim – AMCRBJ/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 Belo Jar dim, 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 141, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Belo Jar dim – AMCRBJ/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
Belo Jar dim, 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 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de 2001 (nº 
780/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ben to
Gon çal ves, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.304, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Emi lia Fer nan des, com
abs ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di do e
da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Para dis -
cu tir, con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esta ou tor ga de per mis são
à Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, 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, na
ci da de de Ben to Gon çal ves, Esta do do Rio Gran de do 
Sul, faz par te de um pa co te edu ca ti vo que a re fe ri da
Fun da ção de fen de e que já apre sen tou ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções. Ago ra, sur ge essa ou tor ga re la ti -
va à ci da de de Ben to Gon çal ves.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos tra -
va do uma gran de dis cus são em re la ção à con ces são, 
ou tor ga e re no va ção de rá di os co mer ci a is, co mu ni tá -
ri as e tam bém edu ca ti vas. Pri me i ra men te, de ve ria ha -
ver nes te País uma lei de ra di o di fu são mais cla ra, es -
pe cí fi ca, ba se a da em prin cí pi os mais de mo crá ti cos e
com ma i or vi si bi li da de da qui lo que até ago ra vem
sen do re a li za do. Além dis so, na Co mis são de Edu ca -
ção, te mos de fen di do a im por tân cia de se ins ta lar ur -
gen te men te, no Con gres so Na ci o nal, o Con se lho Na -
ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al. Tal Con se lho cons ti tu -
i ria um es pa ço de mo crá ti co par ti ci pa ti vo, em que atu -
a ri am a so ci e da de e a área res pon sá vel em dis cus -
sões so bre pro gra ma ções. Assim, te ría mos uma vi -
são mais cla ra do que re al men te ocor re com o sis te -
ma de co mu ni ca ção em nos so País.

Esta mos tra tan do de uma rá dio edu ca ti va cuja
per mis são po de rá ser con ce di da à Fun da ção da Uni -
ver si da de de Ca xi as do Sul. Esta Fun da ção foi cons ti tu -
í da como as so ci a ção em 1967, a par tir do es for ço de
três en ti da des que já atu a vam no en si no su pe ri or na -
que la ci da de. Em 1973, fun di ram sua es tru tu ra e seu
pa tri mô nio, pas san do a com por o Con se lho Di re tor de
uma Fun da ção de di re i to pri va do, de que par ti ci pam a
União, o Esta do e a Câ ma ra de Indús tria, Co mér cio e
Ser vi ços, re pre sen tan do a so ci e da de pro du ti va.

Lo ca li za da na Ser ra Ga ú cha, li de ran do o pro -
ces so de de sen vol vi men to sus ten ta do no co nhe ci -
men to, a Uni ver si da de de Ca xi as do Sul tem nove
cam pi e nú cle os além da Ci da de Uni ver si tá ria de Ca -
xi as do Sul. Sua atu a ção abran ge 70 mu ni cí pi os, nos
qua is ofe re ce não ape nas a al ter na ti va de es tu dos,
mas tam bém os as ses so ra em te mas de pla ne ja men -
to ur ba no, numa pers pec ti va de uni da de re gi o nal.



Con si de ran do a ofer ta de 35 cur sos de gra du a ção,
com 53 ha bi li ta ções, mais 73 cur sos de pós-gra du a -
ção, dos qua is 16 mes tra dos e 4 dou to ra dos, a Uni -
ver si da de de Ca xi as do Sul aten deu, no se gun do se -
mes tre des te ano, uma cli en te la de qua se 30 mil alu -
nos. Estão con tem pla dos aí tam bém os alu nos das
Esco las Téc ni cas de 2º grau e uma uni ver si da de qua -
se iné di ta, a Uni ver si da de da Ter ce i ra Ida de.

Para in te grar e pro mo ver ain da mais os as pec -
tos edu ca ti vos e cul tu ra is da re gião, pre ser van do as
ca rac te rís ti cas de cada co mu ni da de, a Uni ver si da de
de Ca xi as do Sul tra ba lha em cima de um pro je to de
co mu ni ca ção ba se a do em rá dio e TV. Então, está ple -
i te an do per mis sões na ci da de de Va ca ria e de Ben to
Gon çal ves  que é a que es ta mos ana li san do ago ra ,
como tam bém na ci da de de Ca xi as do Sul. A pro gra -
ma ção será com par ti lha da em rede, man ten do, con -
tu do, as ca rac te rís ti cas de for ma ção ét ni ca, cul tu ral e
de com por ta men to dos mu ni cí pi os. Eles dis põem de
con di ções téc ni cas ope ra ci o na is e de re cur sos hu ma -
nos para ope ra rem esse pa co te edu ca ti vo.

Por ou tro lado, é im por tan te di zer que a re gião
po la ri za da pela Uni ver si da de de Ca xi as do Sul al can -
ça uma po pu la ção de 1,2 mi lhão de pes so as e é o se -
gun do pólo in dus tri al e co mer ci al do Rio Gran de do
Sul. Em meio a esse po ten ci al de ri que za, sa be mos
que ain da exis te a po bre za, ain da exis tem pro ble mas
so ci a is a se rem re sol vi dos, mas numa so ci e da de que
se trans for ma e, te nho cer te za, ca mi nha na di re ção
de uma cons tru ção par ti ci pa ti va e po pu lar.

Ca xi as do Sul é ad mi nis tra da, já no seu se gun -
do man da to, pelo Par ti do dos Tra ba lha do res. Te mos
pó los de re fe rên cia não ape nas eco nô mi cos, re sul -
tan tes de uma po lí ti ca de par ti ci pa ção, de bus ca do
de sen vol vi men to e di mi nu i ção das de si gual da des.
Essa po lí ti ca de par ti ci pa ção se ria mais ra pi da men te
ado ta da com a aju da da Uni ver si da de e tam bém pela
so ci a li za ção da co mu ni ca ção.

Então, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
im por tan te es ti mu lar as rá di os e te vês edu ca ti vas,
res sal tan do que elas não são para fins po lí ti co-par ti -
dá ri os e ja ma is po dem atu ar acen tu an do pre con ce i -
tos de raça, de clas se, de re li gião. Daí sua im por tân -
cia.

Sem dú vi da, a Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi -
as do Sul tem ple na cons ciên cia de que, por meio da
co mu ni ca ção, será pos sí vel atin gir um uni ver so ain da
ma i or na exe cu ção de sua mis são es tra té gi ca de so ci -
a li zar o co nhe ci men to.

Por isso, de mos pa re cer fa vo rá vel ao pro je to e re -
gis tra mos a im por tân cia da apro va ção des sa ou tor ga.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Está en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 256 DE 2001

(Nº 780/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do
Sul para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ben to Gon çal ves, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

ria nº 201, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul para
exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Ben to Gon çal ves, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O Sr. 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. Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Item 13

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 303, de 2001
(n.º 493/2000, 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 San ti a go Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de San ti a go, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer sob n.º 1.306, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Emi lia Fer nan des, fa vo rá vel, com a Emen da 
n.º 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs -
ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di do e da
Se na do ra Ma ri na Sil va.



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.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o
en ca mi nha 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.
Em vo ta ção a Emen da nº 1-CE, de re da ção,

com pa re cer fa vo rá vel. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
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 emen da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga)  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
303, de 2001 (nº 493/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio.em exer cí cio, 
Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.361, 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 303, de 2001 (nº 493, 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 303, de 2001 (nº 493,
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 San ti a go
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de San ti a go, Esta do do Rio
Gran de do Sul, 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, 22 de no vem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto -
nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1361, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da a “Rá dio San ti a go Ltda.,”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San ti a -
go, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

s/nº, de 30 de se tem bro de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são ou tor -
ga da a “Rá dio San ti a go Ltda.,” ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Rá dio Di fu são Sul do Bra sil S/A., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga)  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. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
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 (Bel lo Par ga) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 306, de 2001
(n.º 559/2000, 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 Fir mi nen se de Ra di o di fu são a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Se na dor Fir mi no, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.261, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.



É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 306, DE 2001

(Nº 559/2000, 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 Fir mi nen se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Se na dor Fir mi -
no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 208, de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fir mi nen se de Ra di o di fu -
são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Se na dor Fir mi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 307, de 2001
(n.º 623/2000, 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 ”Nova Ali an ça: Ca mi nho, Ver -
da de e Vida“ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Re gen te Fe -
i jó, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.262, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 307, DE 2001

(Nº 623/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção “Nova Ali an ça: Ca mi nho, Ver da de e
Vida” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Re gen te Fe i jó,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 87, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção “Nova Ali an ça: Ca mi nho, Ver da de e Vida”
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
Re gen te Fe i jó, 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 (Bel lo Par ga) – Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 311, de 2001
(n.º 754/2000, 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 Eldo ra do para o De sen vol vi -
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro
Alves a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Cas tro Alves, Esta do 
da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.263, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  311, DE 2001

(Nº 754/2000, 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 Eldo ra do para o de sen -
vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de
Cas tro Alves a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas tro
Alves, 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 nE 119, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção co mu ni tá ria Eldo ra do para o De sen vol vi -
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro Alves 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
Cas tro Alves, 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 (Bel lo Par ga) – Item 17:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo n.º 316, de 2001
(nº 743/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Cen tro
Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra -
í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.265, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na. Re la tor ad hoc:
Se na dor Ger son Ca ma ta

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.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 316, DE 2001

(Nº 743/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Bo que i rão, 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 215, de 9 de de zem bro de 1999, que au to ri za
o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo -
que i rão, 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.

O Sr. Bel lo Par ga, 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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 18:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 631, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 101, de
2001 e do Pro je to de Lei do Se na do n.º 125, 
de 2001, com os Pro je tos de Lei do Se na do
n.ºs, 182 e 196, de 2000, que já se en con -
tram apen sa dos, por re gu la rem a mes ma
ma té ria. 

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção do re -
que ri men to im pli ca rá na per da do ca rá ter ter mi na ti vo
atri bu í do aos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 182 e
196, de 2000, e 125, de 2001.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res po dem en ca mi nhar

a vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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.
Em vir tu de da apro va ção do re que ri men to, os

Pro je tos de Lei do Se na do nºs 182 e 196, de 2000, e
nº 125, de 2001, per dem o ca rá ter ter mi na ti vo e pas -
sam a tra mi tar em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 101, de 2001.

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 19:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 649, de 2001, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de fi -
ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do n.º 25,
de 2001, de sua au to ria.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res po dem en ca mi nhar

a vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.



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

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 25, de 2001, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 20:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 652, de 2001, do Se na dor Edi son 
Lo bão, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção n.º 3, de 1999, de sua au to ria.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res po dem en ca mi nhar

a vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de

1999, vai de fi ni ti va men te ao Arqui vo, pe las ra zões
men ci o na das pelo au tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que, na ses -
são de 31 de ou tu bro pas sa do, o Ple ná rio re je i tou o
Re que ri men to nº 637, de 2001, da Co mis são de Edu -
ca ção, que so li ci ta ur gên cia para a ma té ria. Na que la
mes ma opor tu ni da de, o Ple ná rio apro vou o Re que ri -
men to nº 645, de 2001, de au diên cia da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a subs ti tu i -
ção da Co mis são de Edu ca ção.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em re u nião on tem re a li za da, ma ni fes tou-se so bre 
o subs ti tu ti vo da Co mis são de Edu ca ção, que se en -
con tra nas ban ca das à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à vo ta -
ção do Re que ri men to n.º 696, de 2001, de ur gên cia,
lido no Expe di en te da pre sen te ses são.

Nos ter mos do in ci so II do art. 336 do Re gi men to 
Inter no do Se na do, é o re que ri men to:

Re que re mos a V. Exª que sub me ta à
de li be ra ção do Ple ná rio pe di do de in clu são
na Ordem do Dia, em re gi me de ur gên cia,
do Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 105, de
1996, que dis põe so bre a pre ven ção, o tra -
ta men to, a fis ca li za ção, o con tro le e a re -
pres são do trá fi co ilí ci to e do uso in de vi do

de en tor pe cen tes e dro gas afins e dá ou tras 
pro vi dên ci as.“

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to de ur gên cia.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra, para en ca mi nhar.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro en fa ti -
zar a ne ces si da de de se apro var esse re que ri men to
de ur gên cia, cuja im por tân cia já foi aqui de fen di da
pelo Se na dor Ro meu Tuma, que me an te ce deu co -
men tan do o mes mo as sun to, le van do em con ta que
esse pro je to de lei foi in clu í do nos pro je tos de lei pri o -
ri tá ri os da pa u ta do Se na do Fe de ral do se gun do se -
mes tre, numa re u nião do Co lé gio de Lí de res, pre si di -
do por V. Exª, quan do V. Exª pre si dia o Se na do.

Esse pro je to de lei já tra mi ta há dez anos no
Con gres so Na ci o nal, cin co anos no Se na do Fe de ral.
Ele re pre sen ta, pra ti ca men te, a con ver gên cia de po -
si ci o na men tos e de in te res ses de re li gi o sos, de edu -
ca do res, do Mi nis té rio Pú bli co, de todo o Po der Ju di -
ciá rio, de se to res li ga dos à sa ú de.

No Se na do Fe de ral, hou ve uma par ti ci pa ção
mu i to ati va dos Se na do res Ro meu Tuma, Artur da Tá -
vo la, Lú cio Alcân ta ra, con tou com emen das dos Se -
na do res Ge ral do Cân di do, Mar lu ce Pin to e Mo re i ra
Men des e é de au to ria, na Câ ma ra dos De pu ta dos, do 
emi nen te De pu ta do Eli as Mu rad. 

É um pro je to que, como dis se o Se na dor Ro meu 
Tuma, pro cu ra dar tra ta men to ci vi li za do, hu ma no e
não-cri mi no ló gi co ao usuá rio e ao de pen den te de
dro gas, avan çan do e ino van do a le gis la ção bra si le i ra
nes se as pec to.

Por ou tro lado, é uma le gis la ção que tor na mu i to
mais efi caz o com ba te ao trá fi co e à la va gem de di nhe i -
ro da ven da da dro ga, que, como to dos sa bem, re pre -
sen ta hoje vul to so vo lu me de re cur sos em todo o Bra sil.

Então, nes se sen ti do, so li ci ta mos a apro va ção
des se re que ri men to de ur gên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -

ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, nos



ter mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no,
que será na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 27.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.362, 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 1, de 2001, ten -
do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa -
ção de li mi tes de gas tos com a pu bli ci da -
de de obras go ver na men ta is.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio

Ten do como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, vem a esta Co mis são a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção re fe ren cia à epí gra -
fe, des ti na da a de ter mi nar que se jam fi xa dos em lei li -
mi tes para os gas tos com pu bli ci da de de obras go ver -
na men ta is.

Va za da, es sen ci al men te, em dois ar ti gos, ini cia
a Pro pos ta sob aná li se com o se guin te dis po si ti vo:

“Art. 1º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal de -
ter mi na a fi xa ção de li mi tes para gas tos com
a pu bli ci da de de obras go ver na men ta is.”

E, no art. 2º, en cer ra com for mu la ção se gun do a 
qual “o art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar 
com a se guin te al te ra ção do § 1º e acres ci do do in ci so 
IV, no § 8º, e do § 11":

“Art. 37. .................................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra -

mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór -
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
de qual quer das es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra -
ti vas de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti -
vo ou de ori en ta ção so ci al, dela não po den -
do cons tar no mes, sím bo los ou ima gens
que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au -
to ri da des ou ser vi do res pú bli cos. (NR)"

§ 8º  ......................................................
I –  ...................... ..................................
II – ...................... ..................................
III – .................... ...................................
IV – A lei es pe cí fi ca de que tra ta o in ci -

so XIX deve con ter nor mas es pe ci a is de li -

mi ta ção à pu bli ci da de com obras, ade qua -
das às con di ções ope ra ci o na is das en ti da -
des. (AC)“.

Jus ti fi can do as ino va ções cons ti tu ci o na is pre -
ten di das, os ilus tres Au to res, após trans cre ver o teor 
atu al do § 1º do art. 37 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca 
e mais uma vez con sig nar o ob je ti vo da Pro pos ta,
en fa ti zam que ”com pe te à União, aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre di -
re i to fi nan ce i ro. No âm bi to des sa le gis la ção con cor -
ren te, a União pode es ta be le cer nor mas ge ra is, sem 
ex clu ir a com pe tên cia su ple men tar dos Esta dos.
Assim, o li mi te quan ti ta ti vo deve ser de ter mi na do
por cada es fe ra po 1í ti co-ad mi nis tra ti va, sob pena de 
com pro me ter o pac to fe de ra ti vo“.

Em se gui da, re gis tram que ”no âm bi to dos or ça -
men tos fis cal e da se gu ri da de, os li mi tes quan ti ta ti vos 
são de ter mi na dos pelo pró prio Po der Le gis la ti vo,
quan do dis cu te e vota as pro pos tas de lei or ça men tá -
ria e de cré di tos adi ci o na is. Na apli ca ção des ses re -
cur sos, no âm bi to da ad mi nis tra ção di re ta, apli -
cam-se as res tri ções qua li ta ti vas já im pos tas pela Lei
Ma i or. As li mi ta ções quan ti ta ti vas de gas tos com pu -
bli ci da de de obras das en ti da des da ad mi nis tra ção in -
di re ta, por sua vez, de vem con si de rar a si tu a ção es -
pe cí fi ca do ente para o es ta be le ci men to de li mi tes. O
mo men to ide al para tan to con fi gu ra se na ela bo ra ção
dos con tra tos de ges tão, pre co ni za dos pela Lei Ma i or
e pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal".

E, fi na li zan do, as si na lam que o ter mo “ór gãos
pú bli cos“ pode en se jar am bi güi da des, por quan to, em
re gra, re fe re-se à ad mi nis tra ção di re ta. Por con se -
guin te, de modo a evi tar dú vi das para o in tér pre te,
ofe re ce-se a pre sen te Emen da cons ti tu ci o nal. Ade -
ma is, da das as con di ções es pe cí fi cas de atu a ção das 
es ta ta is, mor men te em face da exis tên cia do con tra to
de ges tão, é im pe ra ti vo in clu ir li mi tes aos gas tos com
pu bli ci da de de obras tam bém nes ses con tra tos“.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por 32 (trin ta e 
dois) ilus tres Se na do res, com o que fica aten di do o
re qui si to do art. 60, in ci so I, da Lei Fun da men tal.

Ade ma is, não atin ge qual quer dos nú cle os
cons ti tu ci o na is imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art.
60, nem tam pou co prin cí pi os fun da men ta is es tru tu -
ran tes do Esta do bra si le i ro.

Sob o pris ma cons ti tu ci o nal, por tan to, não vis -
lum bra mos qua is quer óbi ces à sua tra mi ta ção.

No mé ri to, não há ne gar que a pro po si ção ob je -
ti va apri mo ra men tos re al men te im por tan tes no dis ci -



pli na men to da sem pre sen sí vel ques tão da pu bli ci da -
de ofi ci al, alvo, como te mos pre sen ci a do, de fre qüen -
tes ex ces sos por par te de al guns go ver nos. Se, por
um lado, não é sen sa to ve dar esse tipo de pu bli ci da de 
es sen ci al, em mu i tos ca sos, para uma ma i or trans pa -
rên cia na ges tão da co i sa pú bli ca, por ou tro, a ex pe -
riên cia re cla ma a ne ces si da de da im po si ção dos pre -
co ni za dos os li mi tes quan ti ta ti vos, in clu si ve no ní vel
da ad mi nis tra ção in di re ta.

Entre tan to, não po de mos nos fur tar ao re gis tro
de que a ini ci a ti va, a des pe i to de seus ele va dos pro -
pó si tos, ne ces si ta de al guns pe que nos apri mo ra men -
tos de téc ni ca le gis la ti va, como, por exem plo, para eli -
mi na ção do su ge ri do art. 1º, a nos so ver dis pen sá vel,
pelo seu con te ú do me ra men te ex ple ti vo, já con sig na -
do na emen ta.

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va -
ção da ma té ria nos se guin tes ter mos:

EMENDA Nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo)

De ter mi na a fi xa ção de li mi tes para gas tos com
a pu bli ci da de de obras go ver na men ta is.

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

Art. 1º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

”Art. 37.  ................................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra -

mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór -
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
de qual quer das es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra -
ti vas de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti -
vo ou de ori en ta ção so ci al, dela não po den -
do cons tar no mes, sím bo los ou ima gens
que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au -
to ri da des ou ser vi do res pú bli cos.

.................. ............................................
§ 8º   .....................................................
I – .......................... ...............................
II – ....................... .................................
III – ........................... ............................
IV – os li mi tes com gas tos em pu bli ci -

da de de obras.
... ...........................................................
§ 11. A lei es pe cí fi ca a que se re fe re o

in ci so XIX de ve rá es ta be le cer li mi tes para
os gas tos com a pu bli ci da de de obras, ade -
quan do-os sem pre às con di ções ope ra ci o -
na is de cada en ti da de." (NR)

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

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor – 
Anto nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pé res – Osmar
Dias – José Edu ar do Du tra – Ro me ro Jucá – Se -
bas tião Ro cha – Ri car do San tos– Ma ria do Car mo
Alves – Ro meu Tuma – Mar lu ce Pin to – Íris Re zen -
de – João Alber to – Lú cio Alcân ta ra – Ger son Ca -
ma ta – Pe dro Si mon.

Com ple men tam as as si na tu ras dos mem bros
da Co mis são, nos ter mos do art. 356, pa rá gra fo úni co, 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, os se nho -
res se na do res:

Ca sil do Mal da ner – Wel ling ton Ro ber to –
Ade mir Andra de – Car los Wil son – Ro ber to Sa tur -
ni no – Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do – Emí lia
Fer nan des – Anto nio Car los Va la da res – Car los
Pa tro cí nio – Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:

I – os car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas são
aces sí ve is aos bra si le i ros que pre en cham os re qui si -
tos es ta be le ci dos em lei, as sim como aos es tran ge i -
ros, na for ma da lei;

II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go pú bli co
de pen de de apro va ção pré via em con cur so pú bli co
de pro vas ou de pro vas e tí tu los, de acor do com a na -
tu re za e a com ple xi da de do car go ou em pre go, na for -
ma pre vis ta em lei, res sal va das as no me a ções para
car go em co mis são de cla ra do em lei de li vre no me a -
ção e exo ne ra ção;

III – o pra zo de va li da de do con cur so pú bli co
será de até dois anos, pror ro gá vel uma vez, por igual
pe río do;

IV – du ran te o pra zo im pror ro gá vel pre vis to no
edi tal de con vo ca ção, aque le apro va do em con cur so
pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los será con vo ca -
do com pri o ri da de so bre no vos con cur sa dos para as -
su mir car go ou em pre go, na car re i ra;



V – as fun ções de con fi an ça, exer ci das ex clu si -
va men te por ser vi do res ocu pan tes de car go efe ti vo, e
os car gos em co mis são, a se rem pre en chi dos por
ser vi do res de car re i ra nos ca sos, con di ções e per -
cen tu a is mí ni mos pre vis tos em lei, des ti nam-se ape -
nas às atri bu i ções de di re ção, che fia e as ses so ra -
men to:

VI – é ga ran ti do ao ser vi dor pú bli co ci vil o di re i to
à li vre as so ci a ção sin di cal;

VII – o di re i to de gre ve será exer ci do nos ter mos
e nos li mi tes de fi ni dos em lei es pe ci fi ca;"

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos e
em pre gos pú bli cos para as pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua ad mis são;

IX – a lei es ta be le ce rá os ca sos de con tra ta ção
por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si da de
tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co;

X – a re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos e o
sub sí dio de que tra ta o § 4º do art. 39 so men te po de -
rão ser fi xa dos ou al te ra dos por lei es pe cí fi ca, ob ser -
va da a ini ci a ti va pri va ti va em cada caso, as se gu ra da
re vi são ge ral anu al, sem pre na mes ma data e sem
dis tin ção de ín di ces;

XI – a re mu ne ra ção e o sub sí dio dos ocu pan tes
de car gos, fun ções e em pre gos pú bli cos da ad mi nis -
tra ção di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, dos mem bros
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, dos de ten to res de
man da to ele ti vo e dos de ma is agen tes po lí ti cos e os
pro ven tos, pen sões ou ou tra es pé cie re mu ne ra tó ria,
per ce bi dos cu mu la ti va men te ou não, in clu í das as
van ta gens pes so a is ou de qual quer ou tra na tu re za,
não po de rão ex ce der o sub sí dio men sal, em es pé cie,
dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XII – os ven ci men tos dos car gos do Po der Le -
gis la ti vo e do Po der Ju di ciá rio não po de rão ser su pe -
ri o res aos pa gos pelo Po der Exe cu ti vo;

XIII – é ve da da a vin cu la ção ou equi pa ra ção de
qua is quer es pé ci es re mu ne ra tó ri as para o efe i to de
re mu ne ra ção de pes so al do ser vi ço pú bli co;

XIV – os acrés ci mos pe cu niá ri os per ce bi dos por 
ser vi dor pú bli co não se rão com pu ta dos nem acu mu -
la dos para fins de con ces são de acrés ci mos ul te ri o -
res;"

XV – o sub sí dio e os ven ci men tos dos ocu pan -
tes de car gos e em pre gos pú bli cos são ir re du tí ve is,
res sal va do o dspos to nos in ci sos XI e XIV des te ar ti go 
e nos arts 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; “XVI – 
é ve da da a acu mu la ção re mu ne ra da de car gos pú bli -
cos, ex ce to, quan do hou ver com pa ti bi li da de de ho rá -

ri os, ob ser va do em qual quer caso o dis pos to no in ci -
so XI.

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

ou ci en tí fi co;
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co;"
XVII – a pro i bi ção de acu mu lar es ten de-se a

em pre gos e fun ções e abran ge au tar qui as, fun da -
ções, em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco no mia
mis ta, suas sub si diá ri as, e so ci e da des con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te, pelo po der pú bli co;"

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

XIX – so men te por lei es pe cí fi ca po de rá ser cri a -
da au tar quia e au to ri za da a ins ti tu i ção de em pre sa
pú bli ca, de so ci e da de de eco no mia mis ta e de fun da -
ção, ca ben do à lei com ple men tar, nes te úl ti mo caso,
de fi nir as áre as de sua atu a ção;"

XX – de pen de de au to ri za ção le gis la ti va,
XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -

gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti -
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

§ 1º – A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas, obras, 
ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos pú bli cos de ve rá ter 
ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al, 
dela não po den do cons tar no mes, sím bo los ou ima -
gens que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri -
da des ou ser vi do res pú bli cos.

§ 2º – A não ob ser vân cia do dis pos to nos in ci -
sos II e III im pli ca rá a nu li da de do ato e a pu ni ção da
au to ri da de res pon sá vel, nos ter mos da lei.

“§ 3º A lei dis ci pli na rá as for mas de par ti ci pa ção
do usuá rio na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
re gu lan do es pe ci al men te:

I – as re cla ma ções re la ti vas à pres ta ção dos
ser vi ços pú bli cos em ge ral, as se gu ra das a ma nu ten -
ção de ser vi ços de aten di men to ao usuá rio e a ava li a -
ção pe rió di ca, ex ter na e in ter na, da qua li da de dos
ser vi ços;

II – o aces so dos usuá ri os a re gis tros ad mi nis -
tra ti vos e a in for ma ções so bre atos de go ver no, ob -
ser va do o dis pos to no art. 5º X e XXXIII:



III – a dis ci pli na da re pre sen ta ção con tra o exer -
cí cio ne gli gen te ou abu si vo de car go, em pre go ou fun -
ção na ad mi nis tra ção pú bli ca."

§ 4º Os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va im -
por ta rão a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, a per da
da fun ção pú bli ca, a in dis po ni bi li da de dos bens e o
res sar ci men to ao erá rio, na for ma e gra da ção pre vis -
tas em lei, sem pre ju í zo da ação pe nal ca bí vel.

§ 5º A lei es ta be le ce rá os pra zos de pres cri ção
para ilí ci tos pra ti ca dos por qual quer agen te, ser vi dor
ou não, que ca u sem pre ju í zos ao erá rio, res sal va das
as res pec ti vas ações de res sar ci men to.

§ 6º As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e as de
di re i to pri va do pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos res pon -
de rão pe los da nos que seus agen tes, nes sa qua li da de,
ca u sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to de re gres so
con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo ou cul pa.

“§ 7º A lei dis po rá so bre os re qui si tos e as res tri -
ções ao ocu pan te de car go ou em pre go da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta que pos si bi li te o aces so a in -
for ma ções pri vi le gi a das.”

“§ 8º A au to no mia ge ren ci al, or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra do ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in -
di re ta po de rá ser am pli a da me di an te con tra to, a ser fir -
ma do en tre seus ad mi nis tra do res e o po der   pú bli co, que 
te nha por ob je to a fi xa ção de me tas de de sem pe nho
para o ór gão ou en ti da de, ca ben do à lei dis por so bre:

I – o pra zo de du ra ção do con tra to:
II – os con tro les e cri té ri os de ava li a ção de de -

sem pe nho, di re i tos, obri ga ções e res pon sa bi li da de
dos di ri gen tes;

III – a re mu ne ra ção do pes so al."
“§ 9º O dis pos to no in ci so XI apli ca-se às em pre -

sas pú bli cas e às so ci e da des de eco no mia mis ta, e
suas sub si diá ri as, que re ce be rem re cur sos da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os
para pa ga men to de des pe sas de pes so al ou de cus -
te io em ge ral.”

“§ 10º É ve da da a per cep ção si mul tâ nea de pro -
ven tos de apo sen ta do ria de cor ren tes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a re mu ne ra ção de car go, em -
pre go ou fun ção pú bli ca, res sal va dos os car gos acu -
mu lá ve is na for ma des ta Cons ti tu i ção, os car gos ele ti -
vos e os car gos em co mis são de cla ra dos em lei de li -
vre no me a ção e exo ne ra ção.”

