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SENADORES À 51a LEGISLATURA 
3a Sessão Legislativa Ordinária 

(2001) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINAS GERAIS    
José Alencar PL  COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA 
Arlindo Porto PTB  PMDB 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 

 



       Í N D I C E         T E M Á T I C O 
 
 
 
 
(AIDS) 
 
 Defesa da universalização do acesso aos medicamentos pelos 
portadores do vírus da Aids. Sen. Lúcio Alcântara 259 
 
 
ALGODÃO 
 
 Recebimento, pelo Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, do 
Prêmio Personalidade do Algodão, concedido pela Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão – ABRAPA. Preocupação com a que da na produção 
de algodão e com a proibição de utilização de sementes geneticamente 
modificadas. Sen. Jonas Pinheiro 050 
 
 
CAMPANHA POLÍTICA 
 
 Alerta aos políticos para o processo de despolitização da sociedade 
brasileira, sobretudo nas campanhas políticas. Sen. Artur da Távola 158 
 
 
CARTA DE RORAIMA 
 
 Registro da Carta de Roraima, que resultou do encontro realizado de 
15 a 17 de novembro corrente, naquele Estado, promovido pela 
Confederação Maçônica. Sen. Mozarildo Cavalcanti 215 
 
 
CLONAGEM HUMANA 
 
 Preocupação com a questão da clonagem humana. Sen. Sebastião 
Rocha  214 
 
 Considerações sobre o desmentido do Ministro José Serra, da 
Saúde, sobre a posição que o Brasil assumiria em relação à clonagem 
humana. Sen. Tião Viana 216 
 
 
(CLT) 
 
 Apreensão com as alterações propostas à Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT. Sen. Geraldo Cândido 155 
 
 Considerações sobre as mudanças que o governo federal pretende 
fazer na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Sen. Carlos Wilson 267 
 
 
COBRE 
 
 Protesto contra a divulgação errada, propagada pelo Governador do 



Pará, Almir Gabriel, sobre a implantação de projeto da Companhia Vale do 
Rio Doce na região de Carajás, no Pará, supostamente visando dotar o Brasil 
de auto-suficiência em cobre. Sen. Ademir Andrade 077 
 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA 
 
 Registro das comemorações relativas aos 50 anos de atividades da 
Confederação Nacional da Agricultura. Sen. Jonas Pinheiro 050 
 
 
CONGRATULAÇÕES 
 
 Congratulações ao Ministro Sérgio Amaral, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, pela ampliação do comércio bilateral entre o 
Brasil e a China. Sen. Romero Jucá 051 
 
 Congratulações à Companhia Editora de Pernambuco e à equipe da 
revista Continente Multicultural, pela excelência dos trabalhos publicados. 
Sen. Roberto Freire 273 
 
 
CONGRESSO 
 
 Relatório de sua visita à Espanha para participar do Congresso 
Parlamentar Ibero-Americano, sobre tecnologia nas áreas de comunicação e 
informática. Sen. Roberto Freire 081 
 
 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 Análise histórica da criação do Conselho de Comunicação Social e 
defesa de sua instalação. Sen. Ricardo Santos 179 
 
 
CONSTITUIÇÃO 
 
 Apresentação de proposta de emenda à Constituição, que fornece 
gratuitamente um exemplar da Constituição, no momento do alistamento 
eleitoral. Sen. Roberto Freire 081 
 
 
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 
 
 Discutindo a Medida Provisória nº 6, de 2001, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Integração Nacional, no valor 
global de duzentos e oitenta milhões de reais, para os fins que especifica. 
Sen. Bello Parga 226 
 
 
EMBAIXADOR 
 
 Elogios à gestão do Embaixador Sérgio Amaral frente ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Sen. Romero Jucá 261 



 
 
ESTADO DO PARÁ 
 
 Preocupação com a situação de calamidade pública na região 
coberta pela rodovia PA 279, que está isolada do resto do Estado do Pará. 
Sen. Ademir Andrade 178 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Solidariedade ao Ministério Público do Paraná, notificado pelo 
Governo Estadual, pela não divulgação de informações sobre a existência de 
corrupção nas últimas eleições para a prefeitura de Curitiba. Sen. Roberto 
Requião . 164 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Apoio às investigações do Ministério Público do Estado do Paraná 
sobre o ”caixa dois“ das eleições para Prefeitura de Curitiba. Sen. Osmar Dias 165 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Exaltação ao excepcional potencial econômico do Estado de 
Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos 272 
 
 
FEBRE AFTOSA 
 
 Protesto pela falta de oferta de vacinas contra a febre aftosa no 
Estado do Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio 163 
 
 
FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DO PIAUÍ 
 
 Satisfação com o recebimento do ofício, no último dia 7, do 
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, comunicando sua 
indicação, pela Federação da Agricultura do Piauí, como personalidade que 
mais se destacou na luta pela agricultura. Sen. Freitas Neto 088 
  
 
FUNDO DE PENSÃO 
 
 Considerações sobre a necessidade de regulamentação do regime 
tributário dos fundos de pensão. Sen. Romero Jucá. 051 
  
 
GÁS 
 
 Considerações acerca da isenção de ICMS, divulgada pela imprensa 
de Mato Grosso do Sul, sobre o gás importado da Bolívia. Sen. Juvêncio da 
Fonseca. 153 
  



 
GASTOS PÚBLICOS 
 
 Necessidade de rigor na administração dos gastos públicos. Sen. 
Lúdio Coelho. 058 
  
 
GOVERNADOR 
 
 Defesa da administração do Governador do Estado do Pará, Almir 
Gabriel, contraditando as afirmações do Senador Ademir Andrade. Sen. Luiz 
Otávio.  090 
  
 
GOVERNO FEDERAL 
 
 Análise dos aspectos autoritários do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Sen. Lauro Campos 067 
  
 
GREVE 
 
 Comentários sobre o tratamento dispensado pelo Governo Federal 
aos professores universitários grevistas, bem como sobre o confronto com o 
Poder Judiciário. Sen. Carlos Wilson 056 
  
 
HEPATITE 
 
 Estranheza diante da decisão do Ministério da Saúde de financiar 
estudo, com custo estimado de 10 milhões de dólares, para testar a eficácia 
de nova droga contra a hepatite. Sen. Tião Viana 057 
  
 
HOMENAGEM 
 
 Registro do transcurso do Dia Mundial Contra a Violência à Mulher. 
Sen. Lúcio Alcântara 092 
  
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do sindicalista Aldanir Carlos 
dos Santos, na cidade do Rio de Janeiro. Sen. Geraldo Cândido 155 
  
 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
 
 Defesa da correção da tabela de imposto de renda da pessoa física. 
Sen. Casildo Maldaner 062 
 
 
IMPRENSA 
 
 Homenagem ao Jornal O Estadão do Norte, pelo transcurso de 22 



anos de sua fundação. Sen. Moreira Mendes 094 
  
 Transcrição do artigo publicado no jornal Correio Braziliense, de 22 
do corrente, sobre o filme intitulado “Netto perde sua alma”, que narra a 
história do Rio Grande do Sul. Sen. Pedro Simon 097 
  
 Comentários à matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição 
de 16 de novembro, sobre a composição dos remédios comercializados pelos 
três maiores laboratórios do País e ao estudo intitulado ”Medindo as 
desigualdades em saúde no Brasil: uma proposta de monitoramento“. Sen. 
Lúcio Alcântara 183 
  
 Congratulações à Companhia Editora de Pernambuco e à equipe da 
revista Continente Multicultural, pela excelência dos trabalhos publicados. 
Sen. Roberto Freire 273 
  
 
IRRIGAÇÃO 
 
 Defesa da prorrogação por dez anos da aplicação, nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, de percentual mínimo dos recursos destinados à 
irrigação. Sen. Mauro Miranda 266 
  
 
JUROS 
 
 Críticas à política de juros do Governo Federal. Sen. Iris Rezende 148 
  
 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
 Resultados favoráveis da aplicabilidade dos recursos municipais a 
partir da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sen. Paulo Souto 260 
  
 
LEI ORÇAMENTÁRIA 
 
 Considerações sobre a prática de contingenciamento de recursos 
orçamentários e a necessidade de transformação da Lei Orçamentária em 
imperativa. Sen. Freitas Neto 206 
  
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.365, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2001, de autoria do Senador Carlos 
Patrocínio, que denomina “Paulo Curado” trecho da BR-235. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos 020 
  
 Parecer nº 1.366, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2001, de autoria do Senador Juvêncio da 
Fonseca e outros Srs. Senadores, que denomina “Ponte Nossa Senhora do 
Pantanal” a ponte sobre o rio Paraguai, situada na BR-262, no Município de 
Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. Sen. Jonas Pinheiro 022 
  



 Parecer nº 1.367, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 1999, tendo 
como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que dispõe sobre a 
incorporação e transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios aos Tribunais de Contas dos Estados. Sen. Lúcio 
Alcântara 024 
  
 Parecer nº 1.368, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Requerimento nº 630, de 2001, do Senador Gerson 
Camata,solicitando a inserção nos anais da Casa de voto de congratulações 
aos senhores Guarino Bissoli e seu filho Gelson Bissoli, produtores rurais do 
Distrito de Vila Pontões, Município de Afonso Cláudio – ES, que obtiveram a 
5ª e 8ª classificações no Concurso de Qualidade de Cafés 2001 do Brasil, 
promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Sen. Luiz Otávio 028 
  
 Parecer nº 1.369, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Requerimento nº 628, de 2001, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a 
mudança para adaptar os cálculos da dívida externa brasileira às normas 
internacionais e os novos critérios referentes aos empréstimos e os novos 
critérios referentes aos empréstimos entre matrizes e filiais que possam ser 
classificados como investimentos diretos. Sen. Lúcio Alcântara 029 
  
 Parecer nº 1.370, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Requerimento nº 635, de 2001, da Senadora Heloísa 
Helena, solicitando ao Ministro da Fazenda informações sobre o perfil da 
dívida do setor agropecuário, a partir de 1990, a serem obtidas junto aos 
agentes financeiros e Banco Central do Brasil, incluindo os recursos dos 
Fundos Constitucionais Pronaf, Procera, Proger Rural e BNDES/Finame. Sen. 
Lúcio Alcântara 030 
  
 Parecer nº 1.371, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 100, de 2000(nº 2.726/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 88/2000-TCU-Plenário, 
referente à Tomada de Contas Especial realizada na Prefeitura Municipal de 
Contendas do Sincorá, Estado da Bahia. Sen. Antonio Carlos Júnior 031 
  
 Parecer nº 1.372, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 184, de 2000 (nº6.299/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 325/2000-TCU – 1ª 
Câmara, referente à Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia. Sen. Antonio Carlos Júnior 034 
  
 Parecer nº 1.373, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 14, de 2000(nº 146/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia das Decisões nºs 31, 32 e 33, de 2000, 
referentes a auditorias realizadas na Fundação Nacional de Saúde –Regional 
da Paraíba, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e no 
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Sen. Antonio Carlos Júnior 036 
  
 Parecer nº 1.374, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 96, de 2000(nº 3.013/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 248/2000, referente à 
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva – Bahia. Sen. 
Antonio Carlos Júnior 037 



  
 Parecer nº 1.375, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 20, de 2001(nº 9.519/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 
1.111, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente a representação formulada por equipe de auditoria 
da Secex – GO, em virtude de verificação de indícios de superfaturamento em 
preços de terraplenagem e pavimentação, por ocasião dos trabalhos de 
auditoria realizada no 12º Distrito Rodoviário Federal do DNER, tendo por 
objeto as obras do Contorno Noroeste de Goiânia (TC-008.044/99-6). Sen. 
Roberto Saturnino. 038 
  
 Parecer nº 1.376, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 66, de2001(nº1.297/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que en caminha cópia da Decisão nº 58/2001 e do Acórdão nº 
228/2001, referentes à auditoria realizada no Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem – DNER. Sen. Antonio Carlos Júnior. 039 
  
 Parecer nº 1.377, de 2001, das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 148, 
de 1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre o 
fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde –SUS, de transporte, 
alimentação e pousada aos pacientes cujo tratamento se realizar fora do local 
de seu domicílio. Sen. Lúcio Alcântara. 039 
  
 Parecer nº 1.378, de 2001, das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 148, 
de 1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre o 
fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde –SUS, de transporte, 
alimentação e pousada aos pacientes cujo tratamento se realizar fora do local 
de seu domicílio. Sen. Geraldo Althoff. 039 
  
 Parecer nº 1.379, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Ofício nº S/42, de1999 (nº 31.319/99, na origem), que encaminha ao 
Congresso Nacional as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 
1998, devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste. Sen. Gilberto Mestrinho. 110 
  
 Parecer nº 1.380, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 52, de 2000(nº 1.486/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 217, de 2000-TCU, 
relacionada à auditoria realizada na Secretaria de Saúde e demais órgão se 
entidades de saúde do Estado de Goiás, referente ao Programa de Ação na 
Área da Saúde, encaminhada pelo Aviso nº 52, de 2000 (nº1.486/2000, na 
origem). Sen. Jefferson Péres. 111 
  
 Parecer nº 1.381, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 111, de 2000(nº 3.597/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 210, de 2000-TCU-2ª 
Câmara, referente à auditoria realizada no Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS – Superintendência Estadual no Estado do Rio de Janeiro. Sen. 
Jefferson Péres. 112 
 
 Parecer nº 1.382, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 116, de 2000(nº 3.816/2000, na origem), do Tribunal de 



Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº489, de 2000, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamenta, sobre relatório de 
auditoria realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 
DNER, que compreendeu o trecho da duplicação da BR-153/GO, entre o 
entroncamento da GO-431 (Pirinópolis) e o entroncamento com a BR-
060/GO, denominado contorno de Anápolis/GO (TC nº 007.904/99-1). Sen. 
Luiz Otávio. 113 
 
 Parecer nº 1.383, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 126, de 2000 (n º 4.149/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 124/2000, bem como 
dos respectivo Relatório e Voto que o fundamenta, sobre auditoria realizada 
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, que teve por 
escopo a análise da obra de construção de trechos da BR-482, entre 
Conselheiro Lafaiete e Araponga, no Estado de Minas Gerais (TC nº 
008.902/99-2). Sen. Luiz Otávio. 114 
  
 Parecer nº 1.384, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 771, de 2001, na origem, referente ao Aviso nº 45, de 2001, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando e matenção ao Ofício nº 688, 
de 2000, do Senado Federal, referente ao Parecer nº 499, de 2001,da 
Comissão de Fiscalização e Controle, que solicita esclarecimento quanto ao 
prazo de tramitação do Processo nº TC nº 400.118/93-9,referenteà inspeção 
realizada na Prefeitura Municipa de Campo Grande – MS. Sen. Gilberto 
Mestrinho. 115 
  
 Parecer nº 1.385, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº186, de 2001 (nº 721/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e 
Cultural de Caçu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Caçu, Estado de Goiás. Sen. Maguito Vilela. 116 
  
 Parecer nº 1.386, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº229, de 2001 (nº 599/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Matrinchã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Matrinchã, Estado de Goiás. Sen. Lindberg Cury. 117 
  
 Parecer nº 1.387, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº277, de 2001 (nº 826/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa 
Apoio, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Sobradinho, Distrito Federal. Sen. Lindberg Cury. 118 
  
 Parecer nº 1.388, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº314, de 2001 (nº 767/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e 
Cultural São João Bosco da Região das Alterosas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais. Sen. 
Francelino Pereira. 120 
  
 Parecer nº 1.389, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº323, de 2001 (nº 811/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Carmo do Rio Verde/GO a executar serviço de radiodifusão comunitária na 



cidade de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás. Sen. Maguito Vilela. 121 
  
 Parecer nº 1.390, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº333, de 2001 (nº 875/2001, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Educacional, Cultural 
e Artística Novo Tempo – AECANT a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Igaci, Estado de Alagoas. Sen. Teotônio Vilela Filho. 122 
  
 Parecer nº 1.391, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 2001 (nº 876/2001, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educação 
Rural Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na 
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da 
Fonseca. 123 
  
 Parecer nº 1.392, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº347, de 2001 (nº 906/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Terra Boa a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Terra Boa, Estado do Paraná. Sen. 
Álvaro Dias. 125 
  
 Parecer nº 1.393, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de 2001 (nº 910/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural e Informação ”Princesa do Norte“ a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sonora, Estado de 
Mato Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca. 126 
  
 Parecer nº 1.394, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº354, de 2001 (nº 751/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Careaçu a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Careaçu, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto. 127 
  
 Parecer nº 1.395, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº356, de 2001 (nº 880/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural 
e Beneficente ”Heróis da Retirada“ a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do 
Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca. 128 
  
 Parecer nº 1.396, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº365, de 2001 (nº 648/2000, na Câmara dos 
Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Bonjardinense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais. 
Sen. Arlindo Porto. 130 
  
 Parecer nº 1.397, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº109, de 2001, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, que altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para disciplinar a 
realização de eleições primárias para a escolha de candidatos. Sen. Roberto 
Freire.  131 



  
 Parecer nº 1.398, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2001, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que assegura a instalação de Municípios criados por 
Lei Estadual. Sen. Roberto Freire. 136 
  