PARECER Nº 1.363, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Ofí cio “S” nº 37,
de 2001 (nº 2.654/2001, na ori gem), do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que sub me te

ao Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 53, 
§ 1º, da Cons ti tu i ção, pe di do de li cen ça,
para que aque la Cor te pos sa apre ci ar de -
nún cia con tra o Se na dor Ro ber to Re -
quião de Melo e Sil va.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re

I – Re la tó rio
Tra ta-se de pe di do de li cen ça, do Su pre mo Tri -

bu nal Fe de ral, nos te mos do § 1º do art. 53 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, para que aque la Cor te apre cie de nún -
cia con tra o ci da dão que exer ce o car go de Se na dor
da Re pú bli ca Ro ber to Re quião de Melo e Sil va.

O pro ces so ina u gu ra-se com o Ofi cio “S”/37, de
2001 (Ofi cio nº 2.654/R, na ori gem), me di an te o qual o 
Mi nis tro Sydney San ches, do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, en ca mi nha ao Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te
in te ri no do Se na do Fe de ral, pe di do de li cen ça para
que aque la Cor te ju di ciá ria apre cie de nún cia cons -
tan te nos au tos do Inqué ri to nº 1.595-6/140-DF.

Men ci o na do in qué ri to, cu jos au tos são apen sa -
dos ao Ofi cio, de cor re da de nún cia ofe re ci da pelo Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, por meio da ini ci a ti va do
Vice-Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca Ha rol do Fer raz
da No bre za, com a apro va ção do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro.

A de nún cia é for mu la do nos ter mos se guin tes:

“No dia 16 de no vem bro de 1999, sur -
giu uma pu bli ca ção ve i cu la da no jor nal de
Lon dri na, Fo lha do Pa ra ná, da Empre sa
Jor na lís ti ca Fo lha de Lon dri na S/A., com
sede em Lon dri na/PR, à rua Pi a uí, nº 242,
Ca i xa Pos tal 841, cep 86010-909, na co lu na 
jor na lís ti ca de Luiz Ge ral do Maz za, com os
se guin tes di ze res:

O Se na dor Ro ber to Re quião, em sua
pas sa gem pelo nor te, foi cáus ti co e im pi e do -
so com o go ver no: dis se que a Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca é cor rup ta e frou xa. E
mais, que a Di vi são de Nar có ti cos anun ci a da 
na área cria dú vi da, já que não se sabe se
vai ser a fa vor ou con tra as dro gas. Qu an do
afir ma ti va des se tipo é fe i ta é por que o go -
ver no per deu aque le mí ni mo de auto-res pe i -
to. A ale ga ção de que não se deve po le mi zar 
por que isso só be ne fi cia o se na dor é meio
dis cu tí vel e re ve la es ca pis mo." (au tos, fls. 6).

Se gue o tex to da de nún cia ofe re ci da pelo re pre -
sen tan te do Par quet in for man do que o jor na lis ta res -
pon sá vel pela ma té ria, ou vi do, ale gou que ape nas re -
la tou no tí cia que o pró prio jor nal onde tra ba lha pu bli -



ca ra, dois dias an tes, na qual o Se na dor Ro ber to Re -
quião dis se ex pres sa men te que o co man do da Se cre -
ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca é “frou xo, cor rom pi do”.
(au tos, fls. 32).

Con si de ra o re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co 
que “tam bém ofen de a hon ra ob je ti va do Se cre tá rio
de Se gu ran ça Pú bli ca, a de cla ra rão do Se na dor, no
mes mo con tex to, de que pre ci sa va sa ber se a Di vi são 
de Nar có ti cos, re cen te men te cri a da pelo Go ver no do
Pa ra ná, era a fa vor ou con tra o nar co trá fi co. (fls. 32).

E as se ve ra:

“Com es tas de cla ra ções, o Se na dor
Ro ber to Re quião, o ofen deu a hon ra ob je ti -
va do Re pre sen tan te, Se cre tá rio de Se gu -
ran ça Pú bli ca Cân di do Ma nu el Mar tins de
Oli ve i ra, em ra zão do exer cí cio por este de
suas fun ções.

Des tar te, in frin giu o Se na dor o art. 21
da Lei nº 5.250/67."

O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co as sim
con clui a ini ci al:

“Pede-se, seja o de nun ci a do pro ces sa do, após
a li cen ça de que cu i da o art. 53, § 1º da Cons ti tu i ção
Fe de ral e, ao fi nal, con de na do nas san ções le ga is em 
que in cur so”.

A pe ti ção é subs cri ta por Ha rol do Fer raz da Nó -
bre ga, Vice -Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e apro va da
por Ge ral do Brin de i ro, Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A ação con ver teu-se no Inqué ri to nº 1.594-6-DF, 
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. De sig na do re la tor, o Mi -
nis tro Sydney San ches en ca mi nhou ao Se na do Fe -
de ral o ofí cio de que ora se tra ta, com o pe di do de li -
cen ça para que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral apre cie a
de nún cia con tra o Se na dor Ro ber to Re quião.

II – Aná li se

Com pe te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ces -
sar e jul gar, ori gi na ri a men te, os mem bros do Con -
gres so Na ci o nal, con for me a alí nea b do in ci so I do
art. 102 da Cons ti tu i ção. Para tan to, de pen de de pré -
via li cen ça da Casa res pec ti va, nos ter mos do § 1º do
art. 53 do Esta tu to Mag no.

É a hi pó te se que ora exa mi na mos. O pe di do nos 
re me te ao de ba te a res pe i to do ins ti tu to da imu ni da de 
par la men tar, que tem sido ob je to de fun da men ta das
crí ti cas por par te de am plos se to res da so ci e da de
bra si le i ra, com for te re per cus são na im pren sa. Tais
ma ni fes ta ções ocor rem sem pre que a imu ni da de par -
la men tar é uti li za da como um es cu do para mas ca rar
a im pu ni da de de de ter mi na dos con gres sis tas, acu sa -
dos de en vol vi men to em ati vi da des ilí ci tas e, es pe ci -
al men te, em de li tos con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.

A ma té ria tem pro vo ca do acir ra do de ba te e, no
mo men to, é ob je to de pro po si ção le gis la ti va – uma pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, cujo sen ti do é me lhor
de li mi tar o as sun to, de modo a que não se con ti nue a
con fun dir a pro te ção do exer cí cio de um man da to con -
fe ri do pela po pu la ção, ne ces sá ria ao re gi me de mo crá ti -
co, com um man to pro te tor de cri mi no sos.

Não é este, de fi ni ti va men te, o caso que ora
apre ci a mos. Tra ta-se, como vis to no re la tó rio, de acu -
sa ção con tra Se na dor pela prá ti ca de cri me de opi -
nião, o cha ma do cri me con tra a hon ra, que se co me te
me di an te o uso da pa la vra.

Nes sa hi pó te se, mes mo os que de fen de mos a
li mi ta ção da imu ni da de par la men tar a um mí ni mo ne -
ces sá rio ao exer cí cio do man da to par la men tar de ve -
mos re co nhe cer que a imu ni da de é ne ces sá ria, de
acor do com o que de ter mi na o Tex to Cons ti tu ci o nal:

“Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res são
in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras e vo tos.”

A in vi o la bi li da de a que se re fe re a Cons ti tu i ção, no
dis po si ti vo su pra trans cri to, é prin cí pio cons ti tu ci o nal des -
de a Car ta Impe ri al de 1824, que tem sido aco lhi do por
to das as cons ti tu i ções re pu bli ca nas, mes ma aque las dos 
pe río do  au to ri tá ri os por que pas sou o nos so País.

Caso a imu ni da de par la men tar fos se re du zi da a
um nú cleo es sen ci al, este cer ta men te se ria a in vi o la -
bi li da de por suas opi niões, pa la vras e vo tos. Tra ta-se
da ga ran tia mí ni ma ne ces sá ria ao exer cí cio do man -
da to po pu lar. Por ser ine ren te ao man da to, dela o par -
la men tar não pode abrir mão, a não ser que re nun cie
ao pró prio man da to.

A imu ni da de par la men tar por opi niões, pa la vra
e vo tos deve abri gar to das as ma ni fes ta ções dos Se -
nho res Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, onde quer
que ocor ram. É como en ten de, igual men te, o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, como se pode ob ser var nos au -
tos do Inqué ri to 681/SP, em que atu ou como Re la tor o 
Mi nis tro Cel so de Mel lo:

“(....) O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem
acen tu a do que a prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal
da imu ni da de par la men tar em sen ti do ma te -
ri al pro te ge o con gres sis ta em to das as
suas ma ni fes ta ções que guar dem re la ção
com o exer cí cio do man da to, ain da que pro -
du zi das fora do re cin to da pró pria casa le -
gis la ti va, (TTJ 131/1039 – RTJ 135/509 –
RTJ 648/318), ou com ma i or ra zão, quan do
ex te ri o ri za das no âm bi to do Con gres so Na -
ci o nal (RTJ 133/90)“ (Diá rio de Jus ti ça,
22-1-1994, pág.8.941).



Uma ou tra de ci são, tam bém pro fe ri da num
Inqué ri to-Qu es tão de Ordem 396/DF (DJU
200.04.90, pag. 88) cujo re la tor foi o Mi nis tro Otá vio
Gal lo ti:

”A Cons ti tu i ção vi gen te, ao dis por so -
bre a imu ni da de par la men tar ma te ri al, pres -
cre veu, ver bis que os De pu ta dos e Se na do -
res são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la -
vras e vo tos (art. 53). A in vi o la bi li da de emer -
gen te des sa re gra cons ti tu ci o nal não so fre
con di ci o na men tos nor ma ti vos que a su bor -
di nem a cri té ri os de es pa ci a li da de. É ir re le -
van te, para efe i to de in vo ca ção de imu ni da -
de par la men tar, que o ato por ela ob je ti va do 
não te nha ocor ri do na sede ou em ins ta la -
ções ou ór gãos do Con gres so Na ci o nal.“

Tra ta-se, por tan to, com to tal ade qua ção do ato
pra ti ca do pelo Se na dor Ro ber to Re quião ao man da -
men to cons ti tu ci o nal da in vi o la bi li da de par la men tar e
nes ses ca sos o STF bem que po de ria ado tar sem pre
o que o Tri bu nal Ple no de ci diu no jul ga men to do
Inqué ri to-Qu es tão de Ordem 1.238/DF fe i to re la ta do
pelo Mi nis tro Nel son Jo bim. Ali está ex pres so que em
ha ven do imu ni da de ma te ri al a que i xa ou de nún cia
será re je i ta da de pla no e diz tex tu al men te: 

“Qu e i xa-cri me. Qu es tão de Ordem.
Par la men tar.

Art. 53, da Cons ti tu i ção Fe de ral. imu ni -
da de ma te ri al. 

De cla ra ções emi ti das no âm bi to das
ati vi da des par la men ta res. Invi o la bi li da de.
Exa me pré vio pelo re la tor para de ter mi nar o 
ar qui va men to do pe di do nos ca sos de in vi o -
la bi li da de. O pe di do de li cen ça a uma das
Ca sas do con gres so só deve ser ex pe di do
em hi pó te se de imu ni da de pro ces su al.“

Ora, se esse fos se o pro ce di men to do STF
aca tan do o voto do Mi nis tro Nel son Jo bim não es ta -
ría mos ten do que re la tar esse pro ces so.

A ma té ria me re ce acu ra da re fle xão por par te de
to dos os Se nho res Con gres sis tas. A nos so ver, a imu -
ni da de par la men tar deve ser res tri ta ao nú cleo bá si co 
de que ora se tra ta. Não deve ha ver imu ni da de na hi -
pó te se do co me ti men to, por par la men tar, de cri me
co mum. Nes se caso, deve ocor rer sim ples men te a
prer ro ga ti va de foro, com o pro ces so tra mi tan do no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Na hi pó te se em que o par -
la men tar sob pro ces so iden ti fi que a ocor rên cia de
per se gui ção po lí ti co e de mons tre a sua tese, fun da -
men tan do-a, a Casa Le gis la ti va a que per ten ce po de -

ria, me di an te um De cre to Le gis la ti vo, in ter rom per a
tra mi ta ção do pro ces so, o que deve im pli car, evi den -
te men te a in ter rup ção da pres cri ção.

Essa foi a tese que de fen di na Assem bléia Na ci -
o nal Cons ti tu in te como Lí der da Ban ca da do Par ti do
Co mu nis ta Bra si le i ro. Essa é a tese que con ti nua es -
po sar. De ve mos re gis trar que exis te uma Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos que ado ta essa pers pe ti va. Expres sa -
mos a nos sa so li da ri e da de e de fen de mos sua apro -
va ção pelo Se na do Fe de ral, caso ela che gue a esta
Casa nes ses ter mos que aca ba mos de es pi ar.

Esse é um pro ble ma po lí ti co da ma i or gra vi da -
de, no pre sen te con tex to bra si le i ro. Para o res ga te da
idéia da de mo cra cia en tre os ci da dãos bra si le i ros,
faz-se ne ces sá rio res ga tar, igual men te, a res pe i ta bi li -
da de do Po der Le gis la ti vo. Isso so men te ocor re rá
quan do o Con gres so en fren tar, co ra jo sa men te, seus
pro ble mas fun da men ta is. Um de les, a nos so ju í zo, é a 
ma ne i ra como se dis ci pli na da a imu ni da de par la men -
tar. A so lu ção que ora pro po mos, res ga tan do o de ba -
te cons ti tu in te, é a con tri bu i ção do PPS a este de ba te.

Cre io que se ria de bom al vi tre que esta CCJ
ado tas se o pro ce di men to ex pres so no voto do ex-par -
la men tar Nel son Jo bim, ou seja, fa zer mos aqui o que
o STF de ve ria, de pla no, na que la Cor te fa zer. Por sim -
ples des pa cho do Pre si den te da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia fos se de ter mi na do o ar -
qui va men to dos Ofí ci os do STF de pe di dos de li cen ça 
que ma ni fes ta men te se re fi ram a ca sos de in vi o la bi li -
da de nos ter mos do ca put do art. 53 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Qu an to à ma té ria des te pro ces so, vê-se que,
dada a na tu re za do de li to que se pre ten de im pu tar ao
Se na dor Ro ber to Re quião, a li cen ça não deve ser
con ce di da, em face de imu ni da de ma te ri al que pro te -
ge o man da to par la men tar, es pe ci al men te quan to às
suas opi niões, pa la vras e vo tos e de que nem mes mo
o par la men tar pode abrir mão.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela, não con -
ces são da li cen ça para que o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral apre cie a de nún cia a que se re fe re o Ofí cio S/37,
de 2001.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Fre i re, Re -
la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ma gui to Vi le la – Se -
bas tião Ro cha – Ro meu Tuma – Álva ro Dias – José 
Edu ar do Du tra – Osmar Dias – Íris Re zen de – José 
Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra – Bel lo Par ga – José
Agri pi no.

























PARECER Nº 1.364 DE 2001

Da Co mis são e Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre emen da nº 4-CE
subs ti tu ti vo, ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 105, de 1996 (nº 1.873/91, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a pre ven -
ção, o tra ta men to, a fis ca li za ção, o con -
tro le e a re pres são do trá fi co ilí ci to e do
uso in de vi do de en tor pe cen tes e dro gas
afins, e dá ou tras pro vi dên ci as e Pro je to
de Lei do Se na do nº 154, de 1997, de au -
to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
dis põe so bre a pre ven ção, o tra ta men to,
a fis ca li za ção, o con tro le e a re pres são à 
pro du ção, ao uso in de vi do e ao trá fi co
ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen tes e
de dro gas que ca u sem de pen dên cia fí si -
ca ou psí qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as, 
que tra mi tam em con jun to. (Em au diên -
cia, nos ter mos do Re que ri men to nº 645, 
de 2001)

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I - Re la tó rio

O Subs ti tu ti vo que re tor na a esta Co mis são para
novo exa me e fru to do em pe nho dos ilus tre Se na do res
Ro meu Tuma Lú cio Alcân ta ra, Artur da Tá vo la, Ge ral -
do Cân di do e Ri car do San tos e des de a sua ori gem na
Câ ma ra dos De pu ta dos, con tou com a es sên cia da co -
la bo ra ção De pu ta dos Eli as Mu rad, Urci ci no Qu e i roz,
au tor da pro pos ta ini ci al e Mo ra ni Tor gan.

A so ci e da de bra si le i ra, por pro vo ca ção do no -
bre Se na dor Ro meu Tuma, ma ni fes tou-se so bre a
ma té ria por suas mas re pre sen ta ti vas ver ten tes, que 
in clu em a Ordem dos Advo ga do do Bra sil, a Ma gis -
tra tu ra e o Mi nis té rio Pú bli co. Do aper fe i ço a men to do 
tex to par ti ci pa ram, tam bém, a Se cre ta ria Na ci o nal
Anti dro gas, a Po lí cia Fe de ral e di ver sos Con se lhos
de Ju ris tas, en tre os qua is os de pen sa do res ca tó li -
cos, en ti da des mé di cas, de as sis tên cia so ci al e fi lan -
tró pi cas.

Esta mos, pois, di an te de um tex to que re sul ta
de gran de es for ço so ci al, sub me ti do ao cri vo des ta
Co mis são, para ana li sar, no mé ri to, sua ca pa ci da de
de ofe re cer res pos tas à ques tão da pro du ção, trá fi co 
e con su mo de subs tân ci as ilí ci tas, e ser vir pa ra dig -
ma às de ci sões ju di ci a is.

Mas a des pe i to do gran de es for ço so ci al, e da
per ti ná cia de to dos  os ilus tre par la men ta res que se
de di ca ram ao as sun to, não é pos sí vel con gre gar to -
das as fi lo so fi as num só pro je to, por que há pen sa -
men tos an tí po das e dis cre pan tes. Assim como os
que vêm os de pen den tes como do en tes so ci a is — e
aí está o seg men to mais re pre sen ta ti vo da so ci e da -
de — há os que pre fe ri am vê-los pri va dos da li ber da -
de. Há pes so as que não con cor dam com a pro li fe ra -
ção de pre sí di os, e re co men dam a ado ção de me lho -
res po lí ti cas edu ca ci o na is de pre ven ção e edu ca ção, 
as que su ge rem a to tal re or ga ni za ção es ta tal, des -
cri mi na ção de al gu mas dro gas hoje con si de ra das ilí -
ci tas.

No cam po pro ces su al, exis tem os que apre -
go am o so bres ta men to do pro ces so ju di ci al até
que se con fir me a in te gral re cu pe ra ção do de pen -
den te. De ou tro lado, há os que de fen dem o ar qui -
va men to dos au tos e a mi ni mi za ção da ques tão
pro ces su al, sob a ale ga ção de que au men ta o vo -
lu me de ques tões des sa na tu re za sub me ti das ao
Po der Ju di ciá rio.

Nes se con tex to a pro pos ta pro cu ra aten der os
seg men tos de con tex to, pro pos ta de ma i or re pre sen -
ta ti vi da de so ci al, afe ri dos em au diên cia pú bli ca re a li -
za da na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, 
em se tem bro de 2000. To das as crí ti cas ali ma ni fes -
ta das, ou para ali re me ti das, fo ram so pe sa das, ana li -
sa das, e aco lhi das ou não, con for me seu ajus ta men -
to ao eixo de sus ten ta ção fi lo só fi ca da pro po si ção. E, 
mu i to foi ace i to: da re vi são do si mé tri ca à na tu re za de 
al gu mas san ções; dos pro ce di men tos ju ris di ci o na is
aos me ca nis mos de ar re ca da ção e des ti na ção do
pa tri mô nio apre en di do ao trá fi co; de mé di cos, ju ris -
tas, so ció lo gos edu ca do res a au diên cia pú bli ca co -
lheu crí ti cas e su ges tões e pro ce deu à re vi são de
todo o tex to da pro pos ta, o que re sul tou no atu al tex -
to, do subs ti tu ti vo.

Sub me ti do ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral, o
tema re tor nou a esta Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça para ve ri fi ca ção da con sis tên cia de lege fe -
ren da, ob je to da aná li se que vem a se guir.

Ao pro je to foi apre sen ta da emen da, de au to ria 
do emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, dis pon do so -
bre a ex ce ção que deve ser res pe i ta da, no art. 59,
no que tan ge ao Sis te ma Na ci o nal Anti dro gas, de
que tra ta o art. 3º da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976.



II - Ana li se

A Lei nº 6.368/76, que tra ta do tema está su pe -
ra da, pois seus dois prin ci pa is dis po si ti vos, os arts. 12 
e 16 — o pri me i ro, ex ces si va men te pu ni ti vo, e o se -
gun do, ex ces si va men te le ni en te — há mu i to de i xa -
ram de ofe re cer a sus ten ta ção ne ces sá ria aos jul ga -
dos des sa na tu re za. Di an te da ex ces si va po la ri za ção
do si mé tri ca, as sen ten ças pro fe ri das nos fe i tos que
tra tam do tema têm apli ca do, pre fe ren ci al men te, a Lei 
nº 9.099, de 1995, nor ma que se des ti na a di ri mir
ques tões de me nor po ten ci al ofen si vo de na tu re za cí -
vel e cri mi nal.

É in ques ti o ná vel, por tan to, a opor tu ni da de da
nor ma em ela bo ra ção que ago ra se exa mi na.

Além da su pe ra ção do tex to da ve tus ta Lei de
dro gas, toda a es tru tu ra ofi ci al de re pres são à pro du -
ção e trá fi co de subs tân ci as ilí ci tas foi re vis ta e al te ra -
da, com a trans fe rên cia do Fun do de Pre ven ção, Re -
cu pe ra ção e de Com ba te ao Abu so de Dro gas —
FUNCAB1, do Mi nis té rio da Jus ti ça para a Se cre ta ria
Na ci o nal Anti dro gas da Casa Mi li tar da Pre si dên cia
da Re pú bli ca2. O mes mo se deu com as res pec ti vas
do ta ções or ça men tá ri as dos ór gãos que in te gram o
re fe ri do sis te ma3.

No tex to do Subs ti tu ti vo, foi re a li za da a ade -
qua ção do si mé tri ca das pe nas  am pli a da a pos si bi -
li da de de sua apli ca ção, in clu si ve cu mu la ti va. Fo -
ram, igual men te, re vis tos e cor ri gi dos os pre ce i tos
que con tem plam os ti pos: pe na is, o con cur so de
agen tes, o bis in idem pu ni ti vo, as ca u sas de au -
men to de pena, re in ci dên cia e os an te ce den tes do
agen te, além da cor re ção de vo cá bu los, com ob ser -
vân cia das fa ses4. Fo ram mo di fi ca dos, ain da, o ins -
ti tu to da plea bar ga i ning5, a in fil tra ção de po li ci a is
nas or ga ni za ções cri mi no sas e a in clu são, no tex to,
dos Con se lhos Esta du a is de Entor pe cen tes6. Tam -
bém, foi ajus ta da a re ve lia aos pre ce i tos da Lei nº
9.271, de 1996.

Por for ça de emen das de au to ria do ilus tre
Se na dor Ge ral do Cân di do, foi re di men si o na do o
pra zo de re gu la men ta ção (art. 57), para no ven ta
dias, con di ção que ofe re ce rá opor tu ni da de aos de -
ta lha men tos pro ce di men ta is e aten de rá às mi nú ci -
as que es ca pam à nor ma da es ta tu ra de lei or di ná -
ria.

To das as mo di fi ca ções in tro du zi das ao tex to do
PLC nº 105, de 1996, aci ma re la ta das, de i xa ram de

ser es ten di das ao PLS nº 154, de 1997, e o seu teor,
por isso, res tou de sa tu a li za do.

No con cer nen te a Emen da nº 1, apre sen ta da
pelo ilus tre Se na dor Ro meu Tuma, é me di da que
deve ser aco lhi da por que im pe de a re vo ga ção de dis -
po si ti vo que ins ti tui o Sis te ma Na ci o nal Anti dro gas.
De fato, a su pri mir-se com ple ta men te do or de na men -
to ju rí di co da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro de 1976,
con for me de ter mi na o art. 59, com essa nor ma de sa -
pa re ce ria tam bém o re fe ri do Sis te ma, ins ti tu í do por
for ça do seu art. 3º. Di an te das con si de ra ções, é de
se aco lher a Emen da  nº 1-CCJ, pro pos ta ao art. 59 da 
nor ma em ela bo ra ção.

III - Voto

Com fun da men to nos arts. 22 e 48 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, ma ni fes ta mo-nos pela cons ti tu ci o -
na li da de do Subs ti tu ti vo ora exa mi na do, e com
base no art. 101, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no 
des ta Casa, re i te ra mos o mé ri to des sa pro po si ção
e, com base nas con si de ra ções ex pen di das, ma ni -
fes ta mo-nos pela re je i ção do PLS nº 154, de 1997, e 
a apro va ção do PLC nº 105, de 1996, na for ma do
re fe ri do Subs ti tu ti vo, com o aco lhi men to da Emen -
da nº 1-CCJ, de au to ria do emi nen te Se na dor Ro mi -
eu Tuma.

Sala da Co mis são, 21 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ri car do San tos, Re -
la tor – Ro meu Tuma – Pe dro Si mon – Ma ria do Car -
mo Alves – Pe dro Piva – Luiz Otá vio – Bel lo Par ga
– Ger son Ca ma ta – Ade mir Andra de – José Fo ga -
ça – José Edu ar do Du tra – Ro me ro Jucá – Edu ar -
do Su plicy – Antô nio Car los Jú ni or.

1 Leis nºs 7.560, de 19 de de zem bro de 1986, e 8.764, de 20 de
de zem bro de 1993.
2 Me di da Pro vi só ria nº 1.669/98, arts. 2º e 3º.
3 Art. 5] da Me di da Pro vi só ria nº 1.669/98, re pu bli ca da pela MP
nº 2.088/39, de 26 de abril de 2001.
4 Emen das, pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra subs ti tu iu-se o vo cá bu -
lo acu sa do por in di ci a do (art. 35), por que a fase pro ces su al ini ci -
al deve ser ob ser va da, e só de po is de se re u ni rem os in dí ci os,
pro ce de-se à acu sa ção.
5 Lei nº 9.080, de 19 de ju lho de 1995.
6 Art. 6º, § 3º, do Subs ti tu ti vo.68.



FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2001,
REFERENTES Á APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Nº 105, DE 1996, QUE TRAMITA EM CONJUNTO COM
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 1997, CONTENDO
DECISÃO DA COMISSÃO:

















SUBEMENDA, Nº 1-CCJ À EMENDA 4-C

Dê-se ao art. 59 do subs ti tu ti vo a se guin te re da -
ção.

“Art. 59. Fi cam re vi go ra dos a Lei nº
6.368, de 21 de ou tu bro de 1976, man ti do o
Sis te ma Na ci o nal Anti dro gas de que tra ta o
art. 3º da que la lei, e o art. 8º da Lei nº 9.804 
de 1999.”

Sala das Co mis sões, – Ro meu Tuma. 

SUBEMENDA Nº 2-CCJ À EMENDA 4-C

Dê-se ao art. 3º, ca put, do Subs ti tu ti vo ao PLC
nº 105/96 a se guin te re da ção:

“Art. 3º Para os fins des ta lei, são con -
si de ra dos ilí ci tos os pro du tos, as subs tân ci -
as ou as dro gas que ca u sem de pen dên cia
fi si ca ou psí qui ca, es pe ci fi ca dos em lei e
tra ta dos in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil,
re la ci o na dos pe ri o di ca men te pelo ór gão
com pe ten te do Mi nis té rio da Sa ú de, ou vi do
o Mi nis té rio da Jus ti ça.”

Jus ti fi ca ção

A au to ri za ção de in di ca ti vos de ou tros pro du tos, 
como atu al men te cons ta do tex to do art. 3º, per mi ti ria
ao Mi nis té rio da Sa ú de atu ar como le gis la dor vi cá rio,
em subs ti tu i ção ao Con gres so Na ci o nal, quan do, na
ver da de, se pre ten de que o ór gão com pe ten te da que -
le Mi nis té rio pro ce da ape nas ao elen co das pro i bi -
ções de cor ren tes do sen so co mum, como o são a co -
ca í na, o LSD e ou tras dro gas, ob ser va do, em to dos
os ca sos, os tra ta dos fir ma dos pelo Bra sil.

Au to ri zar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio da
Sa ú de to dos os po de res para elen car dro gas ilí ci tas
sig ni fi ca ria trans fe rir-lhe po de res que po de ri am ul tra -
pas sar o ace i tá vel pela so ci e da de, por exem plo, cer -
tas va ri a ções do fru to do gua ra ná, ci pós de san to-da i -
me, ti qui ra, fer men ta dos de tu bér cu los, e ou tros, e
não ape nas aque les pro du tos e subs tân ci as de fi ni dos 
por con ven ções in ter na ci o na is e por ma ni fes ta ção da
so ci e da de.

Sala da Co mis são, – Lú cio Alcân ta ra.

SUBEMENDA Nº 3-CCJ À EMENDA Nº 4-CE

Dê-se ao art. 10 do Subs ti tu ti vo ao PLC nº

105/96 a se guin te re da ção:

“Art. 10. Os di ri gen tes de es ta be le ci -
men tos ou en ti da des das áre as de en si no,

sa ú de, jus ti ça, mi li tar e po li ci al, ou de en ti -
da de so ci al, re li gi o sa, cul tu ral, re cre a ti va,
des por ti va, be ne fi cen te e re pre sen ta ti vas da 
mí dia, das co mu ni da des te ra pêu ti cas, dos
ser vi ços na ci o na is pro fis si o na li zan tes, das
as so ci a ções as sis ten ci a is, das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, dos clu bes de ser vi ço e dos mo -
vi men tos co mu ni tá ri os or ga ni za dos ado ta -
rão, no âm bi to de suas res pon sa bi li da des,
to das as me di das ne ces sá ri as à pre ven ção
ao trá fi co, e ao uso de pro du tos subs tân ci as 
ou dro gas ilí ci tas, que ca u sem de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca.

Jus ti fi ca ção

A par tí cu la al ter na ti va ou, que ini cia a úl ti ma ex -
pres são do dis po si ti vo ou que ca u sem de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca", se não re ti ra da do tex to, to ma ria
pro i bi ti vo o con su mo de cer ve jas ou de qua is quer ou -
tras be bi das al coó li cas até mes mo no am bi en te de
clu bes e en ti da des re cre a ti vas.

Con si de ran do-se que a pro pos ta é di ri gi da ao
com ba te às dro gas ilí ci tas, re sul ta ex ces si vo in clu ir
dro gas con si de ra das lí ci tas na que le rol.

Além dis so, a per ma ne cer a par tí cu la que tor na
pros cri tas as dro gas lí ci tas, o po der da nor ma se des -
lo ca ria para o Mi nis té rio da Sa ú de, que, ao seu al ve -
drio, po de ria acres cen tar o pro du to ou subs tân cia
que, sub je ti va men te, en ten des se da no so à so ci e da -
de, e não aque les pro du tos e subs tân ci as de fi ni dos
por con ven ções in ter na ci o na is e por ma ni fes ta ção da
so ci e da de bra si le i ra.

Sala da Co mis são, – Lú cio Alcân ta ra.

SUBEMENDA Nº 4-CCJ À EMENDA Nº 4-CE

Dê-se ao art. 11 Subs ti tu ti vo ao PLC nº 105/96 a
se guin te re da ção:

“Art. 11. O de pen den te ou usuá rio de
pro du tos, subs tân ci as ou dro gas ilí ci tas, que 
ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, re -
la ci o na dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de, fica
su je i to às me di das pre vis tas nes te Ca pí tu lo
e Se ção.”

Jus ti fi ca ção

As ra zões para a su pres são da ex pres são ou,
que se en con tra no iní cio da ex pres são ou que ca u -
sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca", são as mes mas 
que mo ti va ram a emen da an te ri or.



A par tí cu la al ter na ti va ou, an tes da ex pres são
ou que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca", se
não re ti ra da do tex to, to ma ria pro i bi ti vo o con su mo de
cer ve jas ou de qua is quer ou tras be bi das al coó li cas,
até mes mo no am bi en te de clu bes e en ti da des re cre -
a ti vas.

Con si de ran do-se que a pro pos ta é di ri gi da ao
com ba te às dro gas ilí ci tas, é me di da le gal ex ces si va
in clu ir con gre gar, num mes mo rol, dro gas con si de ra -
das lí ci tas e ilí ci tas.

Além dis so, a per ma ne cer a par tí cu la ou, ca paz
de to mar pros cri tas as dro gas lí ci tas como o ál co ol, o
ta ba co ou ou tras, o po der da nor ma se des lo ca ria de
todo o Po der Pú bli co (pois a nor ma é erga om nes),
para o âm bi to ex clu si vo do Mi nis té rio da Sa ú de, e a
par tir de en tão aque le ór gão po de ria, ao seu ta lan te,
acres cen tar ao rol de ilí ci tos o pro du to ou subs tân cia
que en ten des se da no so à so ci e da de como ci pós de
san to da i me, a fo lha de fumo pro du zi da pelo nos so
ho mem do cam po e a ca cha ça de alam bi que – e não
ape nas aque les pro du tos e subs tân ci as de fi ni dos por
con ven ções in ter na ci o na is e por ma ni fes ta ção da so -
ci e da de.

Sala da Co mis são, – Lú cio Alcân ta ra

REQUERIMENTO Nº 645, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 255, item 12, do Re gi men to
Inter no do Se na do, re que i ro au diên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para aná li se do
mé ri to do Subs ti tu ti vo apre sen ta do pela Co mis são de 
Edu ca ção.

O pre sen te Pro je to de Lei nº 105, de 1996, foi
apre ci a do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia que apro vou Subs ti tu ti vo à pro po si ção.
Pos te ri or men te, me di an te apro va ção de Re que ri -
men to, a ma té ria foi ana li sa da pela Co mis são de Edu -
ca ção, que tam bém ofe re ceu Subs ti tu ti vo.

Sen do, por tan to, a Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça com pe ten te para aná li se do mé ri to, re que i ro
nova au diên cia da que le ór gão. Se na do Fe de ral, –
Ma ria Men des.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria, Sr.
Pre si den te, que V. Exª fi zes se cons tar nos Ana is da
Casa, de acor do com o Re gi men to Inter no, uma men -
sa gem que foi pu bli ca da na re vis ta IstoÉ des ta se ma -
na. Tra ta-se de uma ho me na gem, na úl ti ma edi ção da 
re vis ta IstoÉ, a um ca ta ri nen se ilus tre, o Dr. Dar ci Fri -
go. S. Sª, ad vo ga do ca ta ri nen se de Ca pin zal, é mem -
bro da Co mis são Pas to ral da Ter ra, ór gão da Con fe -
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil. S. Sª aca ba de
ser agra ci a do com o Prê mio Ro bert Ken nedy de Di re i -
tos Hu ma nos. 

Se gun do a nota que in tro duz a en tre vis ta com o
Dr. Fri go, a luta pela de mo cra ti za ção da ter ra em nos -
so País en tra, fi nal men te, na pa u ta do Se na do nor -
te-ame ri ca no, ”pela por ta da fren te“.

Esco lhi do en tre 30 in di ca dos de todo o mun do
como a pes soa que mais se des ta cou na de fe sa dos
di re i tos hu ma nos, esse ad vo ga do, que re si de hoje em 
Cu ri ti ba, é o pri me i ro bra si le i ro con de co ra do pelo ins -
ti tu to da fa mí lia Ken nedy, or ga ni za ção que se si tua
en tre as mais im por tan tes do Pla ne ta, no cam po em
tela.

Por isso, Sr. Pre si den te, gos ta ria que, por meio
des ta co mu ni ca ção, por sua im por tân cia para o povo
ca ta ri nen se, bem como para todo o Bra sil – até por
ser mos, com in cô mo da fre qüên cia, ci ta dos pela mí -
dia do Pri me i ro Mun do como vi o la do res dos di re i tos
hu ma nos –, so li ci to que se in cor po re a este bre ve pro -
nun ci a men to a ín te gra da en tre vis ta. É o que so li ci to a 
V. Exª, Sr. Pre si den te. Esse do cu men to re pre sen ta
não só San ta Ca ta ri na, mas, sem dú vi da al gu ma, o
Bra sil, que é um dos de fen so res dos di re i tos hu ma -
nos com re fle xos no mun do in te i ro.

Mu i to obri ga do. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
per mi ta-me subs cre ver, se o Se na dor Ca sil do Mal da -
ner per mi tir, a ma ni fes ta ção que S. Exª fez, tão me ri -
tó ria, em ho me na gem ao ad vo ga do Dar ci Fri go. Sou
tes te mu nha des se tra ba lho. S. Sª, re al men te, me re ce
a men ção fe i ta e, ob vi a men te, que todo o Se na do
apla u da que Dar ci Fri go te nha re ce bi do o Prê mio Ro -
bert Ken nedy de Di re i tos Hu ma nos.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Re ce -
bo e agra de ço seu apo io. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª será aten di do, na for ma do
Re gi men to.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der, à Se na do ra He lo í sa He le -
na.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, com par ti lho a ho me na gem
que foi fe i ta pelo Se na dor Ca sil do Mal da ner. Eu tam -
bém iria fa zer uma ho me na gem ao nos so que ri do
com pa nhe i ro Dar ci Fri go, mas. S. Exª aca bou de ser
mu i to bem ho me na ge a do pelo nos so que ri do Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Fico
gra to por que a im por tân cia des se ca ta ri nen se ecoa
em seu Esta do, no Bra sil e no mun do.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – O
nos so com pa nhe i ro Dar ci Fri go foi apla u di do de pé no 
Se na do nor te-ame ri ca no e con tem pla do com um prê -
mio, como V. Exª dis se, es co lhi do den tre 30 pes so as,
in di ca das dos mais di ver sos pa í ses do mun do, que lu -
tam pe los di re i tos hu ma nos. Dar ci Fri go, ca ta ri nen se,
fi lho de pe que nos pro du to res ru ra is, de di cou toda a
sua vida à luta pe los di re i tos hu ma nos, lu tan do pela
ca u sa mais bela e no bre que é a re for ma agrá ria. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, gos ta ria, e peço per mis são à
Mesa, que V. Exª tam bém subs cre ves se o re que ri -
men to em co mu nhão com o Se na dor Edu ar do Su -
plicy. Acre di to que fi que até me lhor, por quan to da ria
im por tân cia de vi da ao fato. Se na dor Lú cio Alcân ta ra
tem essa mes ma idéia e – cre io – toda o Se na do.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, es ta re mos subs cre ven do o re que ri -
men to con jun ta men te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tas
ve zes nes ta Casa, no nos so ”mu ro fo ne“ de la men ta -
ções, mu i tos Se na do res e eu mes ma fi ze mos o de ba -
te so bre a ques tão da agri cul tu ra bra si le i ra; há mu i tos
la men tos, mu i tos pro je tos em tra mi ta ção so li ci tan do
do Go ver no Fe de ral al ter na ti vas áge is, con cre tas, efi -
ca zes para mi ni mi zar o im pac to gi gan tes co da po lí ti ca 
eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral para esse se tor.

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, de uma for -
ma mu i to es pe ci al, des de 1995, te mos lu ta do para
ga ran tir a re ne go ci a ção da dí vi da do se tor agrí co la, o
que re sol ve ria o pro ble ma. 

Re co nhe ce mos a le gi ti mi da de de vá ri as re i vin -
di ca ções fe i tas, a le gi ti mi da de de me di das con cre tas
que pos sam vi a bi li zar a re so lu ção das dí vi das agrí co -
las, cla ro que de pro du to res idô ne os, que re al men te
ne ces si tam de so cor ro, e, cla ro, com o de vi do zelo
aos re cur sos do Te sou ro que são uti li za dos para os fi -
nan ci a men tos. E isso sig ni fi ca, in clu si ve, re ti rar dos
sal dos de ve do res va lo res que fo ram in de vi da men te
adi ci o na dos pe los ban cos.

Con cor da mos in te i ra men te que mu i tos dos agri -
cul to res e os co fres pú bli cos não po dem ser one ra dos 
por prá ti cas como, por exem plo, a co bran ça in de vi da
de ta xas de ca pi ta li za ção men sal dos ju ros, ar ti fí ci os
que têm au men ta do sig ni fi ca ti va men te o mon tan te da 
dí vi da.

Há vá ri os pro je tos na Casa que cor ri gem as dis -
tor ções na cor re ção dos cál cu los dos fi nan ci a men tos, 
al guns nos sos, do Par ti do dos Tra ba lha do res, um do
nos so Se na dor Anto nio Car los Va la da res, de Ser gi -
pe, e ou tros vá ri os, que bus cam re sol ver o pro ble ma
de to dos os pro du to res ru ra is, com a pre o cu pa ção
cen tral de re in se rir im por tan tes se to res da agri cul tu ra 
no pro ces so pro du ti vo e, por tan to, dar con di ção para
que esse se tor pos sa con ti nu ar di na mi zan do a eco -
no mia lo cal, ge ran do em pre go e ren da, pro du zin do
ali men tos.

Apre sen ta mos vá ri os pro je tos. Além do pro je to
do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, há pro je tos
nos sos que tra tam tam bém da cor re ção des sas dis -
tor ções na cor re ção dos cál cu los dos fi nan ci a men tos, 
ou tro que tra ta da anis tia da dí vi da para se to res que,
em fun ção das con di ções cli má ti cas ad ver sas, aca -
ba ram per den do toda a sua pro du ção.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, é de fun da men tal
im por tân cia que esta Casa pos sa fa zer o de ba te da
Me di da Pro vi só ria nº 9, de 31/10/2001, que virá a este 



Se na do Fe de ral o mais rá pi do pos sí vel após ser li be -
ra da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Para nos sa tris te za e cons tran gi men to, Sr. Pre -
si den te, es ta mos ven do que a Me di da Pro vi só ria nº 9, 
de 31/10/2001, que fixa um novo alon ga men to no pra -
zo de li qui da ção das dí vi das ru ra is, mais uma vez
con tem pla ape nas os gran des de ve do res. 

Isso é evi den te para qual quer pes soa de
bom–sen so nes te País, in de pen den te das con cep -
ções pro gra má ti cas ou da con vic ção ide o ló gi ca, pois
fica sem pre a per gun ta: se está sen do re e di ta da uma
me di da pro vi só ria, de 1998, após três anos de ca rên -
cia; se ela está sen do re e di ta da em fun ção da iden ti fi -
ca ção de que os gran des pro du to res e as gran des co -
o pe ra ti vas, mes mo após os três anos de ca rên cia,
elas não ti ve ram as con di ções ob je ti vas de pos si bi li -
tar a in ser ção para o pa ga men to. Como fica, Sr. Pre si -
den te, a si tu a ção dos de ve do res, em sua gran de ma i -
o ria, que não fo ram pri vi le gi a dos com a se cu ri ti za ção, 
em 1998, como dos de ve do res, tam bém na sua ma i o -
ria, dos cha ma dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, além de
ou tros, 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 do Pro ce ra (Pro gra -
ma Espe ci al de Apo io à Re for ma Agrá ria)?

Te mos in for ma ções, Sr. Pre si den te, de que o
Go ver no já pro to co lou um pro je to que tra ta do se gu ro
agrí co la, que é uma re i vin di ca ção his tó ri ca de to dos
que lu tam pela agri cul tu ra bra si le i ra. Infe liz men te, não 
po de mos fi car à mer cê da tra mi ta ção, que não está
em re gi me de ur gên cia, de um pro je to de lei, por que
sa be mos que a mo bi li da de de pro je to de lei nas duas
Ca sas nem sem pre cor res pon de à de vi da as pi ra ção
do povo bra si le i ro, e como a esse pro je to não será es -
ta be le ci da a re tro a ti vi da de, te mos uma pre o cu pa ção
gi gan tes ca de for ma mu i to es pe ci al em re la ção a de -
ter mi na das re giões. Sei que não ocor reu ape nas no
Nor des te, mas em fun ção de con di ções cli má ti cas
ad ver sas e fora de to dos os cha ma dos pa drões da
nor ma li da de des sas con di ções cli má ti cas ad ver sas,
per de ram toda sua sa fra. Sei que não é um pro ble ma
só de Ala go as. A agri cul tu ra de Ala go as está com ple -
ta men te de vas ta da. Em fun ção das con di ções cli má ti -
cas ad ver sas, des de o pro du tor de inha me de Qu e -
bran gu lo, que é uma ci da de do in te ri or do Esta do, à
ba cia le i te i ra do in te ri or do Esta do es tão com ple ta -
men te que bra dos. Esses se to res não po dem fi car de
fora de ne nhu ma me di da pro vi só ria que, de fato, que i -
ra aju dar o se tor agrí co la, não há ne nhu ma con di ção.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me con ce de um par te?

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

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Eu
que ria dar co nhe ci men to a V. Exª de que eu mes mo,
que sou um Se na dor do Nor des te e que te nho co nhe -
ci men to, tan to quan to V. Exª, da si tu a ção da si tu a ção
dra má ti ca que atra ves sam os pro du to res ru ra is da re -
gião, em re la ção à Me di da Pro vi só ria nº 09, a que se
re fe re V. Exª, eu mes mo to mei a ini ci a ti va de apre sen -
tar al gu mas emen das, para as qua is, des de já, peço o 
apo io a V. Exª, que es ten dem a to dos os pro du to res
ru ra is de to dos os Esta dos do Nor des te – do Ma ra -
nhão à Ba hia – e mais aque les lo ca li za dos na re gião
mi ne i ra de atu a ção da an ti ga Su de ne e de par te do
Espí ri to San to, os mes mos me ca nis mos que es tão
pre vis tos na me di da pro vi só ria. Te nho a con vic ção de
que, em pri me i ro lu gar, o Go ver no fez mu i to bem, ao
to mar a ini ci a ti va de cri ar e re vi ta li zar um me ca nis mo
que vi a bi li zou a re com po si ção das dí vi das do se tor
ru ral, em ge ral; em par ti cu lar, da que les mu tuá ri os de
cré di to ru ral que es tão com as suas dí vi das se cu ri ti -
za das ou que par ti ci pam do Pesa. O Go ver no agiu
com sa be do ria ao con cor dar em que se cri as se ago ra 
uma si tu a ção que per mi tis se a so lu ção das suas pen -
dên ci as. Com mu i to ma i or ra zão, se com pre en de que
de se je mos que aque les pro du to res ru ra is, mes mo
que não es te jam com as suas dí vi das se cu ri ti za das
ou que não es te jam par ti ci pan do do Pesa, mas que
te nham a sua ati vi da de lo ca li za da em uma re gião que 
foi atin gi da por uma seca sem pre ce den tes na re gião,
re co nhe ci da pelo pró prio Go ver no Fe de ral que, para
li dar com ela, cri ou, in clu si ve, pro gra mas es pe ci a is. E
mais ain da, com as suas ati vi da des lo ca li za das em
mu ni cí pi os dos qua is mais de 90% es te jam com es ta -
do de emer gên cia de cre ta do, con fir ma do pe los Go -
ver nos Esta du a is e re co nhe ci do pelo Go ver no Fe de -
ral. Fi nal men te, o meu en ten di men to, que ins pi rou a
apre sen ta ção da emen da, é o de que a me di da não
re pre sen ta ne nhum ônus para o Te sou ro, por que, ao
re com por as dí vi das do se tor ru ral, não há ne ces si da -
de de o Te sou ro Na ci o nal de sem bol sar di nhe i ro al -
gum. Do pon to de vis ta dos ban cos, não re pre sen ta
ne nhu ma di fi cul da de, uma vez que aque las dí vi das
de si tu a ção ir re gu lar – ou não; as dí vi das de si tu a ção
re gu lar es tão den tro do ati vo dos ban cos – são dí vi -
das con si de ra das cré di to em li qui da ção. Por tan to, fo -
ram le va das a pre ju í zo. Ora, se as dí vi das que já são
con si de ra das hoje pre ju í zo dos ban cos fo rem subs ti -
tu í das por con tra tos no vos, com pra zos ade qua dos,
ju ros su por tá ve is, elas de i xam de ser pre ju í zo con tá -
bil e pas sam a ser in cor po ra das ao ati vo dos ban cos,
re pre sen tan do, por tan to, um lu cro para o sis te ma fi -
nan ce i ro. Como não há de sem bol so do Te sou ro e há
um lu cro para o sis te ma ban cá rio, não há in con ve ni -



en te para nin guém. A ex ten são, por tan to, des sas pro -
vi dên ci as ao se tor ru ral do Nor des te da área de atu a -
ção da an ti ga Su de ne só traz be ne fí ci os ao País e so -
cor re os pro du to res ru ra is numa hora em que re al -
men te es tão ne ces si tan do de au xí lio. Por tan to, es tou
fa zen do esta in ter ven ção não ape nas para apo i ar o
ape lo de V. Exª, mas para de mons trar, já que sou Lí -
der do PSDB, que não exis te da par te dos Par ti dos
que in te gram a Base de sus ten ta ção do Go ver no e
mu i to me nos do Par ti do ao qual é fi li a do o pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca ne nhum tipo de pre con ce i to
para a so lu ção des ta ques tão, pois par tiu de mim a
ini ci a ti va de for mu lar esta emen da, o que não sig ni fi -
ca ab so lu ta men te que isso te nha sido fe i to em nome
do Par ti do ou do Go ver no. A emen da é de mi nha ini ci -
a ti va, como Se na dor, mas evi den te men te se pode en -
ten der que não exis te ne nhu ma re sis tên cia, ou má
von ta de ou pre con ce i to den tro do Go ver no para que
se re sol va um pro ble ma tão im por tan te como este
que V. Exª está le van tan do. Não se es que ça de que
pedi o seu apo io para a emen da.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço-lhe o apar te, Se na dor Ge ral do Melo. Como
te mos emen das se me lhan tes, um vai apo i ar a emen -
da do ou tro. Não há pro ble ma.

Evi den te men te, não se ria ne nhu ma ati tu de de
pre con ce i to fa zer uma aná li se quan to à má von ta de
que o Go ver no tem tido, es pe ci al men te nos úl ti mos,
para com o se tor agrí co la, pois, se es ta mos hoje re i -
vin di can do isso – in clu si ve V. Exª – é jus ta men te por -
que o Go ver no não agiu. Infe liz men te, o Go ver no não
agiu. Em 1998, quan do saiu a me di da pro vi só ria, fi ze -
mos um es for ço gi gan tes co para aqui tam bém se in -
clu í rem mu i tos dos cha ma dos pe que nos, que fi ca ram
de fora. Fi ze mos um gran de es for ço, e isso não foi fe i -
to. Infe liz men te o Go ver no Fe de ral tam bém não fez
ne nhu ma ação con cre ta, por meio das suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras ofi ci a is, as qua is faço ques tão de de -
fen der mu i to em qual quer lu gar que che go.

Em vá ri os mo men tos, che ga mos jun to aos pro -
du to res ru ra is. Eles ata cam – no caso es pe cí fi co do
Nor des te, o Ban co do Nor des te, por que ele está exe -
cu tan do mu i tos pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os de
uma for ma ab so lu ta men te vo raz e fe roz. Da qui a
pou co, será o ma i or la ti fun diá rio do Nor des te. E de -
fen do as ins ti tu i ções ofi ci a is por que sei que elas não
es tão a ser vi ço ou à mer cê de um ou tro Go ver no.
Elas cum prem nor mas rí gi das, es ta be le ci das em
fun ção da po lí ti ca eco nô mi ca de um Go ver no. Então,
eu as de fen do.

Mas, o Go ver no não fez ab so lu ta men te nada
para que as ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to pos si bi li -

tas sem ao agri cul tor fa mi li ar, ao pe que no ou mé dio,
pelo me nos, a se cu ri ti za ção. Qu an do se dis cu tiu a
me di da pro vi só ria, em 1998, como era a dis cus são da 
se cu ri ti za ção? Até 50 mil. Evi den te men te que, em
1992, quem fez o con tra to de 50 mil não era o pe que -
no ou o mé dio pro du to res, por que, em 1992, 50 mil
eram di fe ren tes. Mas, como era até 50 mil, ali es ta vam 
tam bém in clu í dos os pe que nos. Mas nin guém foi ori -
en ta do para isso, nin guém.

As ins ti tu i ções fi nan ce i ras, no mo men to de en -
con trar o pe que no e mé dio pro du to res para exe cu -
tá-los, en con tram o en de re ço de les; mas não con se -
guem en con trar o en de re ço quan do é para re ne go ci -
ar a dí vi da e pres tar in for ma ções a res pe i to de me di -
das a se rem to ma das para que não per ca a sua pe -
que na pro pri e da de.

A pró pria po lí ti ca de as sen ta men to do Go ver no
Fe de ral é con tra di tó ria. Assen ta 400 mil fa mí li as, anu -
al men te, en quan to 513 mil per dem a pro pri e da de.
Então, não faz nada, por que, se as sen ta 400 mil e 513 
mil fa mí li as per dem a pro pri e da de, ain da há um dé fi cit 
de mais de 100 mil. Quer di zer, nem ga ran te para o
as sen ta do, por que, como sa be mos, re for ma agrá ria
não é só dis tri bu i ção de ter ras, nem re sol ve o pro ble -
ma do as sen ta do, por que hoje há ver da de i ras fa ve las
ru ra is, e aque le que é pro pri e tá rio está per den do a
sua pro pri e da de!

Apre sen ta mos emen das, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, e ti ve mos a opor tu ni da de de dis cu tir com o Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, que mos trou sen si bi li da de nas
dis cus sões para tor nar viá vel nos so pro je to. Mu i tos
dos con tra tos fo ram se cu ri ti za dos – é di fí cil for ne cer o 
nú me ro, por que in fe liz men te já fi ze mos vá ri os re que -
ri men tos de in for ma ções nes se sen ti do. Se fo ram 400 
mil con tra tos e só o Ban co do Bra sil ti nha mais de 700
mil, ima gi ne o que sig ni fi ca isso no Nor des te e nas ou -
tras re giões! A ma i o ria dos pro du to res fi cou com ple -
ta men te de fora em re la ção a isso.

O mes mo ocor re com a dis cus são dos fun dos
cons ti tu ci o na is. Ora, os fun dos cons ti tu ci o na is fo ram
cri a dos su pos ta men te para su pe rar as de si gual da des 
re gi o na is. Nos sa ra zão de exis tir como Se na do res
deve-se ao prin cí pio fe de ra ti vo, por que a cláu su la pé -
trea cons ti tu ci o nal ama nhe ce todo dia ras ga da, se -
não não pre ci sa ría mos es tar aqui se pa ra dos pe los ta -
pe tes ver des e azu is. Só exis ti mos por que es ta mos
numa Fe de ra ção.

Se um Go ver no tem a óti ca de cons tru ir a Fe de -
ra ção, para hon rar o que é cláu su la pé trea cons ti tu ci -
o nal, que é o prin cí pio fe de ra ti vo, sig ni fi ca, ob je ti va -
men te, que o Go ver no tem que ter po lí ti ca para su pe -
rar de si gual da de re gi o nal. E de si gual da de re gi o nal se 



su pe ra com al guns in cen ti vos. Por isso, fo ram cri a dos
os fun dos cons ti tu ci o na is.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

A SRA HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Exce lên cia, com mu i to pra zer.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Como dis se
a no bre Se na do ra He lo í sa He le na, te mos con ver sa do 
mu i to so bre esse as sun to. Essa so lu ção que S. Exª
pro põe tem que ser pos ta em prá ti ca, mas só que
está sen do par ci al men te em pre ga da. A Me di da Pro vi -
só ria n.º 9, que se dis cu te já na nova re gra das me di -
das pro vi só ri as, ori gi nou-se da Me di da Pro vi só ria n.º
2196–3, de 24 e agos to de 2001, com a qual o Go ver -
no pre ten dia sa ne ar os ban cos, so bre tu do os fe de ra -
is. A Ca i xa Eco nô mi ca até cri ou um ór gão cha ma do
EMGEA, com o pro pó si to de ne go ci ar uma dí vi da no
va lor de R$80 bi lhões do sis te ma ha bi ta ci o nal. Os
três ban cos ofi ci a is fe de ra is – Ban co do Bra sil, Basa e 
BNB –, hoje, es tão sa u dá ve is e são con tra ta dos para
fa zer a co bran ça des se re cur so cujo ris co de suas
ope ra ções pas sou para o Te sou ro Na ci o nal. A Me di da 
Pro vi só ria n.º 9 dis põe so bre fi nan ci a men tos em tí tu -
los, ou seja, so bre se cu ri ti za ção, do Pesa, Re cop e do 
Fun ca fé. Não é ver da de que al can ça ram ape nas
gran des e mé di os pro du to res, por que abran ge ram
tan to quem de via R$1,00 quan to quem de via R$200
mil. Nes sa nova ne go ci a ção, os se cu ri ti za dos pa gam
mais ou me nos 30% do va lor da dí vi da, em 25 anos,
sem equi va lên cia-pro du to, por tan to, sem cor re ção, e
com ape nas 3% de ju ros ao ano. Há ain da ou tros pro -
ble mas como o do Pesa, tí tu lo que já es ta va nos ban -
cos, do Fun ca fé, que tam bém é mu i to gra ve e con ti -
nha boa par te dos re cur sos em tí tu los, e do Re cop,
das co o pe ra ti vas. Fa zem par te das co o pe ra ti vas não
ape nas gran des, mas tam bém pe que nos de ve do res
de cré di to ru ral ou do agro ne gó cio. Se na do ra He lo í sa
He le na, tem ple na con se qüên cia o pe di do de acer to
de con tas fe i to por V. Exª, so bre tu do em re la ção ao
Pro ce ra e Pro naf, so bre o qual in ci di ria cor re ção mo -
ne tá ria des de 1994. Re a li za mos ne go ci a ções a res -
pe i to, pri me i ra men te, des sa ques tão dos de ve do res.
De ve rá ser edi ta da uma me di da pro vi só ria, de hoje
para ama nhã, dis pon do exa ta men te so bre os as sen -
ta dos, que me re cem uma aten ção ma i or do que
aque les que já es ta vam com fi nan ci a men to se cu ri ti -
za do. Se na do ra He lo í sa He le na, os des man dos do
Pro ce ra e do Pro naf, no Nor des te, co nhe ci dos por V.
Exª, ocor rem tam bém no Cen tro-Oes te. V. Exª tem
ple na ra zão quan do tra ta do as sun to, que não pode
nem fi ca rá es que ci do. Esta mos tra ba lhan do para
esse fim – in clu si ve con vi dei V. Exª para nos au xi li ar.