 Parecer nº 1.399, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 676, de1999, que altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro 
de 1997, modificando o índice de atualização monetária dos contratos de 
refinanciamento das dívidas estaduais. Sen. Ramez Tebet. 140 
  
 Parecer nº 1.400, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº65, de 2000, de autoria do Senador Ernandes 
Amorim, que acrescenta dispositivo à 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, para 
determinar que os medicamentos em comprimidos, cápsulas e ampolas 
injetáveis sejam vendidos na exata quantidade necessária para atender à 
prescrição contida na receita aviada. Sen. Tião Viana. 199 
 
 Parecer nº 1.401, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 1996 (nº 1.873, de 1991, na Casa de origem). Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 234 
 
 Parecer nº 1.402, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996 (nº 1.536, de 1996, na Casa 
de origem). Sen. Ronaldo Cunha Lima. 255 
 
 Parecer nº 1.403, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2000 (nº 1.748, de 1999, na 
Casa de origem). Sen. Antonio Carlos Valadares. 256 
 
 Parecer nº 1.404, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Resolução nº 126, de 1996-CN. Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 257 
 
 Parecer nº 1.405, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 36, de 2000. Sen. Desconhecido. 334 
 
 Parecer nº 1.406, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2001 
(Medida Provisória nº 7, de 2001). Sen. Carlos Wilson. 353 
 
 Parecer nº 1.407, de 2001, da Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1998 (nº 4.166, de 1998, na Casa 
de origem). Sen. Edison Lobão. 354 
 
 Parecer nº 1.408, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 1999, de autoria do Senador Luiz 
Estevão, que determina que 5% (cinco por cento) do preço de bilheteria de 
filme estrangeiro seja destinado a financiar filme brasileiro, e dá outras 
providências. Sen. Roberto Saturnino. 378 



 
 Parecer nº 1.409, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2000, de autoria do 
Senador Maguito Vilela, que impõe às empresas prestadoras de serviços de 
telefonia a obrigação de fazer constar de sua publicidade as tarifas dos 
serviços por elas prestados. Sen. Osmar Dias. 380 
 
 Parecer nº 1.410, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2001, de autoria do 
Senador Maguito Vilela que acrescenta dispositivo ao art.52 e dá nova 
redação ao § 4º do art. 55 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências. Sen. Álvaro 
Dias.  383 
 
 Parecer nº 1.411, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2001, de autoria do Senador Gilvam 
Borges que inclui a disciplina Direito da Cidadania no currículo do Ensino 
Médio. Sen. José Fogaça. 386 
 
 Parecer nº 1.412, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2001 (nº 911/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos 
de Porto Calvo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Porto Calvo, Estado de Alagoas. Sen. Teotônio Vilela Filho. 388 
 
 Parecer nº 1.413, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 608, de 2001. Sen. Antero Paes de Barros. 389 
 
 Parecer nº 1.414, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 614, de 2001. Sen. Edison Lobão. 390 
 
 Parecer nº 1.415, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 615, de 2001. Sen. Antero Paes de Barros. 390 
 
 Parecer nº 1.416, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 666, de 2001. Sen. Carlos Wilson. 391 
 
 Parecer nº 1.417, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 667, de 2001. Sen. Carlos Wilson. 391 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Participação de S. Exª no Fórum dos Partidos de Esquerda, realizado 
na Itália. Sen. Roberto Freire. 081 
  
 Insatisfação pela redução do número de votantes nas próximas 
prévias do PMDB para escolha de candidato à Presidência da República. 
Sen. Mauro Miranda. 151 
  
 Apelo ao Presidente do PMDB, Deputado Michel Temer, para que 
reveja sua posição em relação às prévias eleitorais do partido. Sen. Iris 
Rezende. 207 
  
 



(PMDB) 
 
 Reflexão sobre a importância do PMDB no contexto da sucessão 
presidencial. Indignação pelo pouco destaque, da imprensa, à sua pré-
candidatura à Presidência da República. Sen. Pedro Simon. 070 
  
 
PREMIAÇÃO 
 
 Regozijo pela premiação das arquitetas do Mato Grosso, Tuca Dias e 
Cátia Matsubara, pela revista Espaço D, de São Paulo. Sen. Carlos Bezerra. 182 
  
 
PREMIAÇÃO 
 
 Júbilo pela premiação dos escritores mato-grossenses, Tadeu 
Miranda Borges, Maria Manuela Renha Novis, Fernando Tadeu e Ricardo 
Guilherme Dicke, conferida pela União Brasileira de Escritores –UBE, em 
solenidade no espaço cultural da Academia Brasileira de Letras, no Rio de 
Janeiro. Sen. Carlos Bezerra. 273 
  
 
(PROARCO) 
 
 Satisfação com o resultado da execução do Proarco, na diminuição 
de incêndios identificados no Arco do Desflorestamento na região Amazônica. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti. 271 
  
 
PRODUTOR RURAL 
 
 Justificativas à apresentação do projeto de lei de sua autoria, que 
anistia 50% das dívidas dos pequenos produtores rurais e pescadores, suas 
cooperativas e colônias, contraídas junto ao Banco do Nordeste do Brasil, 
com financiamentos de recursos do FNE e do FAT. Sen. Wellington Roberto. 097 
  
 
PROFESSOR 
 
 Análise retrospectiva do movimento grevista dos professores 
universitários. Sen. Ademir Andrade. 210 
  
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 2001 (nº 
867/2001, na Câmara dos Deputados),que aprova o ataque outorga 
permissão à Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda. Para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Caracaraí, Estado 
de Roraima. Sen. Marluce Pinto. 172 
  
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2001 (nº 470/2000, na 



Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Arbitragem 
Comercial Internacional entre o Mercosul, a República da Bolívia e a 
República do Chile, concluído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998. Sen. 
Roberto Requião. 250 
  
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na 
Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre os serviços notariais e de registro. Sen. Arlindo Porto. 243 
  
 Discutindo projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na 
Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre os serviços notariais e de registro. Sen. Ronaldo Cunha Lima. 243 
  
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na 
Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre os serviços notariais e de registro. Sen. Artur da Távola. 244 
  
 Discutindo projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na 
Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre os serviços notariais e de registro. Sen. Roberto Freire. 244 
  
 Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na Casa de 
origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os 
serviços notariais e de registro. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 244 
  
 Discutindo projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na 
Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre os serviços notariais e de registro. Sen. José Eduardo Dutra. 245 
  
 Discutindo projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2000 (nº 1.043/95, na 
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que acrescenta 
inciso ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a 
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares. 
Sen. Romeu Tuma.  248 
  
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2001, que altera a Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, para determinar que o reajuste das tarifas dos 
serviços públicos concedidos não excederá a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo –IPCA da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Sen. Roberto Saturnino. 168 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2001, que obriga os hospitais 
públicos e privados a possuir ambulatórios e unidades de internação 



destinados preferencialmente ao atendimento de pessoas idosas. Sen. Carlos 
Wilson.  169 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2001, que dispõe sobre a 
compra dos produtos alimentícios destinados aos programas governamentais 
de distribuição de alimentos e combate à fome. Sen. Carlos Wilson. 219 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2001, que altera a redação do 
art. 254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades 
Anônimas -, e do § 4º do art. 8º da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, 
para estabelecer melhor proteção ao sacionistas minoritários. Sen. Paulo 
Hartung.  287 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2001, que altera a redação do 
caput do art. 12, da Lei nº 9.493, de 1997, para conceder aos Municípios 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos produtos que 
especifica. Sen. Romero Jucá. 291 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2001, que dispõe sobre a 
responsabilidade por prejuízo de corrente de clonagem de cartão de crédito. 
Sen. Carlos Bezerra. 292 
  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 126, de 1996 –CN, de  sua 
autoria, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e Cidadania e 
dá outras providências. Sen. Marina Silva. 252 
  
 Discutindo o projeto de Resolução nº 126, de 1996 –CN, de autoria 
da Senadora Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio 
Ambiente e Cidadania e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha.  253 
  
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Discutindo 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. Roberto Freire. 235 
  
 Discutindo 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. Heloísa Helena. 236 
  
 Discutindo 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. Mozarildo Cavalcanti. 236 
  
 Discutindo 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. Tião Viana. 237 
  
 Discutindo 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. Sebastião Rocha. 239 
  
 Discutindo 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. Artur da Távola. 240 
  
 Discutindo 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. José Eduardo Dutra. 240 
  
 Discutindo 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. Luiz Otávio. 240 
  
 Discutindo 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. Geraldo Melo. 241 
  
 Discutindo 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. José Agripino. 241 
  
 Discutindo 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. Renan Calheiros. 241 
  