Em par te, V. Exª tem ra zão ao tra tar dos fun dos cons -
ti tu ci o na is. Na úl ti ma ne go ci a ção des ses fun dos, que
re sul tou da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2000,
in clu í mos a se cu ri ti za ção. Ante ri or men te, o Pesa pro -
vi nha de dí vi da con tra í da até 20 de ju nho de 1995.
Enten de mos que dí vi das con tra í das do FNE, FCO e
FNO, até 31 de de zem bro de 1998, mes mo quan do
ha via in de xa dor, po de ri am fa zer par te do Pesa. De ve -
mos fa zer uma cam pa nha para que es ses pro du to res
se jam aten di dos pelo pro gra ma. O Pesa é uma boa
en ge nha ria eco nô mi ca, aten den do, sim, ao in te res se
dos de ve do res, re ti ran do toda aque la cor re ção mo ne -
tá ria e ali vi an do a si tu a ção. No en tan to, com re la ção
ao caso dos fun dos cons ti tu ci o na is a par tir de 1999
de ve mos dar ou tro tra ta men to, por que eles não têm
mais cor re ção mo ne tá ria, es tan do, por tan to, fora da -
que la ne go ci a ção. To da via, exis tem as in tem pé ri es
que aba te ram os to ma do res de di nhe i ro, so bre tu do
no Nor des te, onde se per deu qua se tudo. É ne ces sá -
rio ha ver um tra ta men to todo es pe ci al. V. Exª tam bém
tem ra zão: an tes, ha via o Pro a gro, que hoje já saiu de
evi dên cia. Nes sa ne go ci a ção, re sul ta do de uma luta
nos sa, ve ri fi cou-se que não há pos si bi li da de de aban -
do nar o pro du tor que faz um fi nan ci a men to, per de
tudo em vir tu de das in tem pé ri es e a sua dí vi da é pe -
ran te o Te sou ro Na ci o nal, que não tem fle xi bi li da de
para ne go ci ar. Então, evi den te men te, exi gi mos uma
ati tu de do Go ver no, que está en vi an do pro je to de lei
cri an do o se gu ro de ren da. Mas V. Exª tam bém está
cor re ta ao afir mar que essa me di da não é re tro a ti va.
Des se modo, o que es ta mos re tro a gin do em seu ple i -
to está re la ci o na do a um tra ta men to es pe ci al que de -
ve mos des ti nar aos pro du to res a fim de que, a par tir
de 1999, não se jam pre ju di ca dos. Mu i to obri ga do, Se -
na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. 
Espe ro re al men te que con si ga mos apro var as al te ra -
ções que es ta mos ten tan do fa zer con jun ta men te, por -
que se tra ta de uma si tu a ção ter rí vel. Mu i tos dos mi -
lha res de pro du to res, es pe ci al men te os pe que nos e
os mé di os, per de ram com ple ta men te suas pro pri e da -
des. Não há como pro ce der à res ti tu i ção, pois aque les 
que, em vir tu de da ir res pon sa bi li da de do Go ver no Fe -
de ral, não fo ram ori en ta dos a res pe i to da se cu ri ti za -
ção per de ram suas pro pri e da des, fo ram exe cu ta dos
pe los ban cos.

Ape nas com o Ban co do Bra sil, que tra ta do
Cen tro-Oes te, sem con si de rar o Basa e o Ban co do
Nor des te, os da dos ofi ci a is apon tam para mais de
701 mil con tra tos. Então, mi lha res de pro du to res per -
de ram suas ter ras em vir tu de da ab so lu ta ir res pon sa -



bi li da de do Go ver no Fe de ral, que não es ta be le ce
uma po lí ti ca agrí co la ca paz de en fren tar essa aber tu -
ra des va i ra da que per mi te a en tra da no Bra sil de pro -
du tos sub si di a dos nos pa í ses de ori gem para pro te -
ger os seus par ques pro du ti vos e os seus pos tos de
tra ba lho, e pro vo ca essa que bra de i ra ter rí vel aqui. No
Bra sil, im por ta-se até coco de pa í ses que não têm co -
que i ros em nome do Mer co sul, numa tri an gu la ção
que o Go ver no Fe de ral não fis ca li za. A es sas pes so as 
não será res ti tu í da a ter ra. Espe ro, as sim, que, pelo
me nos em re la ção ao pe río do das sa fras de 1997 e
de 1998, bus que mos al gu ma al ter na ti va. 

Na mes ma si tu a ção está o se gu ro de ren da.
Não pode o Go ver no Fe de ral pro te lar, por que, quan -
do quer re sol ver, ele o faz me di an te me di da pro vi só -
ria, que é ela bo ra da até para ti rar o di re i to de en ti da de 
es tu dan til emi tir sua pró pria car te i ra de es tu dan te.
Então, tem de ha ver uma dis cus são es pe cí fi ca em re -
la ção a isso.

Mu i tas pes so as per de ram a sa fra e não têm
como pa gar ao Ban co. Um fez uma cer ca, ou tro fez
um silo, ou tro fez uma co che i ra. Como ar ran car tudo
isso para pa gar ao Ban co? Não é pos sí vel!

O agri cul tor fa mi li ar, o pe que no e o mé dio, não
foi con tem pla do. E não foi por que o Go ver no Fe de ral
fez a me di da pro vi só ria es ta be le cen do até 200 mil re -
a is em 1992, o que hoje sig ni fi ca mais de 500 mil ou
um mi lhão. Assim, a gran de ma i o ria dos pro du to res
bra si le i ros fi cou fora, em vir tu de da ir res pon sa bi li da -
de do Go ver no Fe de ral, que não ori en tou os pro du to -
res. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras não ori en ta ram o pe -
que no e o mé dio pro du to res, que per de ram tudo. 

A es ses que per de ram as pro pri e da des o Go -
ver no Fe de ral ti nha a obri ga ção de res ti tu ir, por que
isso ocor reu por ir res pon sa bi li da de do pró prio Go ver -
no. Já que não faz isso, pelo me nos de via im pe dir que
que bras sem por ca u sa da au sên cia ab so lu ta de con -
di ções cli má ti cas nas sa fras 97/98. O Ban co e o Go -
ver no Fe de ral têm como fa zer isso, com res pon sa bi li -
da de, pre ser van do o di nhe i ro do povo, que é di nhe i ro
do Te sou ro. O que não po de mos ace i tar é que o di -
nhe i ro do povo, que é do Te sou ro, seja fa cil men te sa -
ca do para aju dar aos gran des, ou aos ban que i ros, ou
aos gran des pro du to res. Na hora de vi a bi li zar al ter na -
ti va para o pe que no e o mé dio pro du to res, que cons ti -
tu em a gran de ma i o ria do País, que es tão di na mi zan -
do a eco no mia lo cal, ge ran do em pre go, ge ran do ren -
da, pro du zin do ali men tos, o Go ver no Fe de ral nada
faz. Esses es tão re al men te que bra dos, vol to a re pe tir,
Sr. Pre si den te, por ca u sa da ir res pon sa bi li da de do
Go ver no Fe de ral.

Fica o nos so ape lo, no sen ti do de que essa
ques tão seja in clu í da no pro ces so de dis cus são e na
me di da pro vi só ria. De vem ser in clu í dos to dos os mu -
tuá ri os do Pro naf, do Pro ce ra, dos Fun dos Cons ti tu ci -
o na is do Nor des te, do Nor te e do Cen tro-Oes te, do Fi -
nam Ru ral, do Pro ger Ru ral e de to dos os mu tuá ri os
com ope ra ções con tra ta das ori gi nal men te no va lor de 
até 200 mil. Tam bém deve ser dis cu ti da a ques tão da
anis tia das dí vi das de cus te io pe ran te o sis te ma na ci -
o nal de cré di to ru ral, para que os pe que nos e os mé -
di os pro du to res ru ra is, os agri cul to res fa mi li a res e os
as sen ta dos que con tra ta ram ope ra ções de cré di to
jun to às ins ti tu i ções ofi ci a is pos sam, de fato, ter as
suas dí vi das anis ti a das, por que per de ram as suas sa -
fras, em fun ção de fe nô me nos cli má ti cos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Lí der do PFL, Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. 
e Srs. Se na do res, sabe esta Casa que sou o Re la tor
das três pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que dis -
põem so bre a apli ca ção im po si ti va do Orça men to Ge -
ral da União.

Re fi ro-me às pro pos tas 77, de 1999, de ini ci a ti -
va do no bre Se na dor Iris Re zen de, 22, de 2000, subs -
cri ta pelo emi nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, e 28, de 2000, cujo pri me i ro sig na tá rio é o ilus -
tre Se na dor Pe dro Si mon.

Ator men ta-me o fato de que es ta mos en cer ran -
do a ses são le gis la ti va e es ses pro je tos que di zem
res pe i to ao or ça men to im po si ti vo con ti nu am em mi -
nhas mãos, no pres su pos to de que se tra ta de ma té -
ria po lê mi ca e que, con se qüen te men te, ne ces si ta de
am plo de ba te.

Além de tudo, a vo ta ção do Orça men to da União 
para 2002 está em fase de con clu são, e o de ba te pre -
ci sa ser re to ma do com a ma i or ur gên cia, não em fun -
ção do Orça men to ora em tra mi ta ção no Con gres so,
mas com vis tas à pro pos ta aor ça men tá ria para 2003.

Con si de ro, por tan to, jus ta e opor tu na a pre o cu -
pa ção de mu i tos emi nen tes co le gas do Se na do Fe de -
ral com o pa pel a ser de sem pe nha do pelo Con gres so
Na ci o nal face ao Orça men to fe de ral. Tal pre o cu pa ção 
de mons tra o in te res se de que o Con gres so Na ci o nal
pos sa atu ar de for ma mais efi caz tan to na ela bo ra ção
como na vo ta ção e na exe cu ção da mais im por tan te
lei do País, a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as. 

Dos 950 bi lhões de des pe sa do Orça men to Fis -
cal e da Se gu ri da de So ci al apro va dos para o cor ren te



ano, 678 bi lhões se rão re fe ren tes a par ce las de ju ros
e amor ti za ção da dí vi da pú bli ca e ou tras des pe sas fi -
nan ce i ras. Res tam, por tan to, Sr. Pre si den te, 252 bi -
lhões. De du zin do-se R$42 bi lhões de trans fe rên ci as
para Esta dos e Mu ni cí pi os, mais R$59 bi lhões para
pes so al e R$75 bi lhões para a Pre vi dên cia, fi cam
ape nas R$76 bi lhões.

Mas, des ses R$76 bi lhões que res tam para to -
das as de ma is ações do Go ver no Fe de ral, R$19 bi -
lhões es tão com pro me ti dos com di ver sos itens de
des pe sas vin cu la das. São elas: o Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za, o Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor, a Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, o
Fun def, os pre ca tó ri os e os sub sí di os da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 1996, a cha ma da Lei Kan dir.

Re su min do: da que le mon tan te ini ci al de R$950
bi lhões, ape nas R$57 bi lhões ou 6% cons ti tu em o
que se cha ma de ”des pe sas dis cri ci o ná ri as“, cuja re -
a li za ção de pen de da von ta de do Po der Exe cu ti vo.

É so men te so bre essa pe que na par ce la da des -
pe sa, em ge ral des ti na da a in ves ti men tos, ou tras des -
pe sas cor ren tes e in ver sões fi nan ce i ras, que o Con -
gres so deve atu ar no sen ti do de ga ran tir sua jus ta
apli ca ção, mes mo as sim, as se gu ran do ao Exe cu ti vo
o po der de su ple men tar do ta ções e de abrir cré di tos
es pe ci a is.

Embo ra o per cen tu al seja pe que no – re pe ti mos, 
ape nas 6% –, ain da as sim a exe cu ção or ça men tá ria é 
su bor di na da a uma sé rie de con di ci o nan tes por par te
do Exe cu ti vo.

O de ba te a que es ta mos as sis tin do é para de fi -
nir me i os e for mas de o Po der Le gis la ti vo in flu ir nas
de ci sões so bre a re a li za ção ou não des sas ”des pe -
sas dis cri ci o ná ri as“. 

E não se tra ta de ex ces so. 
Se a ela bo ra ção do Orça men to é ta re fa dos três

Po de res da Re pú bli ca, nada mais jus to que sua exe -
cu ção tam bém seja de res pon sa bi li da de dos três, em
es pe ci al do Con gres so, que mais di re ta men te re pre -
sen ta os an se i os po pu la res. Vá ri as dis tor ções po dem
e de vem ser su pe ra das, in clu si ve atra vés de uma au -
to crí ti ca do Con gres so.

Nos úl ti mos doze anos, em ape nas duas opor tu -
ni da des, em 1995 e 1998, a Lei Orça men tá ria foi vo ta -
da den tro do pra zo que a Cons ti tu i ção de ter mi na. Ti -
ve mos um caso ex tre mo em 1994, quan do o Orça -
men to en trou em vi gor em ple no mês de ou tu bro. Na -
que le ano, che gou-se a vo tar um or ça men to anu al
para ape nas três me ses, de i xan do-se a exe cu ção de
nove me ses do Orça men to ao ar bí trio do Po der Exe -
cu ti vo.

Uma an te ci pa ção do pra zo do en vio da pro pos ta 
or ça men tá ria ao Con gres so, pelo Exe cu ti vo, po de ria
ser uma al ter na ti va. Pela Cons ti tu i ção de 1946, o Exe -
cu ti vo ti nha de en vi ar o pro je to de lei or ça men tá ria ao
Con gres so até o dia 30 de abril, ou seja, qua tro me -
ses an tes do pra zo atu al, 31 de agos to. Ou tra al ter na -
ti va se ria con di ci o nar o en cer ra men to da ses são le -
gis la ti va à de li be ra ção do pro je to de lei or ça men tá ria
anu al, tal como se faz em re la ção ao pro je to da LDO. 

Mu i ta co i sa pode ser fe i ta para aper fe i ço ar a
exe cu ção or ça men tá ria, e as pro pos tas em de ba te
nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos ofe re cem
ex ce len tes con tri bu i ções. Uma de las con di ci o na a in -
clu são de no vas pro gra ma ções no Orça men to à des -
ti na ção de do ta ções para obras e ser vi ços em an da -
men to, evi tan do-se, com isso, o gran de nú me ro de
obras ina ca ba das. Ou tra diz res pe i to às cha ma das re -
ce i tas con di ci o na das, que le vam o Exe cu ti vo in clu ir
no Orça men to des pe sas que te nham por su por te re -
ce i tas cuja efe ti va ção de pen de de apro va ção le gis la -
ti va.

Em 1999, o Con gres so vo tou des pe sas a se rem
co ber tas com re cur sos pro ve ni en tes do cha ma do ”im -
pos to ver de“, sa bi da men te in cons ti tu ci o nal e que não
foi apro va do. É uma te me ri da de in clu ir na pro pos ta or -
ça men tá ria re ce i tas com base le gal ine xis ten te e, so -
bre elas, apro var des pe sas. Pode-se in cor po rar pos -
te ri or men te ao Orça men to, por meio de cré di tos adi ci -
o na is, des pe sas fun da das em re ce i tas cri a das após a 
vi gên cia da Lei de Me i os. Pre ser va-se as sim o re a lis -
mo or ça men tá rio. 

Mu i tos, e com ra zão, clas si fi cam o Orça men to
uma ”peça de fic ção“. Ou tros o con si de ram um ”ins -
tru men to de bar ga nha po lí ti ca“, por ca u sa das di fi cul -
da des de li be rar as ver bas re sul tan tes de emen das
de ini ci a ti va par la men tar. É che ga da a hora de re pen -
sar a pró pria na tu re za da peça or ça men tá ria e in da -
gar se o Orça men to deve ter ca rá ter me ra men te au to -
ri za ti vo. É a par tir des sa in ter pre ta ção, que não con -
diz com a prá ti ca or ça men tá ria mo der na, que se con -
fe re ao Po der Exe cu ti vo uma ele va da mar gem de dis -
cri ci o na ri da de na exe cu ção da des pe sa pú bli ca. Esta -
mos con ven ci dos de que o Con gres so en con tra rá os
me i os de me lhor exe cu tar uma de suas mais im por -
tan tes prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com mu i to pra zer, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, em pri me i ro lu gar que ro sa u -



dar V. Exª por tra zer à Casa um de ba te tão im por tan te. 
Já tive a opor tu ni da de de di zer que a os ten ta ção e a
pose, ge ral men te, são vin cu la das ao po der ou ao que
está no ima gi ná rio po pu lar como po der. O Con gres so
faz mu i ta pose como se pu des se me xer no Orça men -
to, quan do, de fato, não pode. Os da dos que V. Exª
traz são cor re tos e ob je ti vos. É evi den te que não ire -
mos fa lar em R$500 bi lhões, que não exis tem fi nan -
ce i ra men te, por que es tão na par te da ro la gem da dí -
vi da... (Fa lha na gra va ção.) 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos res pon sá ve is pelo som que cu i dem do mi cro fo ne
da Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – É por -
que es ta mos fa lan do mal do Go ver no! Este de ba te é
de fun da men tal im por tân cia. Mu i tos gos tam de in cu tir 
no ima gi ná rio po pu lar no ções que dão uma res pon sa -
bi li da de ma i or ao Con gres so, quan do este não a pos -
sui. É ex tre ma men te re le van te quan do V. Exª, Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, cha ma o Con gres so à res pon -
sa bi li da de de en ten der me lhor a peça or ça men tá ria.
O Go ver no agiu ir res pon sa vel men te no de ba te da
gre ve dos ser vi do res ao de le gar ao Con gres so Na ci o -
nal me xer no Orça men to, de for ma que os re cur sos
apa re ces sem, por que o Go ver no sabe que o Con -
gres so Na ci o nal não mexe em re cur sos. O que nós fa -
ze mos é ga rim pa gem or ça men tá ria, ti ran do di nhe i ro
de um se tor para co lo car em ou tro. Fa ze mos ga rim pa -
gem or ça men tá ria e po sa mos como se me xês se mos
no Orça men to. De fato, mais de 77% do Orça men to
são in to cá ve is. A Cons ti tu i ção bra si le i ra é a úni ca no
mun do que es ta be le ce, con for me seu art. 166, inc. II,
le tra ”b“, que o ser vi ço da dí vi da é in to cá vel. Mes mo
que qui sés se mos, não po de ría mos me xer nos re cur -
sos uti li za dos para o pa ga men to de ju ros e ser vi ços
da dí vi da – o que com pro me te mais de 70% – , para fi -
nan ci ar a agi o ta gem in ter na ci o nal e que brar o País,
por que a nos sa Cons ti tu i ção não per mi te. Há vá ri as
pro pos tas de nos sa au to ria tra mi tan do pela Casa.
Para aca bar com essa si tu a ção, pre ci sa mos con se -
guir 27 as si na tu ras para fa zer tra mi tar uma pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção, como o Se na dor La u ro
Cam pos e eu já ten ta mos vá ri os ve zes. Re al men te, é
uma si tu a ção mu i to di fí cil. É até es tra nho que te nha -
mos que apro var um pro je to es ta be le cen do que o
Orça men to não é me ra men te au to ri za ti vo. A pró pria
Cons ti tu i ção, em seu art. 85, tra ta dos cri mes de res -
pon sa bi li da de. Ou seja, a ma i or pe na li da de a ser apli -
ca da ao Pre si den te da Re pú bli ca é por um cri me de
res pon sa bi li da de, o que pode oca si o nar a cas sa ção
do man da to. O art. 85, inc. VI, diz que é cri me de res -
pon sa bi li da de não cum prir a Lei Orça men tá ria. V. Exª

tem ra zão, a exe cu ção or ça men tá ria do País é uma
ver go nha, as emen das in di vi du a is pior ain da. O Go -
ver no Fe de ral li be ra re cur sos para quem quer, faz bal -
cão de ne gó ci os su jos para a li be ra ção des sas emen -
das. Para que V. Exª te nha uma idéia, Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra, há pes so as que di zem que têm não sei 
quan tos pre fe i tos, como se fos sem per so na li da des
pri va das do quin tal de al guém. Eu não te nho pre fe i to.
Nós em Ala go as não te mos ne nhum pre fe i to fi li a do;
es pe ro que eles se jam das suas res pec ti vas ci da des.
Como a mi nha área é de es ta tís ti ca, de pla ne ja men to, 
eu le van tei os in di ca do res so ci a is que apon ta vam os
pro ble mas de abas te ci men to de água, sa ne a men to e
des ti na mos as nos sas emen das in di vi du a is para
onde ha via pro ble mas ou para mu ni cí pi os que pu des -
sem ser pó los de de sen vol vi men to re gi o nal e, por tan -
to, pu des sem di na mi zar a eco no mia lo cal. A ne nhu ma 
emen da foi as se gu ra da a exe cu ção, por que as emen -
das in di vi du a is ser vem, úni ca e ex clu si va men te,
como bal cão de ne gó ci os para a tro ca de fa vo res do
Con gres so Na ci o nal na li be ra ção fe i ta pelo Go ver no.
Por tan to, ape sar de ter-me es ten di do no apar te, que -
ro sa u dar V. Exª pelo pro nun ci a men to que traz a esta
Casa, mos tran do a ne ces si da de de que ve ja mos o
con jun to. É jus ta a sua pre o cu pa ção. Se sim ples men -
te trans for mar mos “au to ri za ti vo” em “obri ga tó rio”, te -
re mos que me xer na ou tra par te tam bém, por que
mais de 77% do Orça men to não po dem ser to ca dos
pelo Con gres so Na ci o nal. Não é ver da de que me xe -
mos em Orça men to; não fa ze mos isso. O que fa ze -
mos é ga rim pa gem or ça men tá ria, fa ze mos pose,
apre sen ta mos os nos sos Esta dos, mas, de fato, aca -
ba mos não me xen do na qui lo que é o co ra ção da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, que é jus ta men te a par te fi nan -
ce i ra. Por tan to, que ro sa u dar o de ba te que V. Exª traz
à Casa.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Se na do ra He lo í sa He le na, re gis tro o apar te de V. Exª
e, evi den te men te, aque les que nos vêem ou nos ou -
vem fa rão o jul ga men to ne ces sá rio so bre o nos so
pen sa men to – o de V. Exª e o meu.

O de ba te, no Con gres so Na ci o nal, so bre o
Orça men to deve, re al men te, ser ur gen te.

Não pos so fi car com es ses pro je tos na mi nha
mesa e nem re la tá-los sem um sé rio de ba te pú bli co.
Os au to res das pro pos tas, os Se na do res Iris Re zen -
de, Pe dro Si mon e Anto nio Car los Ma ga lhães – em -
bo ra não es te ja na Casa – têm ma ni fes ta do sua pre o -
cu pa ção com essa ma té ria.. O Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães não se en con tra mais na Casa, mas
está pre sen te o seu su plen te, o Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or, que veio a esta tri bu na, ante-on tem, ma ni -



fes tar seu pon to de vis ta so bre a ne ces si da de de um
Orça men to im pe ra ti vo – pre fi ro di zer im po si ti vo – a
fim de que, afi nal, o Bra sil pos sa con tar com uma es -
tru tu ra di nâ mi ca, con sis ten te, pro fun da e am pla, por
se tra tar do pro je to mais im por tan te do País, como diz 
a Se na do ra He lo í sa He le na, o co ra ção da ad mi nis tra -
ção pú bli ca des ta Na ção.

Já con ver sei com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so e dis se a Sua Exce lên cia que era in con -
ce bí vel que ter mi nas se seu man da to – não de qua tro,
mas de oito anos – sem pro mo ver um am plo de ba te e
sem to mar uma de ci são con sis ten te e ve e men te, or -
gâ ni ca, aus te ra, a fim de de i xar para o fu tu ro, para o
seu su ces sor, uma peça or ça men tá ria que efe ti va -
men te re pre sen te uma de ci são da na ci o na li da de, dos 
re pre sen tan tes do povo bra si le i ro.

Mu i tos Se na do res e De pu ta dos se de di cam a
acom pa nhar suas emen das ao or ça men to, no pres -
su pos to de que es tão dan do uma gran de con tri bu i -
ção ao de sen vol vi men to do País, quan do to dos sa -
be mos que o Orça men to é, em gran de par te, uma
fic ção. 

Estou re que ren do à Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia a re a li za ção de au diên ci as pú -
bli cas so bre es ses três pro je tos que es tão em mi -
nhas mãos e, com isso, es tou dan do uma sa tis fa ção 
aos seus au to res e à opi nião pú bli ca, no sen ti do de
que não es ta mos au sen tes des sa pre o cu pa ção.

Se nhor Pre si den te, tra go a esta tri bu na ou tro
as sun to de in te res se do Bra sil e, prin ci pal men te, do
Nor des te.

Será pu bli ca da ama nhã a Me di da Pro vi só ria nº 
11, de 21 de no vem bro de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro–Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro–Sa fra
para os agri cul to res fa mi li a res da re gião Nor des te e
do nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os 
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de
emer gên cia em ra zão da seca. 

Cria-se este Fun do Se gu ro–Sa fra, de na tu re za 
fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, e ins ti tui-se o be ne fí cio Se gu ro–Sa -
fra, com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma aos
agri cul to res fa mi li a res da re gião Nor des te e do nor te 
do Esta do de Mi nas Ge ra is, que re gis tra rem frus tra -
ção de sa fra em de cor rên cia da es ti a gem.

Esse Fun do será ad mi nis tra do pelo Mi nis té rio do 
De sen vol vi men to Agrá rio, e con ta rá com re cur sos de
qua tro fon tes dis tin tas: con tri bu i ção in di vi du al do agri -
cul tor fa mi li ar; as con tri bu i ções anu a is dos Esta dos e
Mu ni cí pi os que ade ri rem ao pro gra ma; os re cur sos da
União e o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras.

Te rão di re i to ao be ne fí cio os agri cul to res fa mi li a -
res in cri tos no Se gu ro-Sa fra, que per de rem pelo me -
nos 60% da pro du ção de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go -
dão, em ra zão de es ti a gem, de vi da men te com pro va -
da.

O be ne fí cio in di vi du al será de até R$ 600 por
fa mí lia ins cri ta no Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em 
até seis par ce las men sa is, es ti man do-se em um mi -
lhão e cem mil o nú me ro de agri cul to res fa mi li a res
in te res sa dos em ade ri rem ao Se gu ro-Sa fra.

A ade são terá de ser fe i ta an tes do iní cio do
plan tio, de ven do o agri cul tor in for mar a área a ser
plan ta da com as cul tu ras de fe i jão,mi lho, ar roz ou al -
go dão, numa ex ten são de até dez hec ta res.

Como se tra ta de um se gu ro con tra a seca, na -
tu ral men te es tão fora do pro gra ma os agri cul to res
cuja pro du ção seja ir ri ga da, as sim como aque les
que ti ve rem uma ren da fa mi li ar aci ma de um sa lá rio
mí ni mo e meio por mês, jus ta men te para aten der
aos mais ne ces si ta dos.

A Me di da Pro vi só ria es ta be le ce ain da que, até
30 de agos to de cada ano, o Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to Agrá rio in for ma rá aos Esta dos e Mu ni cí pi os 
a es ti ma ti va do mon tan te de re cur sos a se rem alo -
ca dos em seus or ça men tos para fa zer face às suas
con tri bu i ções. 

A ini ci a ti va, es tou cer to, re pre sen ta mais uma
si na li za ção efe ti va de que há um em pe nho em so -
cor rer os agri cul to res bra si le i ros e em res pal dar so -
lu ções de seu in te res se, so bre tu do os da que les Mu -
ni cí pi os ou re giões em ca la mi da de pú bli ca.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que faça pu bli car 
jun to a es sas mi nhas pa la vras, no Diá rio do Con -
gres so Na ci o nal, o tex to com ple to da Me di da Pro vi -
só ria nº 11, uma vez que ela ain da não foi pu bli ca da. 
De se jo vê-la pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União e
no Diá rio do Con gres so Na ci o nal para o co nhe ci -
men to de to dos, para que pos sa mos pro vi den ci ar
des de logo as emen das para apro va ção des sa nova 
me di da pro vi só ria de in te res se do Nor des te bra si le i -
ro e do nor te do meu que ri do Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Mu i to obri ga do.

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



  MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11
DE 21 DE NOVEMBRO 2001

Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui
o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul -
to res fa mi li a res da Re gião Nor des te e do
nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, nos
Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi -
da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra -
zão do fe nô me no da es ti a gem:

O Pre si den te da Re pú bli ca no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

 Fica cri a do o Fun do Se gu ro-Sa fra, de na tu re za
fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, e ins ti tu í do o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra,
com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma para os agri -
cul to res fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do
Esta do de Mi nas Ge ra is, que re gis tra rem frus tra ção
de sa fra em de cor rên cia do fe nô me no da es ti a gem.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os do Se gu ro-Sa fra
se rão efe ti va dos nos Mu ni cí pi os em te nha sido de cla -
ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên -
cia, re co nhe ci dos em ato do Go ver no Fe de ral.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do Se gu -
ro-Sa fra:

I – a con tri bu i ção in di vi du al do agri cul tor fa mi li ar;
II – as con tri bu i ções anu a is dos Esta dos e seus

Mu ni cí pi os que ade ri rem ao pro gra ma;
III – os re cur sos da União di re ci o na dos para a fi -

na li da de;
IV – o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras de

seus re cur sos.
Pa rá gra fo úni co. O sal do apu ra do em cada exer -

cí cio fi nan ce i ro será trans fe ri do para exer cí cio se -
guin te, a cré di to do Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun do Se gu -
ro-Sa fra, ex clu si va men te:

I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art. 8º;
II – as des pe sas com a re mu ne ra ção pre vis ta no 

§ 2º do art. 7º.
Art. 4º O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio

será o ges tor do Fun do de que tra ta o art. 1º, a quem
ca be rá de fi nir as nor mas para sua ope ra ci o na li za ção, 
se gun do dis po si ções es ta be le ci das pelo Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral.

Art. 5º A par ti ci pa ção da União no Fun do Se gu -
ro-Sa fra es ta rá con di ci o na da à ade são dos Esta dos e 
dos Mu ni cí pi os, bem como dos agri cul to res fa mi li a -
res, me di an te con tri bu i ção fi nan ce i ra, nos ter mos de -
fi ni dos no art. 6º.