 
PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
 
 Análise do estudo ”Uma crítica a conceito de propriedade improdutiva 
e aos critérios empregados para sua classificação“, de autoria do Engenheiro 
Agrônomo José Guilherme Lobo Cavagnari. Sen. Romero Jucá. 268 
  
 



RACIONAMENTO ENERGÉTICO 
 
 Solicitação de inclusão, pela Câmara de Gestão de Energia Elétrica, 
de municípios baianos na lista de localidades consideradas turísticas e que 
terão metas de racionamento reduzidas. Sen. Paulo Souto. 146 
  
 
RECURSO HÍDRICO 
 
 Reflexão sobre o desperdício dos recursos hídricos e a ausência de 
políticas públicas para a preservação desses recursos no Brasil. Sen. Valmir 
Amaral.  269 
 
 
REFORMA DO JUDICIÁRIO 
 
 Esclarecimentos, na condição de Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a votação da Reforma do Poder 
Judiciário. Sen. Bernardo Cabral. 049 
  
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 700, de 2001, de autoria do Senador Osmar Dias, 
solicitando que seja encaminhada ao Tribunal de Contas da União, solicitação 
para que realize inspeção nas obras de reforma ou construção das sedes 
regionais da ANATEL localizadas nos Estados do Amazonas, Amapá, 
Tocantins, Mato Grosso e Paraná. Sen. Osmar Dias. 145 
  
 Requerimento nº 701, de 2001, de autoria do Senador Osmar Dias, 
solicitando ao Ministro de Estado das Comunicações as informações que 
menciona. Sen. Osmar Dias. 145 
  
 Requerimento nº 702, de 2001, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do sindicalista Aldanir dos Santos, membro da Executiva Nacional 
da CUT e militante do Partido dos Trabalhadores, ocorrido no dia 25-11-2001. 
Sen. Geraldo Cândido. 218 
  
 Requerimento nº 710, de 2001, de sua autoria, solicitando a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2001. (nº 2.373, na 
Casa de origem), que institui o Dia da Bíblia. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 258 
  
  
SUCESSÃO PRESIDENCIAL 
 
 Anúncio do lançamento da candidatura do Governador do Rio de 
Janeiro, Antony Garotinho, à Presidência da República pelo Partido Socialista 
Brasileiro. Sen. Ademir Andrade. 177 
  
  
UNIVERSIDADE 
 
 Discutindo o projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2001 (nº 
887/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Universidade Luterana do Brasil para executar serviço de 



radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. Sen. Emília Fernandes. 172 
  
 Discutindo o projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2001 (nº 
887/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Universidade Luterana do Brasil para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. Sen. José Fogaça. 172 



SENADO FEDERAL

Ata da 161ª Ses são Não De li be ra ti va
em 23 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. Car los Wil son, Lú dio Co e lho
Tião Vi a na, Luiz Otá vio e Fre i tas Neto

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião
Vi a na, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te. 

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Avi so nº 1.472 – GP/TCU

Bra sí lia 9, de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 1.263 (SF), de

3-10-2001, des sa pro ce dên cia, por meio do qual en -
ca mi nha có pia do Pa re cer nº 1.080/2001, da Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le, so li ci tan do in for mar
àque la Co mis são o re sul ta do das de ter mi na ções
cons tan tes dos itens 8.1 a 8.4 da De ci são Ple ná ria
TCU nº 135/99, in for mo a Vos sa Exce lên cia, à vis ta
das in for ma ções pres ta das pela Uni da de Téc ni ca
com pe ten te, as me di das ado ta das pela Com pa nhia
Do cas do Esta do de São Pa u lo/Co desp, em cum pri -
men to à men ci o na da de li be ra ção, con for me es pe ci fi -
ca do aba i xo:

Item 8.1
A Di re ção da Co desp, em Re u niões Di re xe nº

269 e 272/99, de cla rou nulo o 9º Ter mo Adi ti vo fir ma -
do com a cons tru to ra Andra de Gu ti er rez para exe cu -
ção das obras de am pli a ção do Te con 2.

Item 8.2

Em 22-10-99, a Co desp fir mou con tra to, no va -
lor de R$26.274.109,55, com a em pre sa Andra de Gu -
ti er rez (con tra to PRES/019.99), ten do por ob je to a
exe cu ção de obras e ser vi ços emer gen ci a is para a
eli mi na ção de ris cos de co lap so e pre ser va ção de es -
tru tu ras já con clu í das ou que se en con tra vam em de -
sen vol vi men to na área do Ter mi nal de Con têi ne res –
Te con 2, na mar gem es quer da do Por to de San tos.

Para o re fe ri do ajus te, não se emi tiu, até
6-4-2001, como pôde ser ob ser va do por equi pe des te 
TCU, o ter mo fi nal de re ce bi men to da obra, haja vis ta
a exis tên cia de pen dên ci as, en tre as par tes, acer ca
do vo lu me de ser vi ços efe ti va men te re a li za do.

Item 8.3

O en tão Di re tor-Pre si den te da Co desp, Se nhor
Wag ner Ros si, por meio do Ofí cio PRES-GD nº
155/99, de 1º de ju lho de 1999, co mu ni cou a este
TCU:

“No afã de en con trar o me lhor re tor no para o in -
ves ti men to já fe i to, pro cu ra mos es tu dar o grau de
atra ti vi da de para os in ves ti men tos pri va dos que acar -
re ta ri am di fe ren tes ní ve is de in ves ti men to na com ple -
men ta ção da obra, par tin do do pa ta mar mí ni mo das
obras ‘emer gen ci a is nas áre as com ris co de co lap so
ou mes mo para pre ser va ção de es tru tu ras já con clu í -
das ou em an da men to e su je i tas a ins ta bi li da des’.”

“Qu an to a es tas o nos so se tor de en ge nha ria
de fi niu, com base em de ta lha do es tu do an te ri or dos
pro fes so res Vic tor do Mel lo e Car los Edu ar do Maf fei e 
sua atu a li za ção e com ple men ta ção por téc ni cos da
Co desp, suas ca rac te rís ti cas, cus to e cro no gra ma,
que ane xa mos tam bém apre sen te, para co nhe ci men -
to e aná li se do Egré gio TCU.”



“Em adi ção a elas, no en tan to, a par tir do ‘es tu -
do de al ter na ti vas para a atra ti vi da de do Ter mi nal’ re -
a li za do pela nos sa área téc ni ca e cujo tex to está em
ane xo, sub me te mos tam bém a apre ci a ção do Tri bu -
nal nos sa pro pos ta de re a li zar obras in di ca das nes se
tra ba lho, como as que per mi ti rão a me lhor re la ção
cus to be ne fí cio, o me lhor re tor no so bre o in ves ti men -
to pú bli co já re a li za do na cons tru ção do ter mi nal.”

“Da aná li se des te es tu do, cons ta ta-se que um
in ves ti men to adi ci o nal pro por ci o nal men te pe que no,
quan do se leva em con ta o va lor glo bal do in ves ti men -
to, po de rá en se jar um re tor no adi ci o nal subs tan ti vo.
Esse in ves ti men to po de rá ser fe i to man ten do-se o es -
pí ri to da de ci são do TCU, pois de i xa rão de ser alo ca -
dos à obra re cur sos da or dem de no ve en ta mi lhões,
con for me pode-se de mons trar:

1. Sal do con tra tu al em 31-12-98 R$145.491.854,59
2. Obras emer gen ci a is e dí vi da   R$38.900.085,00
3. Inves ti men to adi ci o nal para 
au men tar atra ti vi da de  R$15.519.915,00
4. Di fe ren ça a ser eco no mi za da 
(1-2-3) R$91.071.854,59"

Item 8.4
Os res pon sá ve is já aten de ram à au diên cia de ter -

mi na da, es tan do o pro ces so em fase de jul ga men to.
Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou to, 

Pre si den te.

Avi so nº 1.476-GP/TCU

Bra sí lia, 9 no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio nº 1.355 (SF), de

22-10-2001, des sa pro ce dên cia, por meio do qual en ca -
mi nha có pia do Pa re cer nº 1.162, de 2001 – CFC da Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral,
so li ci tan do in for ma ções so bre as in ves ti ga ções acer ca
das ir re gu la ri da des no Inamps/SUS, e in for mo a Vos sa
Exce lên cia que o re fe ri do ex pe di en te foi en ca mi nha do à 
Uni da de Téc ni ca para aná li se e pro vi dên ci as ne ces sá ri -
as ao aten di men to da alu di da so li ci ta ção.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

Avi so nº 1.493-GP/TCU

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio nº 1.360 (SF), de

22-10-2001, por meio do qual en ca mi nha có pia do

Pa re cer nº 1.163, de 2001 da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, re fe ren te à Au di to -
ria re a li za da no De par ta men to Na ci o nal de Obras
Con tra as Se cas – DNOCS, e in for mo a Vos sa Exce -
lên cia que o re fe ri do ex pe di en te foi en ca mi nha do à
Uni da de Téc ni ca com pe ten te para exa me e pro vi dên -
ci as ne ces sá ri as ao aten di men to da so li ci ta ção da -
que la Co mis são.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou to, 
Pre si den te.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Nº 479/2001, de 14 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 497, 
de 2001, do Se na dor Ro ber to Re quião.

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

MATÉRIAS RECEBIDAS NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  6, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor glo bal de R$280.000.000,00, para os 
fins que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va -
lor glo bal de R$280.000.000,00 (du zen tos e oi ten ta
mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e 
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à 
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al
de do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$80.000.000,00 
(oi ten ta mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin gên -
cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei.

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













MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 6, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor glo bal de R$280.000.000,00, para os 
fins que es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º
do art. 167, 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va -
lor glo bal de R$280.000.000,00 (du zen tos e oi ten ta
mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Me di da Pro -
vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al de do ta ções or ça men tá ri as, sen do
R$80.000.000,00 (oi ten ta mi lhões de re a is) da Re -
ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II 
des ta Me di da Pro vi só ria.

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, 23 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.



MENSAGEM Nº 1.111, DE 2001

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

Nos ter mos do art. 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 texto da Me di da Pro vi só ria nº 6 , de 23 de ou tu -
bro de 2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio e do Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal, no va lor glo bal de R$280.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 364/MP

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

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

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar
pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex -
tra or di ná rio no va lor glo bal de R$280.000.000,00
(du zen tos e oi ten ta mi lhões de re a is), em fa vor do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia e do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio.

2. Os re cur sos ple i te a dos pe los Mi nis té ri os da
Inte gra ção Na ci o nal e do De sen vol vi men to Agrá rio,
no va lor de R$230.000.000,00 (du zen tos e trin ta mi -
lhões de re a is), des ti nam-se a dar con ti nu i da de aos
pro gra mas de con ces são de Bol sa-Renda e de Se gu -
ro-Renda, que vi sam a mi no rar o so fri men to da po pu -
la ção que vem en fren tan do o pro ble ma da seca nas
re giões Nor des te e Nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is,
den tro da óti ca de con vi vên cia com a seca, bem como 
a aten der a des pe sas de ca rá ter emer gen ci al re fe ren -
tes a ações de de fe sa ci vil nos Esta dos de San ta Ca -
ta ri na e Rio Gran de do Sul.

3. Con vém es cla re cer que o Pro gra ma Bol -
sa-Renda foi ins ti tu í do com du ra ção pre vis ta para três 
me ses, de ven do en cer rar-se no cor ren te mês, quan -
do se ria ins ti tu í do o Pro gra ma Se gu ro-Renda, com
vis tas a con ce der um be ne fí cio para os agri cul to res
fa mi li a res que ti ve rem per da de sa fra de cor ren te da
fal ta de chu vas nas re giões Nor des te e Nor te do Esta -
do de Mi nas Ge ra is. To da via, este úl ti mo pro gra ma
teve a sua im ple men ta ção adi a da para de zem bro pró -
xi mo em vir tu de da im pos si bi li da de de re a li za ção do
ca das tra men to no pra zo ori gi nal men te pre vis to, por
ine xis tên cia de am pa ro le gal.

4. Assim, para que não haja des con ti nu i da de na
ação do Go ver no na re gião afe ta da pela es ti a gem,
será can ce la da par te da do ta ção, no va lor de
R$105.000.000,00 (cen to e cin co mi lhões de re a is)
do Pro gra ma Se gu ro-Renda do Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to Agrá rio, para su ple men ta ção de igual va -
lor ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Esses re cur -
sos da rão con ti nu i da de à im ple men ta ção do Pro gra -
ma Bol sa-Renda de R$60,00 (ses sen ta re a is), que
de ve rá be ne fi ci ar um mi lhão de in di ví du os até no vem -
bro pró xi mo; à im plan ta ção do Bol sa-Renda de
R$15,00 (quin ze re a is), para subs ti tu ir a dis tri bu i ção
da ces ta de ali men tos re a li za da pela Com pa nhia Na -

L



ci o nal de Ali men tos, de ou tu bro a de zem bro de 2001,
não cu mu la ti vo com o Bol sa-Renda de R$60,00 (ses -
sen ta re a is), para até oi to cen tos mil be ne fi ciá ri os; e,
ain da, à dis tri bu i ção de água por car ros pipa nos me -
ses de no vem bro e de zem bro de 2001. 5. Ade ma is,
em face da do ta ção do Pro gra ma Se gu ro-Renda ter
sido alo ca da para ações no Se mi-Árido, tor na-se ne -
ces sá rio mo di fi car o des cri tor da do ta ção res tan te de
R$95.000.000,00 (no ven ta e cin co mi lhões de re a is),
no Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, para que
se jam aten di das as re giões Nor des te e Nor te do
Esta do de Mi nas Ge ra is, con for me pre vis to no Pro je to 
de Lei que ins ti tui o Se gu ro-Renda, re me ti do ao Po -
der Le gis la ti vo.

6. O cré di to pro pos to, no âm bi to do Mi nis té rio de 
Mi nas e Ener gia, no va lor de R$50.000.000,00 (cin -
qüen ta mi lhões de re a is), des ti na-se a aten der à com -
ple men ta ção de re cur sos ne ces sá ri os ao res sar ci -
men to de vi do 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 por per das de -
cor ren tes do pa ga men to do bô nus con ce di do a con -
su mi do res re si den ci a is pela re du ção no con su mo de
ener gia.

7. O re fe ri do re pas se de re cur sos, au to ri za do
pela Me di da Pro vi só ria nº 4, de 17 de ou tu bro de
2001, visa a com pen sar o sal do ne ga ti vo da con ta es -
pe ci al de que tra ta o § 2º do art. 20 da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.198-5, de 24 de agos to de 2001, que con ta -
bi li za a ar re ca da ção ge ra da pe las so bre ta ri fas e cus -
tos com a apli ca ção de me di das de fi ni das pela Câ ma -
ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca – GCE, que
vem pro vo can do de se qui lí brio eco nô mi co-financeiro
nos con tra tos de con ces são dos ser vi ços pú bli cos
de ener gia elé tri ca. Cabe es cla re cer que à Agên cia
Na ci onal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL cabe a fis ca li -
za ção das 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 a de fi ni -
ção do va lor a ser re pas sa do a cada uma de las.

8. O pre sen te cré di to está am pa ra do nas dis po -
si ções do art. 62, com bi na do com o § 3º do art. 167,
da Cons ti tu i ção, e será aten di do com re cur sos ori un -
dos do can ce la men to par ci al da Re ser va de Con tin -
gên cia e de do ta ções con sig na das ao Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio.

9. Res sal te-se, por opor tu no, que os re ma ne ja -
men tos pro pos tos não acar re ta rão pre ju í zos à exe -
cu ção dos pro gra mas ob je to do can ce la men to, uma

vez que fo ram de ci di dos com base em pro je ções de
suas pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre -
sen te exer cí cio.

10. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên -
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de
Me di da Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Avi so nº 1.208 – C. Ci vil.

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 6 ,de 23 de ou tu bro de
2001. – Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

EMENDA APRESENTADA PERANTE
A COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 6, ADOTADA EM
23 DE OUTUBRO DE 2001 E PUBLICADA
NO DIA 24 DO MESMO MÊS E ANO QUE
“ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, EM
FAVOR DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, DO MINISTÉRIO DO DESEN-
VOLVIMENTO AGRÁRIO, E DO MINISTÉ-
RIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, NO VA-
LOR GLOBAL DE R$280.000.000,00, PARA 
OS FINS QUE ESPECIFICA”: 

CONGRESSISTA EMENDA Nº

De pu ta do PAULO PAIM 001

SACM

TOTAL DE EMENDA – 001 MPV 006
000001



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 6,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de R$280.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca.

EMENDA MODIFICATIVA

Re du zir em R$105.000.000,00 o can ce la men to
do sub tí tu lo “Se gu ro-ren da para agri cul to res fa mi li a -
res do semi-ári do – na ci o nal”, Fun ci o nal Pro gra má ti -
ca nº 20.244.0351.0359.0001.