Art. 6º  O be ne fí cio Se gu ro-Sa fra será cus te a do
com re cur sos do Fun do Se gu ro-Sa fra, dos qua is se -
rão cons ti tu í dos con for me dis pu ser a re gu la men ta -
ção pre vis ta no art. 4º, ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade são, do agri -
cul tor fa mi li ar para o Se gu ro-Sa fra será de R$6,00
(seis re a is);

II – a con tri bu i ção anu al do Mu ni cí pio será de
até três por cen to do va lor da pre vi são dos be ne fí ci os
anu a is para o res pec ti vo Mu ni cí pio, con for me acor da -
do en tre o Esta do e o Mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do es ta do, a ser adi ci o -
na da às con tri bu i ções do agri cul tor e do Mu ni cí pio,
de ve rá ser em mon tan te su fi ci en te para com ple men -
tar a con tri bu i ção de dez por cen to do va lor da pre vi -
são dos be ne fí ci os anu a is, para o res pec ti vo Esta do;

IV – a União apor ta rá anu al men te, no mí ni mo,
re cur sos equi va len tes a vin te por cen to de pre vi são
anu al dos be ne fí ci os to ta is.

§ 1º No caso da ocor rên cia de frus tra ção de  sa -
fra, de cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de
emer gên cia, re co nhe ci dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral, sem que haja re cur sos su fi ci en tes no Fun do
Se gu ro-Sa fra, a União an te ci pa rá os re cur sos ne ces -
sá ri os para o pa ga men to dos be ne fí ci os li mi ta do às
suas dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, ob ser va do o li -
mi te de be ne fi ciá ri os do Se gu ro e o va lor má xi mo fi xa -
do por be ne fí cio, nos ter mos dos arts. 8º e 9º.

§ 2º  Na ocor rên cia do pre vis to no § 1º, a União
des con ta rá, para a amor ti za ção das an te ci pa ções re -
a li za das, até cin qüen ta por cen to das con tri bu i ções
anu a is fu tu ras pre vis tas no in ci so IV.

§ 3º O apor te de re cur sos pela União de que tra -
ta o in ci so IV so men te será re a li za do após ve ri fi ca da
a re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das con tri bu i -
ções in di vi du a is dos agri cul to res fa mi li a res, dos Mu ni -
cí pi os o dos Esta dos, pre vis tas nos in ci sos I, II e III.

§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de do ta ções or -
ça men tá ri as con sig na das ao Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to Agrá rio.

§ 5º As con tri bu i ções da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res fa mi li a res se rão de -
po si ta das no Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Se gu ro-Sa -
fra se rão man ti das em ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral.

§ 1º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria re mu ne -
ra rá as dis po ni bi li da des do Fun do pela taxa mé dia re -
fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó -
dia – SELIC.

§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra
será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res fa -
mi li a res ins cri tos no Se gu ro-Sa fra, que per de rem



pelo me nos ses sen ta por cen to da pro du ção de fe i jão, 
mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da es ti a gem, de vi -
da men te com pro va da na for ma a ser es ta be le ci da na
re gu la men ta ção des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 1º O be ne fí cio in di vi du al é fi xa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por fa mí lia isen ta no Se -
gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até seis par ce las
men sa is.

§ 2º Fica li mi ta do em hum mi lhão e cem mil o nú -
me ro de agri cul to res fa mi li a res pas sí ve is de ade são
ao Se gu ro-Sa fra.

§ 3º É ve da da a con ces são do be ne fí cio de que
tra ta este ar ti go aos agri cul to res que par ti ci pem de
pro gra mas si mi la res da trans fe rên cia de ren da, que
con tem com re cur sos da União, des ti na dos aos agri -
cul to res em ra zão  de es ti a gem.

§ 4º Para o exer cí cio de 2002, o va lor de que tra -
ta o § 1º e o nú me ro de agri cul to res de que tra ta o § 2º
se rão es ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral em 
ra zão das dis po ni bi li da de or ça men tá ri as, con sig na -
das ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio.

Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 6º e os 
be ne fí ci os pre vis tos no art. 8º po de rão ser al te ra dos
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ob ser va da a exis tên cia 
de do ta ção or ça men tá ria e o equi lí brio en tre as con tri -
bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser de fi ni do em 
re gu la men to.

Art. 10. A ins cri ção dos agri cul to res fa mi li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são ob ser va ra as dis po -
si ções a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va da as se guin tes con -
di ções:

I – a ade são far-se-á an te ri or men te ao iní cio do
plan tio, de ven do cons tar do ins tru men to de ade são,
den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul tu ras
de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go dão;

II – o agri cul tor fa mi li ar não po de rá ter ren da fa -
mi li ar men sal su pe ri or a um e meio sa lá rio mí ni mos;

III – a área plan ta da com as cul tu ras men ci o na -
das no in ci so I po de rá ser de até de dez hec ta res;

IV – o agri cul tor fa mi li ar não pode ex plo rar área
su pe ri or a qua tro mó du los fis ca is, seja como pro pri e -
tá rio, me e i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra for ma de
pos se da ter ra; e

V – a ade são ao pro gra ma é ve da da ao agri cul -
tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os agri cul to res fa mi li a res, a
par tir de sua ade são, fi cam obri ga dos  a par ti ci par de
pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para te -
rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art. 8º.

Art. 11. Até 30 de agos to de cada ano, o Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to Agrá rio in for ma rá aos Esta -
dos e Mu ni cí pi os a es ti ma ti va do mon tan te de re cur -
sos a se rem alo ca dos em seus or ça men tos para fa zer 
face as suas con tri bu i ções.

§ 1º O va lor da con tri bu i ção anu al a ser de sem -
bol sa do pe los Esta dos e Mu ni cí pi os será de fi ni do
após o fim do pe río do de ade são dos agri cul to res, e
re co lhi do, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os, em par ce las
men sa is igua is, a ins ti tu i ção fi nan ce i ra de que tra ta o
art. 7º, con for me dis pu ser o re gu la men to.

§ 2º Excep ci o nal men te, no ano de 2001, a in for -
ma ção so bre o mon tan te de re cur sos de que tra ta o
ca put será re a li za da até 15 de de zem bro.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men ta -
rá as dis po si ções con ti das nes ta me di da pro vi só ria.

Art. 13. Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Pe dro Ma lan –
Mar tus Ta va res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, na for ma
re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy 
por 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs e
Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, re gis tro a pre sen -
ça e dou as boas-vin das ao nos so Pre fe i to de Be lém
do Pará, Pro fes sor Edmil son Bri to Ro dri gues, que se
en con tra acom pa nha do do Se cre tá rio Mu ni ci pal de
Sa ne a men to, Sr. Edu ar do Pa set to, da Srª Mar ta Bra -
sil, Asses so ra de Co mu ni ca ção e do De pu ta do Ivan
Va len te.

Cum pri men to o Pre fe i to Edmil son Bri to Ro dri -
gues por ter re ce bi do, nes ta ma nhã, um prê mio. A ci -
da de de Be lém do Pará re ce beu da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral o prê mio ”Me lho res Prá ti cas“ em ges tão lo -
cal, con fe ri do a 20 pre fe i tu ras mu ni ci pa is, das qua is
10 são fi na lis tas. E Be lém do Pará foi uma das con -
tem pla das den tre as me lho res prá ti cas de ad mi nis tra -
ção mu ni ci pal, no caso, re fe ren te a um pro je to de ges -
tão am bi en tal: a for ma de sa ne a men to do rio Tu cun -
du ba.

Esti ve ram, den tre as 20 me lho res prá ti cas em
ges tão lo cal, as Pre fe i tu ras de Cu ri ti ba, por seu tra ba -
lho de ha bi ta ção no Pro je to Cabo Frio; de Sal va dor,
no Pro je to Cam po – sa ú de e ges tão am bi en tal; do
ABC, de São Pa u lo, com o Pro je to Car mi nha, de ges -



tão am bi en tal; de Pi ra ci ca ba, do Pre fe i to José Ma cha -
do, o Pro je to Con vi ver – de sen vol vi men to co mu ni tá -
rio; de Cas ca vel, no Pa ra ná, por seu tra ba lho no Pro -
je to Eco li xo – re ci cla gem de lixo; de Flo ri a nó po lis,
pelo Pro je to Indí ge nas – ge ra ção de ren da; Ita bu na,
Pro je to Ita qua ra – Sa ne a men to Bá si co; Sal va dor, Ba -
hia, pelo Pro je to Ji qui ri çá – pla ne ja men to ur ba no e re -
gi o nal; Blu me nau, pelo Pro je to Lon tras, de de sen vol -
vi men to ru ral; Sal va dor, Ba hia, pelo Pro je to Mo rar no
Par – ha bi ta ção; Fe i ra de San ta na, pelo Pro je to Novo
Rumo – edu ca ção e es por te; Cal das No vas, Go iás,
pelo Pro je to Cal das, de pla ne ja men to ur ba no e am bi -
en tal; Vi tó ria do Espí ri to San to, pelo Pro je to Pro je ter -
ra, de ur ba ni za ção de fa ve las; do ABC, São Pa u lo,
pelo Pro je to Sa ca du ra, de ha bi ta ção; Sal va dor, Ba -
hia, pelo Pro je to Ser tão Vivo, de sa ne a men to ru ral;
Sal va dor, Ba hia, pelo Pro je to Sesi/Pet, de ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal; Sal va dor, Ba hia, com o Pro je to Tá
Re bo ca do, de ha bi ta ção; de Go iâ nia, Go iás, o Pro je to 
Vaga-lume, de edu ca ção de adul tos; de Xa pe có, San -
ta Ca ta ri na, Vila Be ti nho, de ha bi ta ção.

Qu an do me re fe ri ao ABC, fiz alu são às ci da des
de São Ber nar do do Cam po e San to André, ad mi nis -
tra das res pec ti va men te pe los Pre fe i tos Ma u rí cio So a -
res e Cel so Da ni el.

Apro ve i to o en se jo para sa u dar a pre sen ça do
Pre fe i to Edmil son Ro dri gues, de Be lém. Há al gu mas
se ma nas tive a opor tu ni da de de pre sen ci ar o con -
gres so da ci da de, uma for ma ela bo ra da e ama du re ci -
da de par ti ci pa ção de to dos os seg men tos da ci da de
na dis cus são do Orça men to do Mu ni cí pio de Be lém.
Cer ca de cin co mil pes so as fo ram con vi da das a re -
pre sen tar to dos os ba ir ros de Be lém do Pará e de fi nir,
jun ta men te com o Pre fe i to e seus Se cre tá ri os, as pri -
o ri da des de Go ver no, so bre tu do para o Orça men to.

Na oca sião, tive a chan ce tam bém de par ti ci par
do Cí rio, uma das ma ni fes ta ções po pu la res e re li gi o -
sas da ma i or en ver ga du ra e re le vân cia em todo o Bra -
sil. Fi quei mu i to im pres si o na do. Pes so as de todo o
Esta do do Pará e de mu i tas re giões do Bra sil ali com -
pa re cem para ex ter na rem sua re li gi o si da de.

Tra ta-se de uma ma ni fes ta ção po pu lar mu i to bo -
ni ta. Esti ve ali pela pri me i ra vez. So men te es tan do
pre sen te para sa ber o sig ni fi ca do da fes ta do Cí rio de
Na za ré. Tan to a pro cis são flu vi al, re a li za da no sá ba -
do, como o ri tu al em que a ima gem de Nos sa Se nho ra 
de Na za ré é le va da pelo povo. As pes so as que es tão
ali jun to à cor da nor mal men te fa zem suas so li ci ta -
ções, suas pro mes sas e seus pe di dos a Nos sa Se -
nho ra como se fos se uma ex tra or di ná ria cor ren te, que 
é tam bém uma cor ren te de so li da ri e da de, que faz

par te da cul tu ra po pu lar e da tra je tó ria re li gi o sa do
povo do Pará.

É mu i to in te res san te. As pes so as vêm para Be -
lém do Pará em seus bar cos atra vés dos di ver sos
rios. Che ga a Be lém um nú me ro sim ples men te fan -
tás ti co de pes so as. Au men ta em mu i to a po pu la ção
de Be lém do Pará du ran te a fes ta do Cí rio.

Sr. Pre si den te, hoje, de se jo fa zer uma re fle xão e 
um cum pri men to aos me ta lúr gi cos do ABC, ao Luiz
Ma ri nho, Pre si den te do Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos
do ABC, e a to dos os tra ba lha do res, so bre tu do os me -
ta lúr gi cos da Volk swa gen, que nas úl ti mas se ma nas
de ram uma de mons tra ção de como se or ga ni zar e ser 
as ser ti vo. Co lo ca ram para a Di re ção des ta que é uma
das ma i o res em pre sas mul ti na ci o na is do mun do, a
Volk swa gen, que não po de ri am ace i tar a de mis são de 
4.200 tra ba lha do res anun ci a do há al gu mas se ma nas.

Ti ve ram mu i to sen so de res pon sa bi li da de, Luiz
Ma ri nho foi di ver sas ve zes à por ta da Volk swa gen li -
de ran do as as sem bléi as e ma ni fes ta ções. Pro cu rou
ver a to dos que era im por tan tís si mo não se ad mi tir
qual quer tipo de de sor dem, qual quer dano a au to mó -
ve is ou a qual quer par te da fá bri ca. Mas era fun da -
men tal que eles de ba tes sem, in for man do-se e dis cu -
tin do para ex por à em pre sa aqui lo que se fa zia ne ces -
sá rio.

Num pri me i ro es tá gio, a Di re ção da em pre sa no
Bra sil não quis ace i tar as re i vin di ca ções dos tra ba lha -
do res, que, exer cen do o di re i to de gre ve, con ti nu a ram 
a sua pa ra li sa ção, que du rou uma se ma na. Luiz Ma ri -
nho re sol veu ir até à sede da Volk swa gen na Ale ma -
nha. De for ma exem plar, como ha via fe i to há dois
anos em De tro it para di a lo gar com a Di re ção da Ford,
tam bém ali na Ale ma nha con se guiu um acor do que
ago ra está sen do elo gi a do pelo pró prio Pre si den te da 
Volk swa gen no Bra sil, con for me en tre vis ta de hoje
para o jor nal O Glo bo.

Re gis tro al gu mas pas sa gens da en tre vis ta:

O GLOBO: Nas con ver sas com os sin -
di ca lis tas se ma na pas sa da, na Ale ma nha, o 
se nhor re cu ou em con ces sões que não ti -
nha fe i to aqui?

HERBERT DEMEL: Lá fi ze mos os úl ti -
mos re to ques para che gar mos a um acor do. 
Ten tar pro cu rar quem ga nhou e quem per -
deu é di fí cil. Mas se al guém con se guiu um
avan ço lá foi ele (Luiz Ma ri nho).

O GLOBO: Isso sig ni fi ca que a em pre -
sa ce deu além do que ha via ne go ci a do
aqui?



DEMEL: Nem a Volks nem o sin di ca to
so mos tão trans pa ren tes as sim so bre isso,
por que não ne go ci a mos pela im pren sa. Às
ve zes se está tão per to de um acor do que
fal ta pou co e não se vê. Hoje, as gran des
em pre sas não ne go ci am sem con ta to com a 
ma triz. Tam bém há um sin di ca lis mo que fun -
ci o na in te gra do em to das as par tes. Você
nun ca está so zi nho. O im por tan te era pre -
ser var o ma i or nú me ro de pes so as e ser o
mais com pe ti ti vo pos sí vel. E fa zer isso pre -
ser van do os in te res ses dos aci o nis tas em
ge ral e não ape nas dos con tro la do res e em -
pre ga dos. Nin guém ga nha nem per de quan -
do se che ga a um equi lí brio ajus ta do ao am -
bi en te. Foi um acor do ma du ro.

O GLOBO: O fato de as ne go ci a ções
te rem se es ten di do até a Ale ma nha para
que se con se guis se um acor do o sur pre en -
deu?

DEMEL: Isso in di ca que as con ver sas
não fo ram fá ce is. Sa bía mos que o Ma ri nho
já ha via fe i to o mes mo na Ford (em 2000, o
sin di ca lis ta foi aos EUA ne go ci ar e con se -
guiu sus pen der um pa co te de de mis sões) e
com a Whir po ol este ano. Não hou ve sur -
pre sa, por que sa bía mos que ele usa esse
ca mi nho até onde pode avan çar.

O GLOBO: As cri ses ex ter nas afe ta -
ram os re tor nos es pe ra dos para os in ves ti -
men tos dos úl ti mos anos. Os ajus tes fe i tos
ago ra bas tam para ade quar a em pre sa à re -
a li da de dos mer ca dos?

DEMEL: Em 1997, a in dús tria pla ne jou 
que che ga ría mos a 2,3 mi lhões de car ros
pro du zi dos no país em 2001. Mas va mos
ter mi nar o ano com 1,6 mi lhão de uni da des.
Acha mos que, com es ses ajus tes, va mos vi -
ver os pró xi mos anos sem gran des per tur -
ba ções. Qu an tos exa ta men te, não sei. O
mer ca do dirá.

Por ou tro lado, na ma ni fes ta ção do Sin di ca to 
dos Me ta lúr gi cos, eis a co mu ni ca ção do úl ti mo
dia 21:

Os 16 mil tra ba lha do res da Volk swa -
gen, em São Ber nar do, em as sem bléia re a -
li za da na tar de de hoje no pá tio cen tral da
fá bri ca, apro va ram por qua se una ni mi da de
a pro pos ta de acor do ne go ci a da pelo sin di -
ca to com a em pre sa após uma se ma na de
gre ve. Se gun do o acor do apro va do, cuja va -

li da de é de cin co anos, a fá bri ca se com pro -
me te em sus pen der as 3.000 de mis sões
anun ci a das dia 7 úl ti mo e ga ran te no vos in -
ves ti men tos além dos atu a is ní ve is de em -
pre go. A pro pos ta tam bém pre vê re du ção de 
jor na da e sa lá rio em 15% com re com po si -
ção da ren da men sal.

Se gun do Luiz Ma ri nho, Pre si den te do
Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos do ABC, que de -
fen deu a apro va ção da pro pos ta, o ”re sul ta -
do re pre sen ta uma vi tó ria dos tra ba lha do res 
da Volks. Qu al quer ou tro lu gar que não te -
nha o ní vel de or ga ni za ção in ter na dos tra -
ba lha do res da Volks, a em pre sa te ria im pos -
to seu mo de lo de re es tru tu ra ção sem que
fos se pos sí vel re sis tir“.

O mais im por tan te é que tam bém os tra ba lha -
do res, em as sem bléia, en ca mi nha ram um ma ni fes to 
ao Con gres so Na ci o nal, em de cor rên cia da tra mi ta -
ção do pro je to do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so so bre a CLT. Leio tre chos des se ma ni fes to:

”Re u ni dos em as sem bléia nes ta tar de
de quar ta-fe i ra, 21 de no vem bro, nós, tra ba -
lha do res da Volk swa gen em São Ber nar do
do Cam po, que re mos fa zer che gar aos Srs.
Con gres sis tas e à opi nião pú bli ca o nos so
re pú dio às ten ta ti vas ines cru pu lo sas de al -
guns Par la men ta res, de Mi nis tros e da For -
ça Sin di cal, de ma ni pu lar o dra ma das de -
mis sões de três mil com pa nhe i ros nos sos e
suas fa mí li as.

Essas ma no bras são par te de mais
uma ini ci a ti va do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so de cor tar di re i tos dos tra ba lha -
do res e pre ca ri zar as re la ções de tra ba lho
em nos so País. So mos a fa vor de mu dan ças 
na le gis la ção tra ba lhis ta. Mas, para nós,
elas têm de co me çar pela con quis ta da li -
ber da de e da au to no mia sin di cal, úni co ca -
mi nho que re al men te po de rá sig ni fi car o for -
ta le ci men to da es tru tu ra sin di cal bra si le i ra.

O acor do que es ta mos apro van do com 
a Volks não abre mão de di re i tos. Esta mos
en tre as pou cas ca te go ri as pro fis si o na is
que, gra ças às nos sas lu tas, ain da man têm
di re i tos que aos pou cos vêm sen do re ti ra -
dos da clas se tra ba lha do ra, a exem plo da
ga ran tia de em pre go até a apo sen ta do ria
para por ta do res de se qüe las de do en ças
pro fis si o na is. Qu an to aos nos sos sa lá ri os,
di an te das per das ge ne ra li za das que os tra -



ba lha do res bra si le i ros têm so fri do, so mos
tam bém das pou cas ca te go ri as que têm
con se gui do man tê-los re la ti va men te es ta bi li -
za dos.

Na Volks, com nos sa mo bi li za ção, luta, 
co ra gem e in te li gên cia, ape sar da ex plo são
do de sem pre go e da pro fun da cri se eco nô -
mi ca que o País atra ves sa, con se gui mos
pre ser var os pos tos de tra ba lho e as se gu rar 
in ves ti men tos que pos sam ga ran tir o fu tu ro
de ou tras tan tas fa mí li as que tam bém aca -
ba ri am ví ti mas da cri se de mer ca do e da
mes ma re es tru tu ra ção pro du ti va, atu al men -
te em exe cu ção na em pre sa.

Por tudo isso, tudo o que es pe ra mos
dos Con gres sis tas, como re pre sen tan tes do 
povo bra si le i ro, é um pou co de res pe i to. O
acor do que es ta mos fa zen do com a Volks é
a pro va ca bal de que, quan do os tra ba lha -
do res es tão mo bi li za dos e o sin di ca to é for te 
e or ga ni za do, não há ne nhu ma ne ces si da de 
de fle xi bi li zar acor dos. O que es pe ra mos é
que re je i tem a pro pos ta que o Go ver no pre -
ten de vo tar na tar de, que se ria de on tem, no 
Con gres so.“

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, esse é um caso
de ma tu ri da de e de as ser ti vi da de por par te de tra -
ba lha do res que es tão à fren te na his tó ria do sin di ca -
lis mo bra si le i ro, dan do, ob vi a men te, um exem plo a
to dos os de ma is. Sa ú do, mais uma vez, es ses me ta -
lúr gi cos, que, agin do des se modo, es ti mu lam ou tros
a as sim pro ce de rem.

Inclu si ve, o Prê mio No bel de Eco no mia, Jo seph
Sti glitz, que foi eco no mis ta-che fe do Ban co Mun di al,
tem pro cu ra do res sal tar, em suas pa les tras, re cen te -
men te, o quão im por tan te é o ama du re ci men to da
par ti ci pa ção dos tra ba lha do res para que os pa í ses
pos sam avan çar na hora de de fi nir po lí ti cas pú bli cas,
que de vem le var em con ta não ape nas a voz de em -
pre sá ri os, de fi nan cis tas ou dos mi nis tros de fi nan -
ças, mas de vem, so bre tu do para que haja a cons tru -
ção de uma so ci e da de sa u dá vel, con si de rar sem pre
as pa la vras dos tra ba lha do res.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Edu ar do Su plicy, o pro nun ci a men to de V. Exª é mu i to
im por tan te, res sal tan do a so lu ção en con tra da, no
caso da Volk swa gen, pe los tra ba lha do res. Esse fato

obri ga-nos a uma re fle xão que to dos de ve re mos fa zer 
pro xi ma men te. Esse pro ce di men to será, cer ta men te,
exem plar e sig ni fi ca ti vo, apon tan do, tal vez, ca mi nhos
que, nós, re pre sen tan tes dos in te res ses dos tra ba lha -
do res, de va mos se guir do ra van te. Está cada vez mais 
ób vio que o de sar ma men to dos sin di ca tos, o en fra -
que ci men to da luta sin di cal, de cor ren te da si tu a ção
de de sem pre go e de re ces são, cons ti tu em um fato
evi den te e que vai tor nan do mais di fí cil a re sis tên cia
dos tra ba lha do res ao cor te dos seus di re i tos – como
no caso do pro je to que está em tra mi ta ção na Câ ma -
ra dos De pu ta dos. A pers pec ti va que a re ces são mun -
di al nos apon ta re du zi rá ain da mais as pos si bi li da des
de êxi to na ma nu ten ção dos di re i tos dos tra ba lha do -
res, mas sa cra dos pe los in te res ses ca pi ta lis tas in ter -
na ci o na is. Evi den te men te, pre ci sa mos con ti nu ar re -
sis tin do de to das as for mas pos sí ve is. Entre tan to, de -
ve mos abrir no vos ca mi nhos que for ta le çam a po si -
ção do tra ba lha dor pe ran te o ca pi tal. É ne ces sá rio
pen sar nes se as sun to. Pes so al men te, vis lum bro duas 
sa í das que não são al ter na ti vas, por que ab so lu ta -
men te não se con fli tam com a re sis tên cia na de fe sa
dos di re i tos, for ta le cen do, to da via, a si tu a ção dos tra -
ba lha do res. Uma de las é a re du ção da jor na da de tra -
ba lho. As con quis tas da ciên cia e da tec no lo gia, ele -
van do a pro du ti vi da de, têm que ser usu fru í das por
toda a hu ma ni da de. Não faz sen ti do o avan ço tec no -
ló gi co be ne fi ci ar o ca pi tal, re du zin do as opor tu ni da -
des de em pre go, au men tan do a mas sa de ex clu í dos e 
mas sa cran do os tra ba lha do res em suas or ga ni za -
ções e em sua re sis tên cia. O úni co ca mi nho pos sí vel
é a re du ção da jor na da de tra ba lho, ca mi nho que a
hu ma ni da de se guiu ao lon go da sua evo lu ção his tó ri -
ca. A jor na da de tra ba lho já foi de mais de doze ho ras.
Hou ve uma luta dos tra ba lha do res para ba i xá-la para
dez, para oito. E ago ra, di an te das con quis tas ci en tí fi -
cas e tec no ló gi cas, é pre ci so re du zi-la, o que au men -
ta rá as pos si bi li da des de em pre go, mas isso tem que
ser um mo vi men to in ter na ci o nal, por que qual quer
país que fi zer isso iso la da men te vai per der po si ção
na com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal. Esse tem que ser
um mo vi men to da clas se tra ba lha do ra como um todo,
in ter na ci o nal men te, para a re du ção da jor na da de tra -
ba lho. A Fran ça fez uma pe que na re du ção e os re sul -
ta dos fo ram po si ti vos. Em es ca la mun di al, isso vai,
cer ta men te, re sol ver o pro ble ma do de sem pre go. A
ou tra sa í da, Se na dor Edu ar do Su plicy, que tem sido
di ta da por V. Ex.ª nes ta Casa, nes te País, para o mun -
do, é a ren da mí ni ma, a pos si bi li da de de to dos usu fru -
í rem da ri que za ge ra da por toda a na ção. Isso tam -
bém for ta le ce rá a po si ção de luta e de re i vin di ca ção
dos ex clu í dos, dos mar gi na li za dos pelo pro ces so



eco nô mi co e vai dar-lhes con di ção. É cla ro que isso
tam bém co me ça rá len ta men te, aos pou cos, mas é
im por tan te que co me ce. Se não abrir mos es ses ca mi -
nhos al ter na ti vos e fi car mos so men te na de fe sa dos
in te res ses já con quis ta dos pe los tra ba lha do res, não
te re mos pers pec ti vas mu i to oti mis tas. La men ta mos
cons ta tar tal fato. É pre ci so con ti nu ar re sis tin do e, ao
mes mo tem po, abrir no vos ca mi nhos. Enten do que a
re du ção da jor na da e a ren da mí ni ma são dois ca mi -
nhos mu i to im por tan tes para for ta le cer os tra ba lha do -
res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço as pon de ra ções e as in cor po ro ao meu pro -
nun ci a men to, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

De fato, V. Exª res sal tou bem que na Fran ça tem
ha vi do re sul ta dos mu i to po si ti vos do pon to de vis ta da 
qua li da de de vida dos tra ba lha do res e de toda a po -
pu la ção com o au men to das opor tu ni da des de em -
pre go. Na Fran ça tam bém se ins ti tu iu a ren da mí ni ma
de in ser ção.

V. Exª sabe que atu al men te os de ba tes so bre os 
di ver sos de se nhos de ren da mí ni ma in di cam que de -
ve ría mos ca mi nhar na di re ção da ren da bá si ca in con -
di ci o nal, mas o ca mi nho de se uni ver sa li zar a ren da
mí ni ma as so ci a da à edu ca ção, como nos pro je tos do
bol sa-es co la, que tem uma das apli ca ções mais exi to -
sas em Be lém do Pará, onde o Pre fe i to Edmil son Ro -
dri gues tem, den tre to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros, a
ma i or par ce la do or ça men to do Mu ni cí pio des ti na do
ao Pro gra ma Bol sa-Esco la, o que cons ti tu iu em um
exem plo no tá vel.

Con ce do os apar tes, pri me i ra men te, ao Se na -
dor Ge ral do Cân di do e, em se gui da, ao Se na dor Ade -
mir Andra de.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª 
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não, no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, se rei bre ve, pois es tou ins cri -
to para fa lar após o pro nun ci a men to de V. Exª. Gos ta -
ria de pa ra be ni zá-lo por abor dar em seu pro nun ci a -
men to um as sun to im por tan te como o da re du ção da
jor na da de tra ba lho. Como sin di ca lis ta, sou de fen sor
in tran si gen te da re du ção da jor na da de tra ba lho. Há
in clu si ve no Se na do Fe de ral um pro je to de nos sa au -
to ria que pro põe a re du ção da jor na da de tra ba lho
para 36 ho ras se ma na is. Atu al men te, a Cons ti tu i ção
Fe de ral dis põe que a jor na da seja de 44 ho ras se ma -
na is. A Fran ça foi pi o ne i ra, pois re du ziu de 39 para 36

ho ras se ma na is. E é uma cam pa nha que co me ça a se 
es bo çar por toda a Eu ro pa. Sin di ca tos da Ale ma nha,
Ho lan da, Bél gi ca e Itá lia fa zem cam pa nha nes se sen -
ti do. Mas de se jo de i xar bem cla ro que em nos sa pro -
pos ta não con cor da mos com a re du ção de sa lá rio, o
que pre ju di ca ria o tra ba lha dor. O acor do fe i to com os
me ta lúr gi cos do ABC con tém um pon to que con si de ro 
ne ga ti vo. A fim de sal var o em pre go, os me ta lúr gi cos
con cor da ram com a re du ção dos sa lá ri os, o que sig ni -
fi ca per da para os tra ba lha do res. Embo ra man te nham 
seus em pre gos, abrem um pre ce den te. Da qui para a
fren te, qual quer gran de em pre sa mul ti na ci o nal que
qui ser for çar os sin di ca tos a fa zer acor dos tra ba lhis -
tas para não ha ver de mis sões fa rão im po si ções como 
a re du ção de sa lá ri os. E a si tu a ção se com pli ca. Nos -
sa de fe sa é no sen ti do da re du ção da jor na da de tra -
ba lho sem re du ção sa la ri al. Mu i to obri ga do. Pa ra be ni -
zo V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Se na dor Ge ral do Cân di do. Ali as con di -
ções fo ram tais que os pró pri os me ta lúr gi cos, de po is
de mu i to de ba te, aca ba ram por de ci dir.