Ele var em R$105.000.000,00 o can ce la men to
do sub tí tu lo “Re ser va de con tin gên cia – fis cal”, Fun -
ci o nal Pro gra má ti ca nº 99.999.0999.0998.0001

Jus ti fi ca ção

Na par te re fe ren te ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, esta MP está al te ran do o se gu ro ren -
da dos agri cul to res fa mi li a res. O go ver no está pe din -
do R$95 mi lhões para a re gião Nor des te e o Nor te de
Mi nas Ge ra is mas, si mul ta ne a men te, está can ce lan -
do R$200 mi lhões de se gu ro-ren da do semi-ári do, so -
li ci ta dos na MP nº 2.207, de me a dos des te ano. Não
há pro ble ma em prin cí pio quan to ao au men to da re -
gião al can ça da pela ação que res trin gia-se ao
semi-ári do e pas sou a ser toda a re gião Nor des te
mais o nor te de Mi nas. O pro ble ma ma i or é a re du ção
dos re cur sos dis po ní ve is. Como o nú me ro de agri cul -
to res be ne fi ci a dos per ma ne ce em 700 mil, su põe-se
que ou o go ver no pre ten de re du zir o be ne fí cio ou o
nú me ro de me ses em que será con ce di do. Para cor ri -
gir este erro, apre sen ta mos uma emen da que re ti ra
R$105 mi lhões do can ce la men to do mi nis té rio e au -
men ta na mes ma quan tia o can ce la men to da re ser va
de con tin gên cia.

Sala das Ses sões, 29 de ou tu bro de 2001. – De -
pu ta do Pa u lo Paim, PT – RS.

PARECER

Da Co mis são Mis ta en car re ga da de
apre ci ar a cons ti tu ci o na li da de e o mé ri to da 
Me di da Pro vi só ria nº 6, de 23 de ou tu bro de 
2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e do 
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
glo bal de R$280.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca”.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 62, com bi na do com o art. 167, § 3º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ado ta a Me di da Pro vi só ria nº 6, de 23 de
ou tu bro de 2001, cujo tex to é sub me ti do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal.

A Me di da Pro vi só ria tem por ob je ti vo a aber -
tu ra de cré di to ex tra or di ná rio no va lor glo bal de
R$280.000.000,00 em fa vor do Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio
e do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, con for me va -
lo res aba i xo es pe ci fi ca dos:

i) Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia – R$50.000.000,00
des ti na dos à com ple men ta ção de re cur sos para pa -
ga men to de bô nus a con su mi do res re si den ci a is de
ener gia elé tri ca, nos ter mos es ti pu la dos pela Me di da
Pro vi só ria nº 4, de 17 de ou tu bro de 2001;

ii) Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio –
R$95.000.000,00 des ti na dos ao Pro gra ma Na ci o nal
de Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF – para aten der ao
Se gu ro-Ren da, aos agri cul to res fa mi li a res que ti ve -
rem per da de sa fra de cor ren te da fal ta de chu vas –
na Re gião Nor des te e no Nor te do Esta do de Mi nas
Ge ra is:

iii) Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal –
R$135.000.000.00 des ti na dos ao Pro gra ma Ações
Emer gen ci a is de De fe sa Ci vil para o aten di men to a
po pu la ções na Re gião Sul, na Re gião Nor des te e no
Nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Con for me es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos, a
do ta ção para o Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia aten de 
às pres cri ção do art. 1º da Me di da Pro vi só ria nº 4, de
2001, que au to ri zam a União a “com ple men tar os re -
cur sos ne ces sá ri os a 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 (...)
me di an te in clu são de pro gra ma ção es pe cí fi ca no or -
ça men to da União”.

Já a do ta ção des ti na da ao Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio visa úni ca e ex clu si va men te
ade quar o des cri tor da do ta ção res tan te de
R$95.000.000,00, para que se jam aten di das as Re -
giões Nor des te e Nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do em vis ta que a do ta ção or ça men tá ria pre vis ta
no Pro gra ma Se gu ro-Ren da con tem pla ex clu si va -
men te o Semi-Ári do.

Fi nal men te, a do ta ção para o Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal visa a dar con ti nu i da de ao Pro gra ma
Bol sa-Ren da, de R$60,00, que de ve rá be ne fi ci ar um
mi lhão de in di ví du os até no vem bro pró xi mo, além da
dis tri bu i ção de água por car ros-pipa nos me ses de
no vem bro e de zem bro pró xi mos e da pres ta ção de
as sis tên cia às po pu la ções ví ti mas de en chen tes em
Esta dos da Re gião Sul.

Embo ra não haja exi gên cia cons ti tu ci o nal ou
le gal para apre sen ta ção de fon tes de cus te io na



aber tu ra de cré di to des sa na tu re za, es tão sen do in -
di ca dos os se guin tes can ce la men tos como fon te de
re cur sos:

i) PRONAF – Se gu ro-Ren da para agri cul to res
fa mi li a res do Semi-Ári do – R$200.000.000,00;

ii)Re ser va de Con tin gên cia – R$80.000.000,00.
Nos ter mos do art. 4º da Re so lu ção nº 1, de

1989 – CN, foi apre sen ta da uma emen da (Emen da
nº 000001), de au to ria do De pu ta do Pa u lo Paim, ob -
je ti van do re com por a do ta ção de R$105.000.000,00,
no sub tí tu lo “Se gu ro-Ren da para agri cul to res do
Semi-Ári do -Na ci o nal”, apre sen ta da pelo Po der Exe -
cu ti vo como fon te de can ce la men to. Ao mes mo tem -
po, su ge re o can ce la men to de idên ti co va lor na Re -
ser va de Con tin gên cia. A jus ti fi ca ti va para tan to as -
sen ta-se na pre sun ção de que o go ver no pre ten de ou
re du zir o va lor do be ne fí cio ou o nú me ro de me ses em 
que este será con ce di do, haja vis ta que pre vê ape nas 
R$95.000.000,00 para o Semi-Ári do e para o Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Incum be a esta Co mis são apre ci ar, na opor tu ni -
da de, a cons ti tu ci o na li da de e o mé ri to da Me di da Pro -
vi só ria, con for me es ti pu la o art. 7º , ca put, in fine, da
Re so lu ção nº 1, de 1989 – CN.

Do exa me a que pro ce de mos não fo ram de tec -
ta dos qua is quer óbi ces que pos sam ma cu lar a me di -
da pro vi só ria, quan to à sua con for mi da de com as dis -
po si ções do tex to da Lei Mag na. De fato, as pres cri -
ções do tex to sob aná li se se ajus tam cla ra men te na
re gra ex cep ti va pre vis ta na alí nea d do in ci so I do § 1º
do art. 62 da Cons ti tu i ção, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001. De igual for ma,
en con tra am pa ro nas dis po si ções do art. 167, § 3º da
Lei Mag na.

Re la ti va men te ao mé ri to, en ten de mos que ela
cu i da de re gras de or dem ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i ra de 
im por tân cia in ques ti o ná vel para as po pu la ções be ne -
fi ciá ri as. na me di da em que vi sam ajus tar a pro gra ma -
ção or ça men tá ria do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, de modo a tor nar mais abran gen te o le que de 
am pa ro dos que pa de cem com os efe i tos da pro lon -
ga da es ti a gem que as so la tan to os ha bi tan tes do
Semi-Ári do nor des ti no, quan to os que vi vem no Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is. Na mes ma li nha de ação,
en con tra-se a pro gra ma ção a ser in se ri da no or ça -
men to do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cujo ob -
je ti vo é dar con ti nu i da de às ações do go ver no in dis -
pen sá ve is à so bre vi vên cia das pes so as que ha bi tam
as áre as men ci o na das, me di an te a dis tri bu i ção de
água po tá vel, den tre ou tras ações. Em opo si ção a
essa si tu a ção, os ha bi tan tes de al guns Esta dos da
Re gião Sul, es pe ci al men te San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Sul, têm sido ví ti mas de fre qüen tes inun -

da ções, em face de in cle men tes chu vas que caem
nes ses dois Esta dos.

De ou tro lado, o cré di to be ne fi ci an do o Mi nis té -
rio das Mi nas e Ener gia, para com ple men ta ção dos
re cur sos ne ces sá ri os ao res sar ci men to de vi do 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, visa re com por as fi nan ças des sas 
em pre sas, em face da con ces são de bô nus aos con -
su mi do res que eco no mi za ram ener gia elé tri ca além
da meta es ta be le ci da pela Câ ma ra de Ges tão da Cri -
se de Ener gia Elé tri ca. O re pas se de tais re cur sos en -
con tra-se pre vis to na Me di da Pro vi só ria nº 4, de 17 de 
ou tu bro de 2001, e aten de a nor mas es ta be le ci das
nos con tra tos de con ces são.

No que diz res pe i to à emen da do no bre De pu -
ta do Pa u lo Paim, pe di mos vê nia para di zer que a pre -
sun ção des cri ta na jus ti fi ca ti va de sua pro po si ção não 
cons ti tui ele men to de con ven ci men to para dar en se jo
à al te ra ção da fon te de can ce la men to. Pa re ce mais
ra zoá vel su por que o re ma ne ja men to pro pos to pelo
Po der Exe cu ti vo as sen ta-se nas pro je ções da ne ces -
si da de de cré di to or ça men tá rio até o fi nal do cor ren te
exer cí cio. Assim sen do, não ve mos ra zão para ma nu -
ten ção de uma do ta ção que terá uti li da de no cor ren te
exer cí cio, em de tri men to de ou tra área que de mons -
tre in su fi ciên cia des se mes mo cré di to.

Di an te de todo o ex pos to e en ten den do que a
Me di da Pro vi só ria nº 6, de 23 de ou tu bro de 2001,
aten de aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e mé ri to, 
o nos so voto é por sua apro va ção, nos ter mos da re -
da ção do Po der Exe cu ti vo, e con se qüen te re je i ção da 
emen da a ela apre sen ta da, de au to ria do De pu ta do
Pa u lo Paim.

Sala das Re u niões, 6 de no vem bro de 2001. –
De pu ta do Aris ton Andra de, Pre si den te – Se na dor
Alber to Sil va, Re la tor – Anto nio Car los Ju ni or –
Na bor Ju ni or – Jose Alen car.

Pa re cer à Me di da Pro vi só ria  nº 6, 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 Pla nos Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Para 
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, so mos fa vo rá ve is à me di da pro vi só ria, que
vem for ta le cer de for ma ob je ti va os Mi nis té ri os do
De sen vol vi men to Agrá rio e da Inte gra ção Na ci o nal.
Tra ta-se de su ple men ta ção ne ces sá ria.

No mé ri to, so mos pela cons ti tu ci o na li da de e ju -
ri di ci da de da ma té ria.

Tam bém so mos fa vo rá ve is à emen da, nas mes -
mas con di ções.





MEDIDA PROVISÓRIA Nº 7, DE 2001

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 acres ci dos o § 3º ao art. 2º e os §§ 2º 
e 3º ao art. 4º, am bos da Lei nº 9.872, de 23 de no vem -
bro de 1999, com as se guin tes re da ções, trans for man -
do-se o atu al pa rá gra fo úni co do art. 4º em § 1º.

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 3º O li mi te es ta be le ci do no in ci so I

des te ar ti go po de rá ser am pli a do pelo Con -
se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor – CODEFAT, me di an te pro pos ta 
do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre -
go, até o li mi te de R$100.000.000,00 (cem
mi lhões de re a is).“ (NR)

“Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 2º Excep ci o nal men te, por pro pos ta

do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre -
go, o Co de fat po de rá au to ri zar, no âm bi to de 
li nhas de cré di to es pe ci a is ins ti tu í das pelo
Con se lho, fi nan ci a men tos ga ran ti dos pelo
Fun pro ger sem a par ti ci pa ção no ris co por
par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, des de que 
pre ce di dos de pro ces sos de se le ção e ca -
pa ci ta ção dos em pre en de do res, vin cu la dos
a pro gra mas de cré di to ori en ta do.

§ 3º Nas ope ra ções de fi nan ci a men to
com ga ran tia do Fun pro ger, será exi gi da
dos mu tuá ri os con tra ga ran tia em va lor igual
ou su pe ri or ao da ga ran tia a ser con ce di da
pelo Fun do." (NR)

Art. 2º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. 

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.112, DE 2001

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

Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên -

ci as o texto da Me di da Pro vi só ria nº 7 , de 24 de ou tu -
bro de 2001, que “Alte ra a Lei nº 9.872, de 23 de no -
vem bro de 1999, que cria o Fun do de Aval para a Ge -
ra ção de Empre go e Ren da – FUNPROGER”.

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em Inter mi nis te ri al Nº 366

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001

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

Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia o ane xo pro je to de me di da pro vi só ria com
vis tas a al te rar a Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro de
1999, que “cria o Fun do de Aval para a Ge ra ção de
Empre go e Ren da – FUNPROGER”.

Por todo o ex pos to na bem lan ça da Expo si ção
de Mo ti vos nº 11 GM/MTE/MF, a re le vân cia do tema
fica pa ten te.

De ou tra par te, a ma té ria tam bém se mos tra de
suma ur gên cia, por quan to ne ces sá rio aten der, de
pron to, ao ele va do nú me ro de em pre en de do res que
já ini ci a ram seus in ves ti men tos. Há mais: a ur gên cia
em ca u sa é ma xi mi za da pelo con tex to mun di al, cuja
nova re a li da de im pli cou o ar re fe ci men to dos in ves ti -
men tos ex ter nos no Bra sil. Daí ser im pe ri o so bus car,
in ter na men te, todo e qual quer me ca nis mo que fo -
men te os no vos em pre en de do res, o que jus ti fi ca a
ado ção de me di da pro vi só ria para a im plan ta ção das
al te ra ções da Lei nº 9.872, de 1999.

Em suma, em face da re le vân cia e ur gên cia ca -
bal men te de mons tra das, le va mos a con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a su ges tão dos Mi nis tros de Esta do 
da Fa zen da e do Tra ba lho e Empre go no sen ti do de
con ver ter o an te pro je to de lei em re gi me de ur gên cia
por eles en ca mi nha dos à Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca em me di da pro vi só ria, a teor do art. 32,
ca put e § 1º, do De cre to nº 2.954, de 29 de ja ne i ro de
1999.

São es tas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
as ra zões que nos le vam a sub me ter à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o pre sen te pro je to de me di da pro vi -
só ria, tam bém nós na cer te za de que esse con tri bu i rá 
para au men tar a efe ti vi da de so ci al do Pro ger como
ins tru men to do Go ver no Fe de ral no com ba te ao de -
sem pre go e es tí mu lo à ge ra ção de ren da.



Res pe i to sa men te, – Pe dro Pa ren te, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca – Aloy sio
Nu nes Fer re i ra Fi lho, Se cre tá rio-Geral da Pre si dên -
cia da Re pú bli ca.

EM Inter mi nis te ri al nº 11 GM/MTE/MF

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

Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia o ane xo an te pro je to de lei com vis tas a al -
te rar a Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro de 1999, que
“cria o Fun do de Aval para a Ge ra ção de Empre go e
Ren da – FUNPROGER”.

2. O Fun pro ger foi cri a do para o aval de ope ra -
ções re a li za das no âm bi to do PROGER – Pro gra ma
de Ge ra ção de Empre go e Ren da. Um dos pro ble mas
diag nos ti ca dos, à épo ca, a ade qua da fo ca li za ção do
Pro ger, cons ti tu ía-se nas exi gên ci as de ga ran ti as re a is 
fei tas pe los agen tes fi nan ce i ros. A di fi cul da de de ofe -
re cer as ga ran ti as re que ri das ex clu ía gran de par ce la
de em pre en de do res de mais ba i xa ren da às li nhas de
cré di to do Pro ger, no ta da men te no se tor ur ba no e in -
for mal.

3. A con clu são foi a de que a dis tri bu i ção do
ris co do em prés ti mo en tre o agen te fi nan ce i ro, o be -
ne fi ciá rio e um fun do de aval ten de ria a re du zir as
di fi cul da des en con tra das. Esta con clu são mos -
trou-se, em gran de me di da, acer ta da, e o iní cio da
ope ra ção do Fun pro ger, em maio de 2000, em mu i -
to con tri bu iu para o ex cep ci o nal re sul ta do ob ti do
pelo Pro ger, nes se ano. De cer ca de 48 mil ope ra -
ções re a li za das em 1999, o Pro ger atin giu o nú me -
ro de 185 mil ope ra ções em 2000, in di can do que o
Pro gra ma está cum prin do seu ob je ti vo com cres cen -
te efe ti vi da de.

4. Entre tan to, o acom pa nha men to dos re sul ta -
dos do Pro ger no âm bi to do Pro gra ma Bra sil Empre -
en de dor – Mi cro, Pe que na e Mé dia Empre sa le vou à
con clu são de que, ape sar do su ces so ob ti do, os re -
sul ta dos re la ti vos a em pre en di men tos no vos (de fi ni -
dos como aque les com zero a 12 me ses de exis tên -
cia) es ta vam mu i to além das ne ces si da des de apo io
de man da das.

5. Nes se sen ti do, foi ela bo ra do um Pro gra ma
de Cré di to Ori en ta do para No vos Empre en de do res, 
que visa a be ne fi ci ar ini ci al men te 5 mil no vos em -
pre en de do res, con ce den do cré di to as sis ti do, ca pa -
ci ta ção e acom pa nha men to ao em pre en di men to.