É mu i to im por tan te que es te jam sem pre os tra -
ba lha do res com o di re i to de aces so às in for ma ções
eco nô mi cas e fi nan ce i ras das em pre sas, para to ma -
rem as de ci sões mu i to cons ci en te men te.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço com pra zer o Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Su plicy, tam bém es tou ins cri to para fa lar. Eu vou co -
men tar so bre o com por ta men to do Mi nis tro Ma lan no
en con tro do G-20, em Otta wa, no Ca na dá, mas que ro
apro ve i tar a pre sen ça de V. Exª na tri bu na para tam -
bém cum pri men tar o Pre fe i to da ca pi tal do Pará, nos -
so com pa nhe i ro Edmil son Ro dri gues, pelo prê mio
que re ce beu hoje da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. É um
bom si nal, o fato de uma ins ti tu i ção go ver na men tal re -
co nhe cer o tra ba lho de um pre fe i to do PT, pois sig ni fi -
ca que re al men te o tra ba lho é im por tan te, é sé -
rio,.aliás, como todo tra ba lho que vem de sen vol ven do 
o Pre fe i to na nos sa ca pi tal. Qu e ro cum pri men tá-lo, e
faço esse apar te por que sei que V. Exª é can di da to a
Pre si den te, como tam bém o Pre fe i to Edmil son Ro dri -
gues. Os dois es tão dis pu tan do as pré vi as do PT com
o Lula. Cre io que, logo após o tér mi no do seu dis cur -
so, vo cês se re ti ra rão para con ver sar. por tan to, eu
não po de ria de i xar de fa zer essa sa u da ção ao Edmil -
son Ro dri gues, aqui pre sen te. É uma ale gria vê-lo no
Se na do da Re pú bli ca. Espe ro que as com bi na ções



se jam as me lho res pos sí ve is para o fu tu ro do nos so
Bra sil. Era a ma ni fes ta ção que eu gos ta ria de fa zer.
Eu tam bém te nho dis cor dân cia com esse tipo de
acor do, Se na dor Su plicy, pois ele vai de en con tro à
pró pria e atu al pro pos ta do Go ver no de fa zer com que 
a CLT e os di re i tos cons ti tu ci o na is dos tra ba lha do res
se jam jo ga dos de lado no mo men to de um acer to en -
tre sin di ca to e pa trões. A de mis são dos três mil fun ci -
o ná ri os da Volk swa gen foi uma es pé cie de im po si ção
para se che gar a um re sul ta do. Cre io que quem saiu
ga nhan do foi a Volk swa gen, e não os tra ba lha do res.
O Bra sil de ve ria pro cu rar cres cer. De ve ría mos ter um
Go ver no que lu tas se por um cres ci men to eco nô mi co,
por que, na si tu a ção em que es ta mos, a dis pu ta en tre
os pró pri os tra ba lha do res faz com que eles ace i tem
qual quer con di ção. É só com pa rar os sa lá ri os dos tra -
ba lha do res bra si le i ros com os tra ba lha do res da Co -
mu ni da de Eu ro péia, no Ca na dá, nos Esta dos Uni dos, 
no Ja pão, ou em ou tros pa í ses de sen vol vi dos do
mun do.

Por tan to, te nho mi nhas res tri ções a esse tipo de 
acor do, como te nho res tri ções à mu dan ça que o Go -
ver no quer re a li zar ago ra, fa zen do com que os acor -
dos co le ti vos su pe rem as de ter mi na ções le ga is da
CLT e da pró pria Cons ti tu i ção da Re pú bli ca do Bra sil.
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, que ro pe dir a V. Exª que se apres se
um pou co, por que te mos ape nas 25 mi nu tos para en -
cer rar a ses são e ain da há três ora do res que de se jam 
fa zer uso da pa la vra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te. Vou ga ran tir a pa la vra
de les.

Eu ape nas gos ta ria de re gis trar que os tra ba lha -
do res da Volk swa gen de ba te ram mu i to, to ma ram uma 
de ci são mu i to cons ci en te e, por ou tro lado, ma ni fes ta -
ram ao Con gres so Na ci o nal a im por tân cia de não
ace i ta rem a pro pos ta en vi a da pelo Go ver no. Se ria
mu i to im por tan te que, na hora de de fi nir mos po si -
ções, ti vés se mos uma aten ção ma i or do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan, para que ti ves se a pre o cu pa ção com o ple -
no em pre go. Assim, não se su je i ta ri am os tra ba lha do -
res a con di ções tão di fí ce is di an te de uma ame a ça de
de mis são, con for me ocor reu nes se pe río do.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que o exem plo
ocor ri do com tra ba lha do res da Volk swa gen de ve ria
es tar ins pi ran do o Go ver no Fe de ral a se sen tar à
mesa e di a lo gar com os ser vi do res da edu ca ção e da
Pre vi dên cia para se che gar tam bém a um en ten di -
men to mais rá pi do em vir tu de das gre ves das uni ver -

si da des e da Pre vi dên cia, que já du ram mais de dois
me ses.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, lem bran -
do, to da via, a S. Exª que po de rá usar do seu tem po
até às 14ho ras. Po rém, se o fi zer, não ha ve rá es pa ço
para ou tros Srs. ora do res, que es pe ram an si o sa men -
te por uma opor tu ni da de de tam bém se ma ni fes ta -
rem.

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, in fe liz -
men te o Rio de Ja ne i ro con ti nua com seus vá ri os pro -
ble mas: vi o lên cia ur ba na, trans por te, sa ne a men to
bá si co, trans for man do a po pu la ção em prin ci pal ví ti -
ma. 

O Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca já se ma ni -
fes tou al gu mas ve zes di zen do que a vi o lên cia está di -
mi nu in do, mas nos pa re ce que a sua es ta tís ti ca está
er ra da. Os as sal tos a ba ir ros de clas se mé dia, in clu si -
ve mu i tos com mor te. São fa tos que fa zem par te do
co ti di a no do povo do meu Esta do. 

Qu e ro re por tar-me a uma ques tão que tem sido
mu i to dis cu ti da, in clu si ve por meio da im pren sa: o sa -
ne a men to do Rio de Ja ne i ro e a po lu i ção da Baía de
Gu a na ba ra.

O Rio de Ja ne i ro é ví ti ma, em sua his tó ria mais
re cen te, de uma gran de con tra di ção, qua se um di le -
ma, so bre a qual pre ci sa mos nos de bru çar e em tor no 
da qual de ve mos con cen trar es for ços, em ní vel es ta -
du al e mu ni ci pal, para res ta be le cer a ima gem da ci da -
de que se tor nou car tão-pos tal do País. Ela fi gu ra no
ima gi ná rio po pu lar como uma ci da de cos mo po li ta,
que aco lheu toda a di ver si da de e ri que za cul tu ral do
povo bra si le i ro. É, tam bém, a ci da de das be le zas na -
tu ra is can ta das em pro sa e ver so por ar tis tas de todo
o Bra sil. É uma ci da de exu be ran te e ar re ba ta do ra.

A con tra di ção, a que me re fe ri no iní cio, diz res -
pe i to ao fato de que a ci da de que pos sui to das es sas
ca rac te rís ti cas ab so lu ta men te in ques ti o ná ve is pa de -
ce com a fal ta de po lí ti cas pú bli cas es tru tu ra is, de in -
ves ti men to em in fra-es tru tu ra, ex põe cons tan te men te 
a qua li da de de vida dos ha bi tan tes, de gra da o meio
am bi en te e toda sua be le za na tu ral. Como dis se an -
tes, é uma con tra di ção, qua se um di le ma, que deve
me re cer mais em pe nho dos ho mens que con du zem o 
des ti no da Ci da de Ma ra vi lho sa.

Di an te da gra vi da de de pro ble mas des sa na tu -
re za, co lo ca dos para o Rio de Ja ne i ro e, de res to,
para as gran des ci da des bra si le i ras que, sa bi da men -



te, cres ce ram de sor de na da men te, com so lu ções mu i -
tas ve zes ime di a tis tas, à re ve lia da pres são do mer ca -
do imo bi liá rio e, in va ri a vel men te, sem a par ti ci pa ção
da so ci e da de na ela bo ra ção e na fis ca li za ção das po -
lí ti cas pú bli cas. É ne ces sá rio que a ação dos go ver -
nan tes re fli ta um sen ti men to que vá além de dis cus -
sões co me zi nhas, de in te res ses pes so a is, de va i da -
des e de dis pu tas, que bus que in te grar es for ços e,
prin ci pal men te, res ga te o pa pel da so ci e da de como
prin ci pal par ce i ra na im ple men ta ção de suas ações.

É gran de o le que das po lí ti cas pú bli cas que po -
de ría mos abor dar no caso des sas ci da des, gran des e 
pe que nas, que da mes ma for ma se de sen vol ve ram e
cres ce ram em nos so País. Em co mum, es ses gran -
des cen tros ur ba nos têm como pon to de es tran gu la -
men to o sa ne a men to bá si co, que se tor na mais com -
ple xo na me di da em que a ci da de cres ce e, com isso,
se for ma um ci clo vi ci o so que tem como con se qüên -
cia im pac tos so bre a sa ú de, a eco no mia, o de sen vol -
vi men to so ci al e o meio am bi en te, que vão in ci dir di re -
ta men te so bre a qua li da de de vida.

Não à-toa, a in fra-es tru tu ra deve ser to ma da
como pri o ri da de por qual quer go ver no de uma gran de 
ci da de. O mes mo acon te ce com o Le gis la ti vo que,
pres si o na do pela so ci e da de, pas sou a dar res so nân -
cia a essa de man da, cri an do nor mas e in se rin do me -
ca nis mos de con tro le e fis ca li za ção, com o ob je ti vo de 
por or dem e im por ao Po der Exe cu ti vo um pla ne ja -
men to mí ni mo na con se cu ção das po lí ti cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não es tão 
mu i to dis tan tes as ima gens da baía da Gu a na ba ra,
su fo ca da pelo der ra ma men to de óleo, no aci den te
com um na vio da Pe tro bras. A baía da Gu a na ba ra re -
ce be nada me nos que 17 me tros cú bi cos de es go to
por se gun do, o equi va len te a um Ma ra ca nã che io de
de je tos a cada dia. Téc ni cos ad mi tem que se ri am ne -
ces sá ri os no mí ni mo 30 anos para de i xá-la em boas
con di ções am bi en ta is.

Não bas tas se isso, no tí ci as re cen tes tra zem à
tona algo es tar re ce dor que aten ta cla ra men te con tra
a vida dos mo ra do res da nos sa ci da de e con tra o
meio am bi en te.

Um es tu do fe i to pela CPI da Sa ú de, na Câ ma ra
de Ve re a do res, re ve lou que pelo me nos 101 dos 420
hos pi ta is exis ten tes na ci da de não têm es ta ção de
tra ta men to de es go to. Mais alar man te ain da é que,
des sas 101 uni da des, 69 que des pe jam o es go to,
com fe zes de pa ci en tes in fec ta dos e san gue con ta mi -
na do pela ci da de. Só a baía de Gu a na ba ra re ce be o
es go to, sem qual quer tra ta men to, de 41 hos pi ta is.

Para que se te nha uma idéia da gra vi da de des -
ses pro ble mas e os re fle xos di re tos à sa ú de pú bli ca,

de acor do com os téc ni cos, o vo lu me de es go to dos
hos pi ta is che ga a ser três ve zes ma i or do que o do mi -
ci li ar, cal cu la-se que num hos pi tal cada pa ci en te pro -
duz 162 gra mas de ma té ria or gâ ni ca por dia.

A si tu a ção é de tal for ma caó ti ca que en tre os
que co me tem es ses cri mes es tão hos pi ta is ad mi nis -
tra dos pelo Esta do e tam bém pela pre fe i tu ra, e nem o
Hos pi tal da Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro 
pos sui ne nhum tra ta men to de es go to. Por úl ti mo, foi
no ti ci a do o in di ci a men to de di re to res da Ce dae (Com -
pa nhia Esta du al de Águas e Esgo tos). A em pre sa, o
Pre si den te e um Di re tor es tão sen do acu sa dos pela
Po lí cia Fe de ral de omis são e co ni vên cia com cri mes
am bi en ta is.

O que é mais gra ve, Sr. Pre si den te, é que tudo
isso acon te ce em meio a uma guer ra de em pur ra-em -
pur ra en tre o Esta do e o Mu ni cí pio, que de i xa o Po der
Pú bli co pa ra li sa do, per mi tin do com isso a de gra da -
ção do meio am bi en te e ex pon do to dos os ha bi tan tes
ao ris co de do en ças.

Se gun do a Agên cia Glo bo, uma poça de es go to
on tem, na Ave ni da Bor ges de Me de i ros, na La goa,
ele vou para 454 o nú me ro de va za men tos de tec ta dos 
pela Co or de na ção-Ge ral de Con ser va ção da pre fe i tu -
ra em me nos de duas se ma nas.

A Ce dae in for mou que os va za men tos fre qüen -
tes no lo cal se de vem à ida de da tu bu la ção, que será
tro ca da e terá o tra ça do al te ra do, pas san do por den -
tro do Joc key Club. Só na úl ti ma se ma na, a Co or de -
na ção de Con ser va ção de tec tou 453 va za men tos de
es go to e de água pela ci da de. A lis ta, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al, re ve la que Cam po Gran de che ga a ter
137 pon tos de va za men to de água, en quan to o cen tro 
tem a ma i or in ci dên cia de va za men tos de es go to (17
pon tos), se gui do de Bo ta fo go, com dez.

Alguns va za men tos não fo ram con ta bi li za dos. É
o caso de um va za men to de es go to na Pra ça José de
Alen car, no Fla men go, que in co mo da os pe des tres há 
tem pos. Ou tro, que já dura mais de um ano, tam bém
fi cou de fora da lis ta: no fim da Rua do Ri a chu e lo, jun -
to à Pra ça Car de al Câ ma ra, na Lapa. Ali, o es go to
cor re di re ta men te para o bu e i ro da rede plu vi al.

Por úl ti mo, to mou con ta da ci da de o re ce io de
que a água con su mi da pela po pu la ção es te ja con ta -
mi na da, de vi do ao mau che i ro. Assus ta da e in se gu ra,
a po pu la ção es go tou os es to ques de água mi ne ral
dos su per mer ca dos. Em fun ção dis so, o Mi nis té rio
Pú bli co es ta du al abriu in qué ri to ci vil para apu rar as
res pon sa bi li da des so bre a po lu i ção da Ba cia do Gu -
an du, que há dias de i xa com mau che i ro a água for ne -
ci da para o Rio.



A Ce dae in for ma que a água está den tro dos pa -
drões de con su mo. Mas é di fí cil fa zer crer a uma po -
pu la ção que vê es go tos a céu aber to que o mau che i -
ro deve-se ape nas à pre sen ça de um de ter mi na do
tipo de alga. Por isso, a in se gu ran ça e a des con fi an ça
são per fe i ta men te jus ti fi cá ve is.

Mas o que está cla ro nes se caso é que as po lí ti -
cas pú bli cas de vem es tar aci ma das que re las po lí ti -
cas, por que essa guer ra de em pur ra-em pur ra não
tem ven ce dor, ao con trá rio, só faz ví ti mas; e esse é
um cri me con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca que não po -
de mos ace i tar. 

Ade ma is, o que ca u sa in dig na ção, como mo ra -
dor, é que esse não é um pro ble ma re cen te; ao con -
trá rio, tan to o Esta do quan to o Mu ni cí pio têm ciên cia
das ca u sas, dos in fra to res e, cer ta men te, têm cla re za
das me di das a se rem to ma das. Na ver da de, Esta do e
Mu ni cí pio pos su em to dos os da dos para se an te ci pa -
rem e pro te ge rem a co mu ni da de de ris cos como es -
ses, que se agra vam com o pe río do das chu vas.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Rio de
Ja ne i ro, que se di ou a Eco 92, a Con fe rên cia-Ge ral da
ONU so bre o meio am bi en te, da qual se ex tra iu um
dos prin ci pa is do cu men tos que nor te i am as po lí ti cas
am bi en ta is em todo mun do, a Agen da 21, não con se -
guiu ter di ri gen tes sin to ni za dos e com pro me ti dos
com as di re tri zes ali pro du zi das. E isso é gra ve, por -
que se a fal ta de po lí ti cas ou a fa lên cia de uma po lí ti ca 
na área de sa ne a men to bá si co pode ex por a co mu ni -
da de a ris cos ime di a tos, a omis são e o des ca so di an -
te da gra vi da de de fa tos como es ses que re la tei an te -
ri or men te po dem es tar con de nan do todo o fu tu ro de
seus ha bi tan tes.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pelo tem po 
que res ta, até o en cer ra men to da ses são, por 11 mi -
nu tos.

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, que ro co me çar
apre sen tan do um re que ri men to de in for ma ção à
Mesa. O re que ri men to de in for ma ção é di ri gi do ao Mi -
nis tro de Esta do da De fe sa so bre a even tu al de sa ti va -
ção do Par que de Ma te ri al Ae ro náu ti co de Be lém 
PAMA. Foi pu bli ca do no jor nal Diá rio do Pará uma
am pla ma té ria, di vul gan do o in te res se da Ae ro náu ti -
ca em de sa ti var esse par que na ca pi tal pa ra en se.

Tra ta-se de um par que de tra di ção e know-how
mu i to im por tan tes e que dá ma nu ten ção a inú me ras

ae ro na ves da For ça Aé rea bra si le i ra. A de sa ti va ção
re pre sen ta rá, sem dú vi da, mas uma per da para aque -
le Esta do, como já ocor reu re cen te men te quan do
trans fe ri ram todo o sis te ma da Te le mar para For ta le -
za. Uma pes soa, hoje, no Pará, para pe dir uma in for -
ma ção, até mes mo um nú me ro de te le fo ne, tem de se
co mu ni car com For ta le za. A de sa ti va ção de par te da
sede da Pe tro brás e de ou tros ór gãos pú bli cos em
nos so Esta do tam bém tem ocor ri do.

Qu e re mos que pelo me nos o Go ver no nos for -
ne ça in for ma ções, por que há mu i to si gi lo a esse res -
pe i to. De se jo sa ber se a Ae ro náu ti ca pre ten de de sa ti -
var nes te ano ou no pró xi mo o Par que de Ma te ri al Ae -
ro náu ti ca de Be lém; se a res pos ta for po si ti va, que ro
sa ber quan do pre ten dem fazê-lo; que ór gão ou base
mi li tar da Re gião Nor te fi ca rá en car re ga do de exer cer 
as atri bu i ções atu al men te sob a res pon sa bi li da de da
PAMA-BE; qua is se rão os cus tos da de sa ti va ção des -
se ór gão para o Erá rio; se es sas des pe sas fo ram pre -
vis tas na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o exer -
cí cio de 2002 e que cri té rio será ob ser va do para a
trans fe rên cia dos ser vi do res mi li ta res e ci vis lo ta dos
nes te ór gão. Essas in for ma ções in te res sam ao povo
pa ra en se.

Sr. Pre si den te, de se jo, mais uma vez, co men tar
a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que, 
es pe ci al men te do seu Mi nis tro Pe dro Ma lan. Há cer ca 
de um mês, fiz um pro nun ci a men to aqui, oca sião em
que di ri gen tes do BIRD – Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to, e do BID – Ban co Mun di al, de cla ra -
ram que os pa í ses ri cos, de sen vol vi dos, de ve ri am re -
pen sar a dí vi da dos pa í ses em cres ci men to ou sub de -
sen vol vi dos e até a re es tru tu ra ção da dí vi da ex ter na
bra si le i ra.

Ora, di ri gen tes de or ga nis mos in ter na ci o na is se
ma ni fes ta vam no sen ti do de que o Bra sil re pen sas se,
re es tru tu ras se, re ne go ci as se a sua dí vi da para evi tar
que os en car gos, que pe sam so bre a so ci e da de e o
povo bra si le i ro, fos sem tão gran des quan to os atu a is.
O Go ver no bra si le i ro – e não me can so de re pe tir –
está ti ran do, da po pu la ção anu al men te, uma im por -
tân cia de R$46 bi lhões, o que re pre sen ta qua se R$4
bi lhões men sa is.

O Go ver no bra si le i ro exi ge um su pe rá vit pri má -
rio, ou seja, ar re ca da da po pu la ção bra si le i ra, em im -
pos tos, em con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, mais do
que apli ca, em tor no de R$4 bi lhões men sa is, o cor -
res pon den te a apro xi ma da men te R$48 bi lhões por
ano. É um ab sur do, pois é mu i to di nhe i ro, quan tia su fi -
ci en te para go ver nar o Pará du ran te doze anos, para
cons tru ir cin co hi dre lé tri cas se me lhan tes à de Belo
Mon te, que pro me te for ne cer 20% de todo o po ten ci al 



ener gé ti co ins ta la do em ter ri tó rio na ci o nal. Então, é
uma soma vul to sa, e o Mi nis té rio do De sen vol vi men to 
Agrá rio tem R$1,9 bi lhão para gas tar em 2002! 

Mas, àque la al tu ra, o Mi nis tro Pe dro Ma lan, que
tem uma ob ses são pelo pa ga men to da dí vi da, pelo
cum pri men to dos com pro mis sos do Go ver no bra si le i -
ro com os ban que i ros in ter na ci o na is, com o mer ca do
in ter na ci o nal, com os pa í ses de sen vol vi dos – e para
tan to não se im por ta de sa cri fi car o de sen vol vi men to
do Bra sil e a so ci e da de bra si le i ra , ma ni fes tou-se con -
trá rio à re es tru tu ra ção da dí vi da do nos so País, o qual 
jul ga es tar em uma si tu a ção tran qüi la. Enquan to o
Pri me i ro Mun do com pre en de a ne ces si da de de uma
re es tru tu ra ção de nos sa dí vi da ex ter na e, con se -
qüen te men te, me nos sa cri fí cio para o nos so cres ci -
men to eco nô mi co, um Mi nis tro nos so tem ou tra opi -
nião. Se gun do S. Exª, essa re es tru tu ra ção não é ne -
ces sá ria e te mos de con ti nu ar pa gan do re li gi o sa men -
te a dí vi da, con for me acor da do.

Nos úl ti mos dias, a im pren sa no ti ci ou a re u nião
do G–20, gru po for ma do pe los vin te pa í ses com ma i -
or PIB mun di al, en tre eles se en con tra o Bra sil, que,
sal vo en ga no, hoje é o 8º PIB mun di al – há o G–7,
gru po dos sete pa í ses mais ri cos do mun do e que,
ago ra, in clui tam bém a Rús sia, for man do o G–8. Pois
bem, o Bra sil está in clu í do en tre es ses vin te pa í ses,
mas, evi den te men te, é um País de enor mes de si gual -
da des so ci a is. Sr. Pre si den te, é pre ci so que seja es -
cla re ci da a ati tu de do nos so Mi nis tro da Eco no mia na -
que la re u nião, di an te de fa tos tão gra ves e tão re le -
van tes para a so ci e da de bra si le i ra.

O no ti ciá rio in for ma que, na re u nião do G–20,
den tre os qua is es ta vam o Bra sil e os oito pa í ses mais 
ri cos do mun do, re a li za da em Ota wa, no Ca na dá, o
Mi nis tro ca na den se te ria pro pos to que os pa í ses em
di fi cul da des fi nan ce i ras, os pa í ses em de sen vol vi -
men to ou os pa í ses sub de sen vol vi dos, de ma ne i ra ra -
ci o nal, equi li bra da e, di ga mos, até con sen ti da pe los
pa í ses ri cos, pen sas sem na re es tru tu ra ção de suas
dí vi das.

O Mi nis tro do Ca na dá, ao que se in for ma, che -
gou a pro por o per dão de gran de par te des sas dí vi das 
pe los pa í ses de sen vol vi dos e pe los ban que i ros in ter -
na ci o na is. Para sur pre sa de to dos, quan do o Mi nis tro
do Ca na dá, um dos pa í ses mais de sen vol vi dos mun -
di al men te e que com põe o G–7, cujo povo pos sui um
dos ma i o res ín di ces de qua li da de de vida, co lo ca
essa ques tão – pelo me nos ao que se anun cia nos
jor na is –, o Mi nis tro Pe dro Ma lan age des sa for ma. 

É ne ces sá rio que S. Exa dê uma ex pli ca ção à so -
ci e da de bra si le i ra, por que, se não, o que va mos ima gi -
nar? O Mi nis tro Pe dro Ma lan é um tra i dor do Bra sil, é

um en tre guis ta do Bra sil, é um ho mem com pro me ti do
com os ban que i ros na ci o na is e in ter na ci o na is. Então,
que S. Exa se ex pli que, Se na dor Luiz Otá vio, por que o
nos so País pas sa por ter rí ve is di fi cul da des eco nô mi -
cas e o Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan...

Ain da on tem o Co pom se re u niu e de ci diu man -
ter o juro mons tru o so de 19% ao ano. Mais uma vez!
Esta mos há qua se um ano com es ses ju ros de 19%.
Os Esta dos Uni dos re du zi ram de 5,5%; hoje já está
em 2% ao ano! Então o Mi nis tro tem que dar ex pli ca -
ções à so ci e da de. Não é pos sí vel ele de ci dir so zi nho,
ele ser con tra. Quem de ve ria ser con tra....

O que há de se es tra nhar é que S. Exa fa lou
como os Esta dos Uni dos, pe los Esta dos Uni dos, pelo
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Ele não fa lou pela
Bra sil. Que o Mi nis tro ame ri ca no ou que os re pre sen -
tan tes dos pa í ses de sen vol vi dos to mas sem essa po -
si ção con trá ria à do Mi nis tro ca na den se se ria com -
pre en sí vel, ago ra, que o Mi nis tro do Bra sil as su ma
uma po si ção con trá ria, fa lan do a mes ma lin gua gem
dos ame ri ca nos, a mes ma lin gua gem do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal, é ab so lu ta men te in com pre en sí -
vel, ina ce i tá vel e exi ge uma ex pli ca ção pú bli ca de Sua 
Exce lên cia.

O povo bra si le i ro quer com pre en der as ra zões
des se com por ta men to de S. Exa e que ele o faça de
ma ne i ra di dá ti ca, sem eco no mês mu i to com pli ca do
para que to dos ace i tem suas pon de ra ções, ou en tão
va mos par tir do prin cí pio de que ele é um tra i dor do
Bra sil, é um ho mem vin cu la do a in te res ses ex ter nos.
Essa ati tu de pre ci sa de uma ex pli ca ção. É isso que
ve nho so li ci tar pela Li de ran ça do meu Par ti do, o Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa

aguar da o re que ri men to de in for ma ções de V. Exª
para dar a ele o en ca mi nha men to re gi men tal. (Pa u -
sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor.Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 699, DE 2001
(Se nhor Pre si den te)

Em con for mi da de com o art. 215, in ci so I, le tra
a, do Re gi men to Inter no, com bi na do com o art. 50. §
2º da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, re que i ro, ou vi da pre -
vi a men te a dou ta Mesa Di re to ra, seja en ca mi nha do o
pre sen te Re que ri men to de Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro de Esta do da De fe sa, Dr. Ge ral do Qu in tão,
no sen ti do de lhe in da gar o se guin te:



1) Se a Ae ro náu ti ca pre ten de de sa ti -
var. nes te ano ou no pró xi mo, o Par que de
Ma te ri al Ae ro náu ti co de Be lém

(PAMA-BE)?
2) Em caso de res pos ta afir ma ti va ao

item an te ri or:
2.1) Em que data?
2.2) Que ór gão - ou base mi li tar - 

da Re gião Nor te fi ca rá en car re ga do de 
exer cer as atri bu i ções atu al men te sob
a res pon sa bi li da de da FAMA-BIS?

2.3) Qu a is se rão os cus tos da
de sa ti va ção des se ór gão para o Erá -
rio? Essas des pe sas fo ram pre vis tas
na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para o exer cí cio de 2002?

2.4) Que cri té rio será ob ser va do
para a trans fe rên cia dos ser vi do res mi -
li ta res e ci vis lo ta dos nes se ór gão?

Jus ti fi ca ção

O jor nal Diá rio do Pará no ti ci ou em pri me i ra pá -
gi na, no dia 18 de no vem bro úl ti mo, que há for tes in dí -
ci os de que a Ae ro náu ti ca pre ten de de sa ti var o Par -
que de Ma te ri al Ae ro náu ti co de Be lém — PAMA-BE.

Até o pre sen te mo men to, po rém, não há pro -
nun ci a men to ofi ci al da Ae ro náu ti ca ou do Mi nis té rio
da De fe sa, con fir man do ou ne gan do o en cer ra men to
das ati vi da des do Par que. Se gun do o ci ta do ór gão de
im pren sa, o Co man do da Ae ro náu ti ca te ria ins tru í do
os mi li ta res a não pres tar qual quer in for ma ção a res -
pe i to do as sun to.

Caso seja con fir ma da, a ex tin ção do PAMA-BE
será uma ir re pa rá vel per da para o Esta do do Pará. A
gui sa de in for ma ção, o Par que é res pon sá vel pela
ma nu ten ção das ae ro na ves C-95 Ban de i ran te e C-98
Ca ra van, da For ça Aé rea Bra si le i ra, e pela pres ta ção
de ser vi ços a ou tras ae ro na ves de pe que no por te.
Pos sui ofi ci nas es pe ci a li za das em ele trô ni ca, pin tu ra,
cha pas e me ta is. gal vo na plas tia, mo to res e hé li ces.
Além dis so, o PAMA-BE man tém pos tos de com bus tí -
vel de avi a ção em di ver sos ae ro por tos que ser vem á
Re gião Ama zô ni ca, tais como os lo ca li za dos nos Mu -
ni cí pi os de Ja ca re a can ga-PA, Por to de Moz-PA, Ma -
ni co ré-AM, Bar ce los e Ita u re tê.

Com a even tu al trans fe rên cia do PAMA-BE para
ou tro Esta do da Fe de ra ção, pos tos de tra ba lho se rão
ex tin tos, o que agra va rá ain da mais o ter rí vel qua dro
de de sem pre go no Esta do do Pará, bem como a se -
gu ran ça dos vôos das pe que nas ae ro na ves na re gião 
es ta rá com pro me ti da. Além dis so, deve-se so mar a

fu tu ra di fi cul da de de re a bas te ci men to dos apa re lhos
em mu ni cí pi os de di fí cil aces so, que, atu al men te, con -
tam com pos tos de com bus tí vel ope ra dos pelo Par -
que.

Assim, em face do ma ni fes to in te res se pú bli co,
re que i ro aos Exce len tís si mos Mem bros da Mesa Di -
re to ra se dig nem apro var o pre sen te Re que ri men to
de Infor ma ções, que de ve rá ser en ca mi nha do à Sua
Exce lên cia o Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2001. –
Ade mir Andra de.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Be zer -
ra, Ma u ro Mi ran da, Edi son Lo bão, Edu ar do Si que i ra
Cam pos e Lú cio Alcân ta ra en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os no ti ciá ri os a
que as sis ti mos di a ri a men te es tão che i os de no tí ci as
tris tes ou de sa gra dá ve is. Cre io que tam bém de ve mos 
ver as co i sas boas que es tão per to de nós e, por isso,
es co lhi, para ser vir de tema a este meu pro nun ci a -
men to, uma das mais im por tan tes ins ti tu i ções bra si le -
i ras. 

A Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio – CNC
foi fun da da em 4 de se tem bro de 1945 e re co nhe ci da
pelo De cre to n.º 20.068, de 30 de no vem bro de 1945,
como en ti da de re pre sen ta ti va, no pla no na ci o nal, dos 
di re i tos e in te res ses do co mér cio bra si le i ro.

É di fí cil dar uma idéia exa ta da mag ni tu de des sa 
or ga ni za ção, que tem, na base de sua re pre sen ta ção, 
cer ca de 2 mi lhões e meio de em pre sas, as qua is pro -
por ci o nam em pre go a 17 mi lhões de bra si le i ros.
Essas em pre sas es tão agru pa das em 817 sin di ca tos, 
or ga ni za dos sob a co or de na ção de 33 fe de ra ções.
Ape sar de se as so ci ar co mu men te a idéia de fe de ra -
ção ao âm bi to es ta du al, cer tos seg men tos do co mér -
cio no Bra sil, como des pa chan tes adu a ne i ros, em pre -
sas de se gu ran ça e vi gi lân cia, ho téis e ou tros, têm
como prin ci pal in ter lo cu tor o go ver no fe de ral, que os
man tém sob con tro le di re to. Nes ses ca sos, o âm bi to
das fe de ra ções é ne ces sa ri a men te na ci o nal, sob co -
or de na ção di re ta da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co -
mér cio.



As ati vi da des re la ci o na das ao se tor de co mér -
cio mo vi men tam re cur sos que al can çam 52% do Pro -
du to Inter no Bru to – PIB bra si le i ro.

Não bas tas se a im por tân cia em re la ção ao sig -
ni fi ca do eco nô mi co, as em pre sas bra si le i ras de co -
mér cio de bens e ser vi ços cum prem, ain da, uma fun -
ção so ci al im por tan tís si ma, de vi do ao uso in ten si vo
de mão-de-obra. Qu an do pen sa mos nas ca rac te rís ti -
cas do mer ca do de tra ba lho, não po de mos de i xar de
le var em con ta que 93% das em pre sas co mer ci a is
em pre gam di re ta men te um nú me ro de no má xi mo 20
pes so as. Por tan to, tra ta-se de em pre sas de pe que no
por te, que tal vez por isso mes mo, pos si bi li tem a co lo -
ca ção de tan tos tra ba lha do res.

Mas não é pos sí vel fa lar da Con fe de ra ção Na ci -
o nal do Co mér cio sem abor dar a sua res pon sa bi li da -
de pela ad mi nis tra ção de um dos ma i o res pro gra mas
so ci a is do mun do, be ne fi ci an do cer ca de 50 mi lhões
de bra si le i ros a cada ano. Isso é pos sí vel com as cen -
te nas de cur sos de for ma ção, re ci cla gem, ou aper fe i -
ço a men to pro fis si o nal, re a li za dos pelo Ser vi ço Na ci o -
nal de Apren di za gem Co mer ci al – SENAC, para to -
dos os seg men tos do co mér cio: ata ca do e va re jo, ho -
te la ria, in for má ti ca, en fer ma gem, moda, hi gi e ne, ali -
men ta ção, pos si bi li tan do des de a apren di za gem bá -
si ca das pro fis sões até, em al guns ca sos, a pós-gra -
du a ção. O Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC, por
sua vez, pro por ci o na a mi lhões de bra si le i ros e suas
fa mí li as aten di men to mé di co e odon to ló gi co, de sen -
vol vi men to fí si co e es por ti vo, edu ca ção bá si ca, la zer
e cul tu ra, co la bo ran do para que os bra si le i ros em ge -
ral pos sam sen tir-se re a li za dos como ci da dãos.

É re al men te di fí cil dar a di men são exa ta da atu -
a ção da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio na de -
fe sa da li ber da de de ini ci a ti va, da eco no mia for mal e
da le gi ti mi da de da re pre sen ta ção em pre sa ri al por se -
tor e or ga ni za da por meio de sin di ca tos li vres.

Há al gu mas me tas a atin gir, e a CNC não pou pa
es for ços em bus ca da me lho ra das con di ções de seus 
re pre sen ta dos. Por isso, luta em prol da sim pli fi ca ção
dos trâ mi tes bu ro crá ti cos para a cri a ção de em pre sas,
pelo es ta be le ci men to de uma le gis la ção me nos pas sí -
vel de in ter pre ta ções dú bi as – o que his to ri ca men te
pro pi cia a cor rup ção em to dos os ní ve is de fis ca li za ção 
– e pela sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio, em bus ca
da atri bu i ção de uma car ga mais jus ta, mais de acor do
com a ca pa ci da de de cada con tri bu in te.

O sin di ca lis mo bra si le i ro, to tal men te de pen den -
te de ações go ver na men ta is até a Cons ti tu i ção de
1988, teve de pas sar por uma re for mu la ção, mas os
dis po si ti vos re la ci o na dos à or ga ni za ção sin di cal re -
cep ci o na dos por essa Car ta, cons tan tes do ar ti go 8º,

man ti ve ram os prin cí pi os da uni ci da de, o mo de lo con -
fe de ra ti vo e a com pul so ri e da de das con tri bu i ções.

Como re sul ta do de al gu mas re u niões das Fe de -
ra ções pa tro ci na das em 1990 pela CNC, sur giu o Sis -
te ma Con fe de ra ti vo da Re pre sen ta ção Sin di cal do
Co mér cio – SICOMERCIO. Foi exa ta men te em 23 de
no vem bro de 1990, por meio da Re so lu ção CNC/CR
n.º 01. Essa Re so lu ção dis põe que o Sis te ma Con fe -
de ra ti vo de Re pre sen ta ção Sin di cal do Co mér cio –
SICOMERCIO, a que se re fe re o ar ti go 8º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, será cons ti tu í do pela par ti ci pa ção dos
sin di ca tos, re pre sen tan do as ca te go ri as eco nô mi cas
res pec ti vas; das Fe de ra ções, re pre sen tan do gru pos
de co or de na ções des sas ca te go ri as; e da Con fe de ra -
ção Na ci o nal do Co mér cio – CNC, re pre sen tan do, em 
pla no de co or de na ção na ci o nal, o sis te ma com pos to
pelo con jun to dos sin di ca tos e fe de ra ções do co mér -
cio, e que a uni ci da de de ter mi na da pelo ar ti go 8º, in ci -
so II da Cons ti tu i ção Fe de ral, se ria efe ti va da pelo
SICOMERCIO.

A Re so lu ção SICOMERCIO – CNC n.º 02, de 18 
de no vem bro de 1991, re gu la men ta o re gis tro e o en -
qua dra men to sin di cal no sis te ma e cria a Co mis são
de Enqua dra men to e Re gis tro Sin di cal do Co mér cio,
à qual com pe te, en tre ou tras atri bu i ções, pro mo ver,
no âm bi to do SICOMERCIO, o re gis tro das en ti da des
sin di ca is, re sol ver as con sul tas so bre en qua dra men to 
sin di cal e opi nar so bre os con fli tos de re pre sen ta ti vi -
da de e de base ter ri to ri al.

Mu i to mais se po de ria fa lar so bre a Con fe de ra -
ção Na ci o nal do Co mér cio e sua im por tân cia para a
so ci e da de bra si le i ra, mas cre io que a ne nhum de nós
é es tra nha essa or ga ni za ção e as ins ti tu i ções que ela
pa tro ci na: o SENAC e o SESC. Essas en ti da des pres -
tam ser vi ços so ci a is re le van tes, seja na área da for -
ma ção pro fis si o nal, seja na área de la zer e en tre te ni -
men to e ou tros ser vi ços.

Co nhe ce mos, tam bém, a im por tân cia do co -
mér cio como ati vi da de ge ra do ra de em pre go, num
País em que um dos ma i o res ma les é jus ta men te a
de ses pe ran ça de gran de par te da que les que se di ri -
gem ao mer ca do de tra ba lho.

Num País em que mu i ta co i sa ain da está para
ser fe i ta, sa ben do das po ten ci a li da des para o se tor de 
ser vi ços, per mi ti mo-nos olhar para o fu tu ro e an te ver
o cres ci men to das ati vi da des co mer ci a is. Sa be mos
que o ho mem dis po rá, cada vez mais, de tem po para
o la zer e en tre te ni men to. Sa be mos, tam bém, que as
ati vi da des tu rís ti cas têm um cam po enor me para de -
sen vol ver-se no Bra sil.

É pos sí vel vis lum brar uma Con fe de ra ção Na ci o -
nal do Co mér cio mais for te ain da e pres tan do sem pre



mais e me lho res ser vi ços para os ci da dãos bra si le i -
ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é de hoje que
as em pre sas bra si le i ras de avi a ção co mer ci al es tão
em cri se. Mu i to pelo con trá rio, as di fi cul da des en fren -
ta das pelo se tor já vêm se ar ras tan do há al guns anos, 
”em pur ra das com a bar ri ga“ pe las em pre sas di an te
de in jus ti fi cá vel com pla cên cia das au to ri da des go ver -
na men ta is do se tor e da área eco nô mi ca. A si tu a ção
tor nou-se es pe ci al men te agu da a par tir da gran de
des va lo ri za ção do real no iní cio de 1999, que re per -
cu tiu du ra men te nas fi nan ças des sas em pre sas, que
pre ci sam pa gar em dó lar os com pro mis sos com o fi -
nan ci a men to das ae ro na ves e das pe ças para sua
ma nu ten ção.

Já em 11 de fe ve re i ro do ano pas sa do, no edi to -
ri al do diá rio pa u lis ta no O Esta do de S. Pa u lo, onde
se co men ta vam os pro ble mas en fren ta dos pelo se tor, 
es ta va es cri to que ”quan do a si tu a ção che ga ao li mi te 
do ace i tá vel, como está ocor ren do no âm bi to da avi a -
ção ci vil, […] está na hora de agir com fir me za“. Se,
na que le mo men to, a opi nião ge ral era no sen ti do de
que a re es tru tu ra ção do se tor não po dia mais se fa zer 
es pe rar, que po de re mos di zer da si tu a ção de hoje,
pas sa dos vin te e dois me ses, tem po em que as con -
tas só fi ze ram pi o rar? E ain da mais após os aten ta dos 
de Nova Ior que e Was hing ton, que ele va ram os prê -
mi os dos se gu ros a ní ve is que as em pre sas não po -
dem su por tar?

Ano pas sa do, aí pela al tu ra de abril, a Vasp es -
te ve a pon to de que brar de vez. Esta va obri ga da, pela
Empre sa Bra si le i ra de Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria
(Infra e ro) a pa gar por seus ser vi ços de apo io nos ae -
ro por tos se ma nal men te, em vez de men sal men te,
como é o cos tu me. Isso por que a dí vi da da em pre sa
aé rea com a Infra e ro ha via sido re ne go ci a da seis ve -
zes, sem que a Vasp cum pris se qual quer dos acor -
dos. Três aviões che ga ram a ser ar res ta dos para ga -
ran tia do pa ga men to de le a sing, que a em pre sa atra -
sou.

Um ano de po is, ten do cor ta do me ta de de seu
qua dro de pes so al, ten do sus pen di do to das as ope ra -
ções in ter na ci o na is, de vol vi do qua tro de seus oito
aviões McDon nel-Dou glas MD-11 e rom pi do seus
con tra tos de le a sing, pas san do a voar so men te com
ae ro na ves de sua pro pri e da de, a em pre sa era anun -
ci a da como es tan do lu cra ti va e pra ti ca men te re cu pe -
ra da. No en tan to, em agos to, anun ci a va-se em pre ju í -
zo, como to das as qua tro gran des – jun to com Va rig,
Trans bra sil e Tam.

No ano de 2001 foi a vez de a Trans bra sil fa zer
cor tes – se me lhan tes aos re a li za dos um ano an tes
pela Vasp – em pes so al, em ro tas e em ae ro na ves.
Po rém, ape sar do re sul ta do ope ra ci o nal po si ti vo
anun ci a do no fi nal de ju nho, a si tu a ção da em pre sa
con ti nu a va de ses pe ra do ra. A re es tru tu ra ção, se gun -
do ana lis tas como Ma u rí cio Levi, da em pre sa fi nan ce -
i ra Fama Inves ti men tos, te ria che ga do tar de de ma is.
Se ria ver da de, ou será que o pro ble ma é mais pro fun -
do? Quer me pa re cer que, tan to quan to a Vasp, a
Trans bra sil não es ta ria mu i to me lhor se hou ves se fe i -
to essa re es tru tu ra ção há um ano ou dois.

Em nome da Va rig, por seu lado, seu pre si den te
Osi res Sil va tem con ce di do à im pren sa en tre vis tas
nas qua is re cla ma de tudo: da con cor rên cia es tran ge -
i ra, da tri bu ta ção, das di fi cul da des cam bi a is, etc.
Embo ra seja um em pre sá rio de vas ta ex pe riên cia, re -
co nhe ci da em di ver sos se to res de ati vi da de, o pre si -
den te da Va rig está mes mo é ple i te an do fa ci li da des
da par te do Go ver no, como al te ra ções na re gu la men -
ta ção do se tor, na le gis la ção tra ba lhis ta e na tri bu tá -
ria, além da de sis tên cia de con tes ta ção na Jus ti ça
das de ci sões fa vo rá ve is às em pre sas nos pro ces sos
que mo ve ram pe las su pos tas per das que so fre ram
quan do dos pla nos fra cas sa dos de es ta bi li za ção dos
anos 80. Co i sa que pode até ser com pre en sí vel, mas
cer ta men te não é ace i tá vel de todo.

De fato, a tri bu ta ção in ci den te so bre a avi a ção
ci vil soma cer ca de 35% no Bra sil, con tra 16% em mé -
dia para as em pre sas de sede nos pa í ses eu ro pe us e
8% para as em pre sas nor te-ame ri ca nas. Se a isso
acres cen ta mos as di fi cul da des in trín se cas de em pre -
sas de pa í ses ”emer gen tes“, re la ti vas ao pa ga men to
em dó lar dos equi pa men tos e até dos com bus tí ve is,
com pre en de re mos que nos sas em pre sas não têm
mes mo con di ções de com pe tir nas ro tas in ter na ci o -
na is, so bre tu do em um tem po em que a con cor rên cia
está acir ra dís si ma, em vir tu de dos si na is de re ces são 
vi sí ve is na eco no mia mun di al.

Em pou cas pa la vras: nos sas em pre sas não têm
qual quer chan ce lá fora e só re i nam aqui por for ça de
le gis la ção re gu la tó ria que pro í be a con ces são de ro -
tas in ter nas a em pre sas es tran ge i ras e li mi ta a par ti ci -
pa ção es tran ge i ra nas em pre sas na ci o na is.

Qu e re ria isso di zer que de ve ría mos de sis tir de
man ter em pre sas na ci o na is de avi a ção ci vil? A ver da -
de é que essa ati vi da de tem al gu mas im pli ca ções de -
li ca das, que a tor nam es pe ci al. A ati tu de ne o li be ral,
que se ria a de não-in ter ven ção, de de i xar fa li rem es -
sas em pre sas e per mi tir a en tra da li vre às em pre sas
es tran ge i ras, não é co gi tá vel por que há as pec tos de
na tu re za eco nô mi ca que in di cam ser do in te res se na -



ci o nal ter em pre sas de avi a ção ci vil. São ques tões re -
la ti vas à se gu ran ça na ci o nal e à lo gís ti ca do co mér cio 
ex te ri or, além do tu ris mo in ter no e ex ter no.

Quer isso di zer que pre ci sa mos ter em pre sas
na ci o na is de avi a ção ci vil, mas que um novo mo de lo
se faz ne ces sá rio e ur gen te. Não im por ta se a so lu ção 
sa i rá da fu são en tre as em pre sas exis ten tes – o que
me pa re ce um abra ço de afo ga dos –, se do seu fe cha -
men to e subs ti tu i ção por em pre sas no vas e mais bem 
ad mi nis tra das, como a pró pria Tam e a Gol, por exem -
plo, ou se do au men to do per cen tu al per mi ti do de par -
ti ci pa ção so ci e tá ria es tran ge i ra. O im por tan te é que o
Te sou ro Na ci o nal – isto é, o con tri bu in te – não ve nha
pa gar a con ta da má ad mi nis tra ção des sas em pre -
sas, vi ci a das du ran te anos em um mer ca do fe cha do.

As di fi cul da des são mu i tas. Afi nal, o mer ca do
bra si le i ro de vi a jan tes em avião é mu i to pe que no, em
vir tu de da gran de de si gual da de so ci al vi gen te em
nos so País. Pa re ce ser ine vi tá vel, por exem plo, a con -
clu são de que não há es pa ço para qua tro em pre sas.

Mas nada jus ti fi ca a he si ta ção do Go ver no em
pro por uma so lu ção, um novo mo de lo. Para uma ana -
lis ta pres ti gi o sa como Eli a ne Can ta nhe de, tra tar-se-ia 
de mais uma des sas ”bom bas“ que a atu al ad mi nis -
tra ção quer ”em pur rar“ para es tou rar no colo do pró xi -
mo Pre si den te da Re pú bli ca. Não me pa re ce, po rém,
que seja esse o pro pó si to do Pre si den te.

De todo modo, pre ci sa mos com ur gên cia apro -
var – com as mo di fi ca ções que os de ba tes com os se -
to res in te res sa dos e es pe ci a li za dos mos tra rem ne -
ces sá ri as – uma nova Lei de Avi a ção Ci vil que po nha
fim às con tra di ções atu a is des se mer ca do. O des fe -
cho da cri se das atu a is em pre sas, por seu lado, pre ci -
sa se fa zer sem a cos tu me i ra pas sa gem dos cus tos
para o con tri bu in te.

Era o que eu ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re ne go ci a ção
das dí vi das dos pro du to res ru ra is, fi nal men te equa ci -
o na da no fi nal do mês pas sa do, re pre sen tou um pas -
so im por tan te para evi tar a ina dim plên cia e, em mu i -
tos ca sos, a si tu a ção de ab so lu ta in sol vên cia dos
agri cul to res bra si le i ros. Po de mos di zer, en fim, que
pre va le ceu o bom sen so: se não pre mia o pro du tor ru -
ral, que tan to tem con tri bu í do para ala van car nos so
de sen vol vi men to, o acor do, pelo me nos, re pa ra par ci -
al men te os da nos com os qua is tem ar ca do essa so -
fri da ca te go ria.

Co nhe ce dor das agru ras vi vi das pelo ho mem
do cam po, or gu lha-me ter par ti ci pa do des se es for ço
pela re ne go ci a ção, ago ra con subs tan ci a da na Me di -

da Pro vi só ria nE 9. Devo di zer, a pro pó si to, que não
re i vin di quei sim ples men te um acor do que mi ni mi zas -
se os pre ju í zos do pro du tor ru ral, mas que em toda a
mi nha vida pú bli ca te nho de fen di do seus in te res ses,
exa ta men te por co nhe cer sua dura ro ti na, sua luta
con tra as in tem pé ri es, con tra as pra gas, con tra as flu -
tu a ções de pre ços que não ga ran tem uma re gu la ri da -
de nos ren di men tos e, prin ci pal men te, con tra o des -
ca so das au to ri da des, as qua is têm-se re cu sa do a
pro mo ver uma po lí ti ca efe ti va, só li da e du ra dou ra
para a ati vi da de agro pe cuá ria.

A anis tia e a re ne go ci a ção das ba ses dos fi nan -
ci a men tos be ne fi ci a rão prin ci pal men te os pro du to res
ru ra is que ce le bra ram con tra tos a par tir da sa fra
1997/98, e cu jas ati vi da des fo ram afe ta das por fe nô -
me nos cli má ti cos ad ver sos. Mas be ne fi ci a rão, tam -
bém, os pe que nos pro du to res ins cri tos no Pro gra ma
Na ci o nal de De sen vol vi men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar
– Pro naf. 

Ba si ca men te, os be ne fí ci os com pre en dem anis -
tia de par ce la da dí vi da ven ci da no úl ti mo dia 31, pror -
ro ga ção dos pra zos de pa ga men to e re du ção dos ju -
ros – en tre 3 e 5% ao ano, acres ci dos da va ri a ção do
Índi ce Ge ral de Pre ços ao Mer ca do. 

Essas con di ções, Srªs. e Srs. Se na do res, há
mu i to se im pu nham. His to ri ca men te, a ati vi da de agrí -
co la tem sido o gran de sus ten tá cu lo do nos so de sen -
vol vi men to, mos tran do pu jan ça, com to das as ad ver -
si da des, e a des pe i to de ou tras pri o ri da des go ver na -
men ta is, mes mo quan do ou tros se to res da eco no mia
apre sen tam ba i xo de sem pe nho. 

Isso se pode ve ri fi car, por exem plo, no com por -
ta men to da eco no mia no pri me i ro se mes tre: nos so
PIB, na que le pe río do, cres ceu ape nas 0,17%. O se tor 
agrí co la tam bém não teve um bom de sem pe nho, mas 
seu cres ci men to, de 1,85%, foi fun da men tal para que
nos sa eco no mia apre sen tas se re sul ta do po si ti vo.

Ou tra mar ca que as si na la a for ça do se tor agro -
pe cuá rio é a co lhe i ta de grãos. Para a sa fra
2001/2002, aguar da-se uma co lhe i ta to tal de 100 mi -
lhões de to ne la das de grãos e ole a gi no sas, o que se
ex pli ca, em gran de par te, pelo au men to da pro du ti vi -
da de. Em re cen te su ple men to es pe ci al so bre a sa fra
agrí co la, o jor nal O Esta do de S. Pa u lo ana li sa: ”Um
as pec to im por tan te a ser co men ta do é que, além de
con ta rem com me nos di nhe i ro dos ban cos, os pro du -
to res do bra ram a pro du ção uti li zan do uma área me -
nor. A área cul ti va da pas sou de 41,5 mi lhões de hec -
ta res no fi nal dos anos 80 para os atu a is 37 mi lhões
de hec ta res“.

Além dis so, o se tor agro pe cuá rio vem man ten do 
su ces si vos su pe rá vits, na ba lan ça co mer ci al, de for -



ma a mi ni mi zar o de se qui lí brio de nos sas con tas ex -
ter nas. De acor do com a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra, o re sul ta do da ba lan ça co mer ci al agro pe -
cuá ria no pri me i ro se mes tre foi de 6 bi lhões 940 mi -
lhões de dó la res, su pe ran do em 25,8% o re sul ta do do 
pri me i ro se mes tre do ano pas sa do. Se for man ti do o
atu al rit mo das ex por ta ções e im por ta ções de pro du -
tos agro pe cuá ri os, de acor do com a CNA, o sal do do
se tor po de rá che gar a 14 e meio bi lhões de dó la res. 

Esse, Sras. e Srs. Se na do res, é o se tor agro pe -
cuá rio, que em tro ca de tudo o que faz pelo País nada
mais re i vin di ca do que uma po lí ti ca agrí co la con sis -
ten te e uma po lí ti ca cre di tí cia jus ta. Por tudo isso,
que ro con gra tu lar-me com o pro du tor ru ral por sua vi -
tó ria nes sa luta, a qual apo i ei de ci di da men te, e re i te -
rar meus ape los para que nos sos go ver nan tes dêem
mais aten ção a esse im por tan te se tor da nos sa eco -
no mia.

Mu i to obri ga do! 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de sa tis fa -
ção que vol to a re gis trar a re a li za ção de um em pre en -
di men to de su ces so e mu i to im por tan te para o de sen -
vol vi men to do nos so Esta do do Ma ra nhão. A Com pa -
nhia Vale do Rio Doce está em con ta gem re gres si va
para a ina u gu ra ção da usi na de pe lo ti za ção em São
Luís (MA), pre vis ta para en trar em fase de ple na ope -
ra ci o na li za ção em mar ço do pró xi mo ano. 

Em maio des te ano uti li zei esta tri bu na para des -
ta car a atu a ção do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) nes se pro je to. A
ins ti tu i ção ha via apro va do, pou co an tes da que la oca -
sião, a con ces são de fi nan ci a men to de R$200 mi -
lhões para a em pre sa Mi ne ra ção Tu cu ruí, vi a bi li zan -
do-lhe a ins ta la ção de uma usi na de pe lo ti za ção de
mi né rio de fer ro na ca pi tal do meu Esta do. 

O in ves ti men to to tal do em pre en di men to é de
R$440 mi lhões, o que vai im por tar em um Efe i to Mul ti -
pli ca dor de De sem bol sos (EMD) de 2,5 – ou seja, o fi -
nan ci a men to do BNDES ala van ca rá um in ves ti men to
duas ve zes e meia ma i or que o va lor li be ra do. 

Ci tei, na opor tu ni da de, que o pro je to vai cri ar
1.800 em pre gos na fase de cons tru ção da usi na, e
792 na fase de ope ra ção. Essas pre vi sões fo ram con -
cre ti za das, e su pe ra das até, en quan to ou tras o se rão
a par tir do pró xi mo ano.

A usi na pro por ci o na rá re ce i tas com ex por ta -
ções da or dem de US$200 mi lhões por ano após a
sua con clu são. Hou ve ris co, no pas sa do, de o pro je to
da usi na ser ins ta la do fora do Bra sil, mais pre ci sa -
men te em Tri ni dad y To ba go, em fun ção de van ta gens 
fis ca is e cre di tí ci as ofe re ci das pelo go ver no da que le
país. O fi nan ci a men to do BNDES, no en tan to, foi fun -
da men tal para a de ci são da Com pa nhia Vale do Rio

Doce (CVRD), con tro la do ra da Tu cu ruí, que fa vo re -
ceu a im plan ta ção do em pre en di men to no Bra sil. 

Se gun do foi no ti ci a do pela im pren sa do meu
Esta do, o cro no gra ma de obras da usi na de pe lo ti za -
ção de São Luís está sen do cum pri do à ris ca. Vai fun -
ci o nar no pra zo pre vis to. Vale des ta car que essa usi -
na é a pri me i ra cons tru í da pela Com pa nhia Vale do
Rio Doce fora do Sis te ma Sul (Vi tó ria/Espí ri to San to),
onde es tão ins ta la dos sete ou tros em pre en di men tos
de pro du ção de pe lo tas.

Além de ser a mais mo der na, a usi na de pe lo ti -
za ção de São Luís terá ca pa ci da de ma i or de pro du -
ção em com pa ra ção com as ins ta la ções do Sis te ma
Sul. Lá se rão pro du zi dos 6 mi lhões de to ne la das por
ano. 

A Vale do Rio Doce, como se sabe, res pon de
por 30% da pro du ção mun di al de pe lo tas, ten do como 
prin ci pal con su mi dor o mer ca do asiá ti co. A par tir da
con clu são da usi na de São Luís, a meta da em pre sa é 
a de atin gir mais efe ti va men te o mer ca do nor te-ame -
ri ca no.

Du ran te o pe río do de cons tru ção da usi na fo ram 
ge ra dos 2.500 em pre gos di re tos, nú me ro aci ma do
pre vis to. A par tir de seu fun ci o na men to, ou tras cen te -
nas de pos tos de tra ba lho se rão aber tos na ca pi tal
ma ra nhen se. A cons tru ção es ti mu lou o in ves ti men to
de ou tras em pre sas no Ma ra nhão: as obras con su mi -
ram 20 mil me tros cú bi cos de con cre to e nove mil to -
ne la das de es tru tu ra me tá li ca. Mais de 14 mil to ne la -
das de equi pa men tos me câ ni cos e elé tri cos fo ram uti -
li za dos na obra.

O de sen vol vi men to ge ra do para o nos so Esta do 
com a nova usi na é bas tan te pro mis sor. A Vale do Rio
Doce está am pli an do em mais 42 mil me tros qua dra -
dos o seu pá tio de es to ca gem de mi né rio de fer ro,
além de im plan tar, ali, qui lô me tros de sis te mas de es -
te i as trans por ta do ras com des ti no ao Por to de Pon ta
da Ma de i ra. Ain da na área de in fra-es tru tu ra, a Com -
pa nhia Vale do Rio Doce cons tru iu uma su bes ta ção
para re ce ber 230 KV de ener gia elé tri ca da em pre sa
Ele tro nor te, com po tên cia ins ta la da de 120 MW. A de -
man da de ener gia da usi na é de 35 MV.

Ou tro pon to que deve ser lou va do nes te pro je to
é o da pre o cu pa ção pela qua li fi ca ção dos re cur sos
hu ma nos da em pre sa. Nes te mês de no vem bro, os
téc ni cos ma ra nhen ses en cer ra ram o tre i na men to de
es pe ci a li za ção em pe lo ti za ção de mi né rio de fer ro,
ini ci a do em abril pas sa do nas usi nas da Vale do Rio
Doce do Com ple xo Por tuá rio de Tu ba rão, em Vi tó ria
(ES). To dos os téc ni cos, for ma dos nas áre as de me ta -
lur gia, ele tro me câ ni ca, ele trô ni ca e quí mi ca in dus tri -
al, se rão con tra ta dos pela Vale do Rio Doce para o
de sen vol vi men to de ati vi da des na usi na de pe lo ti za -
ção de São Luís.



Leio na im pren sa do meu Esta do que nun ca no
país foi tre i na do um con tin gen te de mão-de-obra nos
mol des da qua li fi ca ção ofe re ci da pela Vale do Rio
Doce. Nos dez me ses de tre i na men to, re sul ta do de
um con vê nio de co o pe ra ção téc ni ca fir ma do en tre a
Vale do Rio Doce e o Ce fet (Cen tro Fe de ral de Edu ca -
ção Tec no ló gi ca do Ma ra nhão ), os es ta giá ri os re ce -
be ram au las so bre mi né rio de fer ro, pro ces so pro du ti -
vo, tra ta men to e be ne fi ci a men to do mi né rio e si de rur -
gia.

O pa tro cí nio do BNDES a ini ci a ti vas como a que 
aca bo de anun ci ar a esta Casa me re cem o nos so
apla u so. Re go zi jo-me, por tan to, com a ins ti tu i ção, le -
van do à sua di re ção o re co nhe ci men to à com pe tên -
cia com que vem di ri gin do os des ti nos des sa gran de
ins ti tu i ção.

Era o que ti nha a di zer. Obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, em vir tu de de um ex tra or di ná rio es for ço de sen -
vol vi do pelo Go ver no do Esta do do To can tins, que
con tou com a co la bo ra ção de ci si va da gran de ma i o ria 
dos pe cu a ris tas da re gião, foi essa uni da de fe de ra da
de cla ra da área li vre da fe bre af to sa, com a cor res pon -
den te cer ti fi ca ção ex pe di da pela Orga ni za ção Inter -
na ci o nal de Epi zo o ti as.

Os téc ni cos da Agên cia de De fe sa Agro pe cuá -
ria do To can tins agem como au tên ti cos in ves ti ga do -
res po li ci a is, não dan do tré gua aos pe cu a ris tas que
even tu al men te de i xem de va ci nar seu re ba nho, a fim
de que o sta tus de zona li vre da af to sa seja sem pre
man ti do, abran gen do as seis mi lhões e du zen tas mil
ca be ças do gado bo vi no to can ti nen se.

Ocor re, no en tan to, Sr. Pre si den te, que uma
nova e gra ve ame a ça pa i ra não ape nas so bre o re ba -
nho do To can tins, mas so bre o de todo o Bra sil, que é
a va río la bo vi na.

Essa mo lés tia, como se sabe, ata ca fun da men -
tal men te as te tas das va cas, im pe din do a pro du ção
de le i te e alas tran do-se por todo o re ba nho.

Con so an te no tí cia pu bli ca da no pres ti gi o so jor -
nal Fo lha de S. Pa u lo (AGROFOLHA), edi ção de 20
do cor ren te mês de no vem bro, a va río la bo vi na vem
se es pa lhan do pela re gião do Vale do Pa ra í ba, no
Esta do de São Pa u lo, já al can çan do cen to e dez fa -
zen das e in fec tan do oi to cen tas va cas e se ten ta tra ba -
lha do res.

O le van ta men to em ques tão, que de mons tra a
gra vi da de da si tu a ção, foi ela bo ra do pelo Escri tó rio
de De fe sa Agro pe cuá ria de Gu a ra tin gue tá, da Se cre -
ta ria de Agri cul tu ra de São Pa u lo, ha ven do fun da -
men ta da pre o cu pa ção, en tre os pe cu a ris tas, de que a 
si tu a ção fi que com ple ta men te fora de con tro le.

Se gun do a ma té ria jor na lís ti ca a que nos re por -
ta mos, a ati tu de do go ver no pa u lis ta é de fe char as fa -
zen das onde são de tec ta dos fo cos de va río la, a fim
de evi tar o trân si to de ani ma is, mas essa es tra té gia,
ao que tudo in di ca, não está sen do efi caz, por quan to
a do en ça in sis te em alas trar-se.

Aliás, o avan ço da mo lés tia pro ces sa-se, tam -
bém, atra vés dos tra ba lha do res ru ra is, que po dem
trans por tar o ví rus de um lo cal para ou tro, pois, de
acor do com o pe cu a ris ta Jor ge Ru bez, pre si den te da
”Le i te Bra sil“, bas ta um ru rí co la es tar com o pé sujo e
pi sar no ca pim para con ta mi nar va cas que nele se de -
i tem.

Há vá ri as me di das que po dem ser ado ta das
para con ter esse sur to epi dê mi co, que pode ra pi da -
men te es pa lhar-se por todo o País.

Uma de las, em con cor dân cia com a pes qui sa -
do ra Ma ris te la Pi tu co, pes qui sa do ra do Insti tu to Bi o -
ló gi co de São Pa u lo que foi a pri me i ra a di ag nos ti car a 
do en ça, é a ri go ro sa hi gi e ni za ção da sala de or de -
nha, con si de ra da a fór mu la mais efi caz para pre ven -
ção da en fer mi da de, eis que ine xis te va ci na con tra
essa mo da li da de de va río la.

Aliás, a va río la bo vi na é in fec ção ca u sa da pelo
ví rus ort ho pox vi rus em va cas le i te i ras, com pús tu las
nas te tas e no cor po, sen do trans mis sí vel ao ho mem.

Nes se con tex to, te mos para nós que pro vi dên ci -
as de âm bi to na ci o nal de vem ser im ple men ta das ob -
je ti van do não ape nas com ba ter o sur to epi dê mi co
que ocor re no Vale do Pa ra í ba, como tam bém evi tar
que a in fec ção se alas tre para o res to do Bra sil, co lo -
can do em ris co todo o nos so re ba nho bo vi no.

É ape lo que, des ta tri bu na, fa ze mos ao ilus tre
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to.

Era o que tí nha mos a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é com sa tis -
fa ção que re gis tro o re ce bi men to do Re la tó rio de Ati -
vi da des 1999-2000 da WWF-Bra sil, ou seja, uma am -
pla pres ta ção de con tas das ati vi da des da ver ten te
na ci o nal do Fun do Mun di al de Pro te ção à Vida Sel va -
gem, con si de ra da a ma i or e mais ex pe ri en te or ga ni -
za ção con ser va ci o nis ta do pla ne ta. A WWF é uma
ins ti tu i ção que re ú ne em todo o mun do qua se cin co
mi lhões de adep tos e sim pa ti zan tes da ca u sa, de fen -
so res in con di ci o na is das ca u sas am bi en ta is.

A pre ser va ção da na tu re za e as sin ce ras pre o -
cu pa ções com o meio am bi en te, te mas que en tra ram
em pa u ta a par tir dos anos 60, me re cen do ma i or evi -
dên cia nos âm bi tos da edu ca ção e da co mu ni ca ção
de mas sa, quan do pas sa ram a des per tar cons ciên ci -
as e con quis tar apo i a do res em todo o pla ne ta, sem -



pre me re ceu mi nha aten ção e es tí mu lo. E isso, não
ape nas em mi nha ati vi da de na cena pú bli ca, mas an -
tes, e so bre tu do, no de no mi na dor co mum de to dos
nós: o co ti di a no de ci da dão.

Assim, devo con fes sar que a le i tu ra des se im -
por tan te e es cla re ce dor do cu men to, um ver da de i ro
aler ta para a so ci e da de e para to dos nós que nos de -
di ca mos à vida pú bli ca, foi ex tre ma men te pra ze ro sa e 
elu ci da ti va. Nos mi nu tos que de di quei à apre ci a ção
do Re la tó rio pude cer ti fi car-me do ad mi rá vel tra ba lho
que mi lhões de ab ne ga dos em todo o mun do, in ter li -
ga dos pela fa bu lo sa rede WWF, re a li zam em be ne fí -
cio da pre ser va ção da vida hí gi da e har mô ni ca de to -
dos nós. Apre sen ta do pelo pre si den te do Con se lho
Di re tor da WWF-Bra sil, José Ro ber to Ma ri nho, o Re -
la tó rio elen ca tam bém o con jun to dos de sa fi os que se 
apre sen tam nes te iní cio de mi lê nio, em tex to bas tan te 
ar ti cu la do, as si na do pelo se cre tá rio-ge ral da WWF,
Garo Bat ma ni an.

Mas o que me sur pre en deu, efe ti va men te, foi
co nhe cer o tra ba lho que os bra si le i ros di re ta men te
en vol vi dos com a WWF vêm re a li zan do, com sua de -
ci si va con tri bu i ção a um es for ço glo bal de re cu pe ra -
ção da qua li da de am bi en tal da Ter ra. Um ín di ce de
qua li da de que, des de a dé ca da de 70, so freu que da
de 33 por cen to. Aliás, como cons ta do do cu men to, os 
anos 70 fo ram pró di gos em pre ci pi tar o es go ta men to
do pla ne ta, pois foi exa ta men te nes sa épo ca que o
im pac to hu ma no acu mu la do so bre os re cur sos exis -
ten tes te ria su pe ra do a ca pa ci da de de re cu pe ra ção
bi o ló gi ca da Ter ra.

O tra ba lho da WWF-Bra sil, na con di ção de en ti -
da de não-go ver na men tal, con cen tra-se na bus ca da
har mo ni za ção da ati vi da de hu ma na com a pre ser va -
ção da bi o di ver si da de e o uso ra ci o nal dos re cur sos
na tu ra is re no vá ve is em be ne fí cio dos bra si le i ros. Se -
di a da aqui em Bra sí lia, e dis pon do de um cor po téc ni -
co mul ti dis ci pli nar, a WWF-Bra sil man tém atu al men te 
nove pro gra mas, que com por tam 52 pro je tos de atu a -
ção di re ta ou em co la bo ra ção com ou tras ONGs e
com os go ver nos, em seus dis tin tos ní ve is.

As con tri bu i ções da WWF-Bra sil con so li da das
ao lon go dos úl ti mos anos, a par tir de mé to dos de tra -
ba lho bas tan te ar ro ja dos, são inú me ras e re le van tes,
o que cul mi nou com a re cen te cer ti fi ca ção do ISO
9002, em ini ci a ti va pi o ne i ra en tre os or ga nis mos que
atu am no se tor no Bra sil e den tro da pró pria rede
mun di al da WWF. 

Mas ve ja mos, ain da que ra pi da men te, as prin ci -
pa is re a li za ções da WWF-Bra sil no pe río do
1999-2000. 

No úl ti mo ano, foi de ci di da a cri a ção do Pro gra -
ma de Con ser va ção e Ges tão de Água Doce, pois a
des pe i to do quan ti ta ti vo de re ser vas de água doce, o
País co me ça a en fren tar ra ci o na men tos que atin gem

o dia-a-dia da po pu la ção. Os pro gra mas já im ple men -
ta dos no Pan ta nal e no Cer ra do fo ram de ci si vos para
que a Unes co anun ci as se, em no vem bro de 2000, a
cri a ção da se gun da fase das Re ser vas da Bi os fe ra do 
Pan ta nal e do Cer ra do, uma de li be ra ção da mais alta
im por tân cia.

Um ou tro pro du to de des ta que den tre os tra ba -
lhos da WWF-Bra sil diz res pe i to à in tro du ção do con -
ce i to de ecor re giões e do novo mapa da na tu re za bra -
si le i ra, de sen vol vi dos em co la bo ra ção com o IBAMA,
e apre sen ta dos à co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal em
ju lho do ano pas sa do. O mapa da na tu re za foi ado ta -
do pelo Go ver no bra si le i ro como ins tru men to para o
pla ne ja men to e a iden ti fi ca ção de no vas áre as pro te -
gi das. Ele ain da au xi li a rá a pre en cher la cu nas como,
por exem plo, a cri a ção de par ques para pro te ger sí ti -
os sem es tu dos bi o ló gi cos, cuja bi o di ver si da de ain da
não te nha sido in clu í da nos sis te mas de par ques e re -
ser vas na ci o na is.

Para al can çar a efe ti vi da de em suas ações, a
WWF-Bra sil es ta be le ceu uma sé rie de es tra té gi as
que in clu em, nos pro gra mas de con ser va ção, pes qui -
sa, pro te ção de es pé ci es e ecos sis te mas ame a ça -
dos, de sen vol vi men to de mo de los al ter na ti vos de
con ser va ção e uso de re cur sos na tu ra is, ca pa ci ta ção
e de sen vol vi men to de en ti da des par ce i ras. Além dis -
so, o con jun to de re sul ta dos ob ti dos por meio de edu -
ca ção am bi en tal, po lí ti cas am bi en ta is e co mu ni ca ção
são de vi da men te dis se mi na dos, em uma ca de ia de
ge ra ção de mul ti pli ca do res e ex pan são do co nhe ci -
men to. 

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, um as pec to que me
pa re ce exem plar na atu a ção da WWF-Bra sil diz res -
pe i to ao de li be ra do es for ço des pen di do no de sen vol -
vi men to de al ter na ti vas de uso ra ci o nal da na tu re za.
Com ati vi da des re a li za das no in te ri or de co mu ni da -
des lo ca is, são ge ra dos be ne fí ci os di re tos para as po -
pu la ções, como for ma ção de ren da e con so li da ção
de be ne fí ci os eco nô mi cos du ra dou ros e so ci al men te
jus tos.

E tal vez es te ja jus ta men te aí o gran de su ces so
da or ga ni za ção, não ape nas em pers pec ti va mun di al,
mas es pe ci al men te em nos so País, onde a
WWF-Bra sil vem con quis tan do cres cen te sim pa tia e
ade são de fi gu ras pú bli cas e da so ci e da de em ge ral,
par ce i ros es sen ci a is para um tra ba lho ca paz de pre -
ser var o pla ne ta e de pro mo ver a ele va ção da qua li da -
de de vida de to dos nós. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se na se gun da-fe i ra, dia 26 do cor ren te,
as 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te



ORDEM DO DIA



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 1 mi nu to.)
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 Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2000, 
em tramitação no Senado, que inclui o odontólogo na permissão 
constitucional de acumulação de cargos públicos. 368 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Solicitação de estudos destinados à melhoria do sistema de 
som do plenário e posicionamento das câmaras de TV. 400 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2001, que altera o art. 1º 
da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as 
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989. 200 
 
 Defesa da implantação de política de desenvolvimento do setor 
florestal. 245 
 
 Cobranças sobre a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 
29, que vinculou recursos da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal a gastos obrigatórios em ações e serviços de saúde. 372 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2001, que inclui parágrafo 
único no art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), acerca do acesso aos cursos de 
graduação da educação superior. 386 
 



 Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2001, que institui o 
Juizado Especial de Família. 401 
 
 Defesa da aprovação de uma nova Lei da Aviação Civil, 
destinada a sanar as dificuldades enfrentadas pelo setor da aviação 
comercial brasileira. 482 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2001, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de proibir 
o uso de imagens eróticas no material escolar. 387 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Parecer nº 1.351, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 (nº 467, de 
1999, na Casa de origem). 230 
 
 Parecer nº 1.352, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
29, de 2001 (nº 3.339, de 1992, na Casa de origem. 231 
 
 Parecer nº 1.355, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre o encaminhamento do nome do senhor José Augusto 
Lindgren Alves, pelo Presidente da República, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Bulgária. 344 
 
 Parecer nº 1.356, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre o encaminhamento do nome do senhor Marco 
Antônio Diniz Brandão, pelo Presidente da República, para exercer, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia, o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
Democrática Popular do Laos. 344 
 
 Parecer nº 1.357, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação do Senhor José Gregori para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa. 345 
 
 Parecer nº 1.358, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001. 354 
 
 Comunicação sobre o início, no último dia 19, das inscrições 
para concurso público do Senado Federal de consultor legislativo e 
consultor de orçamento. 363 
 



 Reflexão sobre a crise no setor de aviação civil brasileira. 373 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2001, que dispõe sobre a 
isenção do pagamento de tributos federais para aposentados, nas 
condições que especifica. 385 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Parecer nº 1.341, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2001 (nº 505/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Balneário de 
Camboriú, Estado de Santa Catarina. 074 
 
 Homenagem ao advogado Darci Frigo, agraciado com o prêmio 
Robert Kennedy de Direitos Humanos. 459 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Considerações sobre o anúncio, pelo Presidente da República, 
do aumento da safra de grãos deste ano para 98 milhões de toneladas. 
Necessidade de uma política mais avançada para o campo. 086 
 
 Parecer nº 1.354, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
89, de 2001 (nº 5.074, de 2001, na Casa de origem). 342 
 
 Parecer nº 1.361, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2001 (nº 493, 
de 2000, na Câmara dos Deputados). 427 
 
 Proximidade da inauguração da usina de pelotização, da 
Companhia Vale do Rio Doce, em São Luís/MA. 484 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Comemoração, no último dia 14, do quadragésimo terceiro 
aniversário da emancipação político-administrativa do município de 
Araguaína, no Estado do Tocantins. 107 
 
 Análise da política governamental de medicamentos genéricos. 143 
 
 Apelo ao Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, para que 
tome providências objetivando combater o surto epidêmico da varíola 
bovina, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo. 485 
 



 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. 242 
 
 Congratulações ao Prefeito Edmilson Rodrigues pelo 
recebimento do prêmio “Melhores práticas de Gestão”, concedido pela 
Caixa Econômica Federal. Cumprimentos aos metalúrgicos do ABC e 
ao Presidente do Sindicato, Luís Marinho, pelo acordo firmado com a 
Volkswagem. 471 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Regozijo pelo anúncio do retorno da compra, pela União 
Européia, de carne bovina do Rio Grande do Sul. 397 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 2001 (nº 780/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Caxias do Sul para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. 425 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2001 (nº 493/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Santiago Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande 
do Sul.  425 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 1.342, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 2001 (nº 736/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Liberdade FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas 
Gerais . 076 
 
 Parecer nº 1.343, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de 2001 (nº 759/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária de Jaboticatubas a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais. 077 
 
 Parecer nº 1.353, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2001 (nº 4.574/2001, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de selo comemorativo do 
centenário do nascimento do Presidente Juscelino Kubitschek. 312 
 



 Explicações, na condição de Relator, acerca das propostas que 
dispõem sobre a aplicação impositiva do Orçamento Geral da União. 466 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Homenagem pelo transcurso, hoje, do Dia Nacional da 
Consciência Negra. 180 
 
 Preocupação com o saneamento básico no Rio de Janeiro e a 
poluição da Baía da Guanabara. 476 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Apelo à Rede Globo de Televisão para retificação de notícia 
divulgada ontem pelo Jornal Nacional, sobre o posicionamento 
contrário de S. Ex.ª ao relatório final da CPI do Futebol. 390 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Parecer nº 1.349, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
218, de 2001 (nº 861/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Tratado sobre Relações de Parceria, celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e a Federação Russa, em Moscou, em 
22 de junho de 2000. 114 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Defesa de entendimento entre PMDB e PFL em torno do nome 
da Governadora Roseana Sarney para candidata à sucessão 
presidencial. 091 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Satisfação com o recebimento da camisa do jogador de origem 
alagoana, Aloísio, do time francês Paris Saint-Germain. Críticas às 
ações dos Estados Unidos no Afeganistão, a pretexto do combate ao 
terrorismo. 134 
 
 Parecer nº 679, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado de 
Minas e Energia as informações que menciona. 171 
 
 Transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra. 241 
 
 Associação à homenagem prestada ao Dr. Darci Frigo. Defesa 



da inclusão dos pequenos e médios produtores rurais na medida 
provisória que dispõe sobre as dívidas agrícolas. 462 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Apelo ao governo federal para que empreenda ações concretas 
de combate à fome. 119 
 
 Preocupação diante da continuidade da greve dos professores 
das universidades públicas federais. 176 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Parecer nº 1.339, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 388, de 1999, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera o artigo 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 069 
 
 
JOSÉ AGRIPINO MAIA 
 
 Nº 1.362, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2001, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Saturnino, que 
determina a fixação de limites de gastos com a publicidade de obras 
governamentais. 431 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Parecer nº 1.348, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 2001 (nº 907/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Radiodifusão de Cumaru – PE a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cumaru, Estado de Pernambuco. 083 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Críticas à medida provisória que transfere ao Presidente da 
República poderes sobre o pagamento dos salários de servidores 
grevistas.  364 
 
 Aprovação, pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, do requerimento de autoria de S. Ex.ª, para realização de 



audiência pública para discussão sobre o pacote antigreve do governo 
federal. Comentários à reportagem publicada no Jornal do Brasil, de 
hoje, intitulada “Lucro de Bancos dobra na Era FH”. Satisfação com a 
homenagem do município Poço Verde/SE, como modelo em 
desenvolvimento rural centrado em agricultura familiar. 364 
 
 
JUVENCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 1.344, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2001 (nº 889/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária Prima a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo. 078 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Solidariedade ao Sr. Leonel Brizola.  102 
 
 Considerações sobre as crises política e econômica no âmbito 
internacional. 102 
 
 Reflexões sobre o modelo econômico brasileiro e a política de 
endividamento externo. 124 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Parecer nº 1.340, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 388, de 1999, de autoria do Senador Tião Viana, 
que altera o artigo 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 069 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Registro da presença em plenário das lideranças da Business 
& Professional Women, senhoras Maria Inês e Isaurina Loureiro. 180 
 
 Importância da participação da representação brasileira na IV 
Conferência da OMC – Organização Mundial do Comércio, em Qatar. 394 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2001, que altera a Lei nº 
8.313, de 1991, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece 



princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras providências. 164 
 
 Registro do lançamento, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do seguro safra. 232 
 
 Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. 249 
 
 Análise do Relatório de Atividades 1999-2000 da WWF-Brasil. 485 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer º 1.346, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2001 (nº 935/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
MR Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. 081 
 
 Registro da implantação, dia 1º de novembro, no Teatro Maria 
Sylvia Nunes, em Belém do Pará, da Mineração Serra do Sossego S/A, 
da Companhia Vale do Rio Doce. 253 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2000 (nº 244/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto de Emenda, por Troca de 
Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 
1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Chile, em Brasília, em 3 de dezembro 1998. 422 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Satisfação com a aprovação pela Câmara dos Deputados, do 
projeto que propõe o fim da imunidade parlamentar para crimes 
comuns. Apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol. 129 
 
 Considerações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. 252 
 
 Repúdio à decisão da Comissão Executiva Nacional do PMDB, 
que limita o número de votantes no colégio eleitoral das prévias para 
escolha do candidato à Presidência da República. 326 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2001, que altera a Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. 333 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 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. 221 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Parecer nº 1.359, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2000 (nº 577/99, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes 
– Gilberto Freyre” o aeroporto localizado na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. 359 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Parecer nº 1.347, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2001 (nº 977/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Jornal a Crítica Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Figueiredo, 
Estado do Amazonas. 082 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Inauguração, no próximo dia 23, das novas instalações do 
Laboratório Teuto Brasileiro, no município de Anápolis, em Goiás. 117 
 
 Requerimento nº 678, de 2001, solicitando que o Projeto de Lei 
do Senado nº 16, de 2001, que dispõe sobre a concessão de título de 
transferência de posse e de domínio das moradias financiadas com 
recursos do Orçamento Geral da União, preferencialmente às 
mulheres, seja desapensado do Projeto de Lei do Senado nº 133, de 
1999, que altera os arts. 4º e 11º da Lei 4.380, de 21 de agosto de 
1964, visando reservar recursos para financiamentos habitacionais em 
benefício da mulher chefe de família; por tratar de matéria de natureza 
distinta. 170 
 
 Satisfação com a Medida Provisória nº 9, de 2001, que trata da 
renegociação das dívidas dos produtores rurais. 483 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Comentários sobre o projeto de implantação do turismo 
ecológico no vale do Guaporé no Estado de Rondônia. Denúncias de 
desvios de recursos promovidos pelo ex-governador de Rondônia 
Valdir Raupp, nas obras de recuperação do trecho da BR – 429, que 
liga os municípios Presidente Medici e Costa Marques. Realização de 
reunião do PFL, no próximo dia 25, no Município de Ouro Preto do 
Oeste/RO para discutir sobre a educação no Estado de Rondônia. 131 



 
 Apelo ao governo federal para que reveja a política de preços 
para o setor leiteiro. 324 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Referências ao artigo do Ministro para o Comércio Exterior da 
União Européia, Sr. Pascal Lamy, publicado recentemente na imprensa 
brasileira, intitulado ”Biodiversidade e propriedade intelectual“, que trata 
de assuntos relacionados com a Região Amazônica. 144 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Requerimento nº 689, de 2001 (nº 46/2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle), tendo como primeiro signatário o Senador 
Ney Suassuna, solicitando ao Ministro de Estado da Saúde as 
informações que menciona. 313 
 
 Requerimento nº 690, de 2001 (nº 47/2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle), tendo como primeiro signatário o Senador 
Ney Suassuna, solicitando ao Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social as informações que menciona. 314 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Transcrição de nota técnica elaborada pela Consultoria do 
Senado referente à de concessão de isenção de ICMS, pelo Governo 
do Paraná, às montadoras de automóveis instaladas naquele Estado. 182 
 
 Requerimento nº 693, de 2001, de autoria do Senador Osmar 
Dias, solicitando a inclusão em Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 29, de 2001, que cria os Tribunais Regionais Federais 
da 6ª e 7ª Região. 336 
 
 Parecer nº 1.360, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2001 
(nº 3.475/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, relativos ao processo de 
conhecimento. 360 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2001 (nº 308/96, 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alínea c do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde na permissão para acumular dois 
cargos públicos remunerados). 419 
 



 
PAULO HARTUNG 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2001, que altera o art. 5º 
da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e o art. 17 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, a fim de estabelecer a compensação 
financeira pela exploração dos recursos hídricos para a geração de 
energia elétrica, consideradas as conseqüências ambientais, 
econômicas e sociais da implantação e funcionamento de usina 
hidrelétrica, bem como a redução do potencial hidroenergético dos 
estados e municípios limítrofes. 168 
 
 Posicionamento contrário ao desvio das águas do Rio Doce, no 
Espírito Santo, para construção da Hidrelétrica de Aimorés, em Minas 
Gerais.  173 
 
 Alerta ao governo federal para a situação de calamidade que 
vive o Estado do Espírito Santo em conseqüência das chuvas. 316 
 
 Comentários à edição do jornal Valor Econômico, de ontem, 
sobre o crescimento da arrecadação tributária brasileira. 374 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Considerações sobre projeto lançado pelo Governo da Bahia, 
destinado a facilitar o acesso de alunos carentes às universidades 
federais. Regozijo com os avanços na área da Educação.  
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Análise da evolução política do PMDB. Defesa de candidatura 
própria do PMDB à sucessão presidencial. 095 
 
 Requerimento nº 680, de 2001, solicitando a retirada, em 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 503, de 1999, de sua autoria, 
que veda outorga de mandato com poderes para receber e dar 
quitação, nas hipóteses que menciona. 171 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Associação às homenagens prestadas ao Dia Nacional da 
Consciência Negra. 180 
 
 Resposta às solicitações do Senador Artur da Távola. 400 
 
 
RICARDO SANTOS 



 
 Defesa da reestruturação e prorrogação do Programa de 
Revitalização das Cooperativas Agropecuárias – RECOOP. 240 
 
 Parecer nº 1.364, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 4-CE (Substitutivo) ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 105, de 1996 (nº 1.873/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle 
e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e 
drogas afins, e dá outras providências, e ao Projeto de Lei do Senado 
nº 154, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe 
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a 
repressão à produção, ao uso indevido e ao tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes e de drogas que causem dependência física 
ou psíquica, e dá outras providências, que tramitam em conjunto. 448 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Parecer nº 1.363, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/37, de 2001 (nº 2.654/2001, na 
origem), do Supremo Tribunal Federal, que submete ao Senado 
Federal pedido de licença para que aquela Corte possa apreciar 
denúncia contra o Senador Roberto Requião de Melo e Silva. 434 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre a Mensagem nº 237, de 2001 (nº 1.102/2001, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor José Gregori, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa. 345 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2001, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de artista circense. 166 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2001, que dispõe sobre 
isenção do Imposto sobre importação para equipamentos e animais 
amestrados destinados a atividades circenses. 167 
 
 
ROBSON VIANA 
 
 Requerimento nº 682, de 2001, de sua autoria e outros 
Senadores, solicitando a antecipação para o dia 11 de dezembro 
próximo da sessão homenagem ao Dia do Marinheiro, anteriormente 



marcada para a Hora do Expediente da sessão do dia 13 de dezembro. 199 
 
 Apelo pela liberação de recursos do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, destinados aos 
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	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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