Para isso, se rão se le ci o na dos pelo Se brae os can -
di da tos ao cré di to, que re ce be rão um tre i na men to
ge ren ci al es pe cí fi co e apo io para a ela bo ra ção do
pla no de ne gó ci os. O ris co de cré di to, pon to fun da -
men tal para o não aten di men to da de man da hoje
exis ten te, será as su mi do in te gral men te pelo Se -
brae, por meio de seu fun do de aval (Fampe), em
com po si ção com o Fun pro ger.

6. A ga ran tia des sa ope ra ção, que per mi ti rá o
efe ti vo apo io ao novo em pre en de dor. exi ge mo di fi ca -
ções na re gu la men ta ção des se Fun do de Aval, haja
vis ta que o de se nho do Pro gra ma de Cré di to Ori en ta -
do para No vos Empre en de do res não pre vê a par ti ci -
pa ção no ris co por par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras – 
tra ço fun da men tal que ga ran te o apo io cre di tí cio,
possibi li tan do aos no vos em pre en de do res o aces so
ao cré di to. Jus ti fi ca-se, as sim, o acrés ci mo do § 2º
do art. 4º da Lei nº 9.872, de 1999, con for me a pre -
sen te pro po si ção. 

7. Cabe sa li en tar que, por for ça da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas ope ra ções
de fi nan ci a men to com ga ran tia do Fun pro ger exi -
gir-se-á con tra ga ran ti as em va lor igual ou su pe ri or ao
da ga ran tia a ser con ce di da pelo Fun do. Ra zão
essa, que jus ti fi ca-se a in clu são do § 3º ao art. 4º da
Lei nº 9.872, de 1999, nos ter mos ora pro pos tos.

8. Por ou tro lado, pre vê-se uma ma i or taxa de
ina dim plên cia para esse tipo de ope ra ção. o que im -
pli ca a ne ces si da de de um apor te de re cur sos no
Fun pro ger. Des ta for ma, pro põe-se dar com pe tên -
cia ao Co de fat para, me di an te pro pos ta do Mi nis tro
do Tra ba lho e Empre go, am pli ar, até o teto de
R$100 mi lhões, o li mi te do va lor de cons ti tu i ção do
Fun pro ger es ta be le ci do no in ci so I do art. 2º da Lei
nº 9.872, de 1999, com re cur sos ori gi ná ri os da di fe -
ren ça en tre a apli ca ção da taxa mé dia re fe ren ci al
do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –
SELIC, e a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP, na 
remu ne ra ção dos sal dos dis po ní ve is de de pó si tos
es pe ci a is do FAT, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is 
fede ra is.

9. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
sub me te mos à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o
pre sen te an te pro je to de lei, na cer te za de que essa
me di da con tri bu i rá para au men tar a efe ti vi da de so ci al 
do Pro ger como ins tru men to do Go ver no Fe de ral no
com ba te ao de sem pre go e es ti mu lo à ge ra ção de
ren da.



Res pe i to sa men te, – Fran cis co Dor nel les, Mi -
nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go – Pe dro Ma -
lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Avi so nº 1.214 – C. Ci vil

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Secretário do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pri me i ro-Secretário,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca. sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 7, de 24 de ou tu bro de
2001.

Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

EMENDA APRESENTADA PERANTE
A COMISSÃO MISTA, DESTINADA A
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 7, ADOTADA EM
24 DE OUTUBRO DE 2001, E PUBLICADA
NO DIA 25 DO MESMO MÊS E ANO, QUE
“ALTERA A LEI Nº 9.872, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1999, QUE CRIA O
FUNDO DE AVAL PARA GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA – FUNPROGER”:

CONGRESSISTA EMENDA Nº

De pu ta do NILSON MOURÃO 001

SACM

TOTAL DE EMENDAS – 01

Me di da Pro vi só ria nº 7, de 25 de ou tu -
bro de 2001,  al te ra a Lei nº 9.872, de 23 de 
no vem bro de 1999, que cria o Fun do de
Aval para a Ge ra ção de Empre go e Ren da – 
FUNPROGER.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 1º se guin te tex to:
Art. 1º Fi cam acres ci dos o § 3º ao art. 2º, os

§§ 2º e 3º ao art. 4º e o in ci so VIII do art 6º am bos da
Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro de 1999, com as se -

guin tes re da ções, trans for man do-se o atu al pa rá gra fo 
úni co do art. 4º em § 1º:

“ .............................................................
..............................................................
Art. 6º Co de fat es ta be le ce rá:
I – .........................................................
..............................................................
VIII – os ob je ti vos, cri té ri os e sis te ma

de con tro le e fis ca li za ção das ope ra ções de
cré di to e fi nan ci a men to no âm bi to do Fun -
pro ger, bem como a in di ca ção do agen te
res pon sá vel pe los ser vi ços de au di to ria."

Jus ti fi ca ção

É in dis pen sá vel que o Co de fat es ta be le ça um
es que ma de con tro le e fis ca li za ção dos em prés ti mos
con ce di dos pelo Fun pro ger a fim de ga ran tir que as
ope ra ções efe tu a das se jam ba se a das em cri té ri os de 
im pes so a li da de, ju ri di ci da de, mo ra li da de, igual da de
e pro bi da de ad mi nis tra ti va, evi tan do que se pos sa fa -
ci li tar a ocor rên cia de des man dos, ir re gu la ri da des e
des vi os de toda a or dem.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001. – De pu ta do Nil -
son Mou rão, PT – AC.

Parecer à Medida Provisória nº 7, 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. XICO GRAZIANO (PSDB – SP. 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 aná li se da Me di da
Pro vi só ria nº 7, de 2001, mos tra sua ad mis si bi li da de 
do pon to de vis ta das nor mas cons ti tu ci o na is.

No mé ri to, é um gran de avan ço no sen ti do de
aper fe i ço ar o Fun do de Aval, o Pro gra ma de Ge ra ção
de Empre go e Ren da – FUNPROGER.

Nes se sen ti do, nos so voto é pela sua ad mis si bi -
li da de.

No mé ri to, so mos a fa vor da me di da pro vi só ria e
pela re je i ção da emen da, por que já está con tem pla da 
na le gis la ção em vi gor.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – O pa re -
cer é pela apro va ção da me di da pro vi só ria e re je i ção
da emen da.





PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.872, de 23 de no -
vem bro de 1999, que cria o Fun do de
Aval para a Ge ra ção de Empre go e Ren da 
– FUNPROGER.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro 

de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 3º O li mi te es ta be le ci do no in ci so I

des te ar ti go po de rá ser am pli a do pelo Con -
se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor – CODEFAT, me di an te pro pos ta 
do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre -
go, até o li mi te de R$100.000.000,00 (cem
mi lhões de re a is) ." (NR)

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.872, de 23 de no -
vem bro de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes §§ 2º e 3º, trans for man do-se o atu al pa rá -
gra fo úni co em § 1º:

“Art. 4º ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Excep ci o nal men te, por pro pos ta

do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre -
go, o Co de fat po de rá au to ri zar, no âm bi to de 
li nhas de cré di to es pe ci a is ins ti tu í das pelo
Con se lho, fi nan ci a men tos ga ran ti dos pelo
Fun pro ger sem a par ti ci pa ção no ris co por
par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, des de que 
pre ce di dos de pro ces sos de se le ção e ca -
pa ci ta ção dos em pre en de do res, vin cu la dos
a pro gra mas de cré di to ori en ta do.

§ 3º Nas ope ra ções de fi nan ci a men to
com ga ran tia do Fun pro ger, será exi gi da
dos mu tuá ri os, a cri té rio do Co de fat, con -
tragaran tia em va lor igual ou su pe ri or ao da 
ga ran tia a ser con ce di da pelo Fun do." (NR)

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.872
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Cria o Fun do de Aval para a Ge ra -
ção de Empre go e Ren da – Fun pro ger,
al te ra o art. 11 da Lei nº 9.365, de 16 de
de zem bro de 1996, e dá ou tras pro vi -
dên cias.

....................................................................................
Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun pro ger.
I – o va lor ori gi ná rio da di fe ren ça en tre a apli ca -

ção da taxa mé dia re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de
Li qui da ção e de Cus tó dia – SELIC e da Taxa de Ju ros
de Lon go Pra zo – TJLP, na re mu ne ra ção dos sal dos
dis po ní ve is de de pó si tos es pe ci a is no fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor – FAT, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ofi ci a is fe de ra is, des ti na das aos fi nan ci a men tos do
Pro ger, ain da não li be ra dos aos to ma do res fi na is de fi -
nan ci a men tos, até o li mi te de R$50.000.000,00
(cinqüen ta mi lhões de re a is);

II – a re ce i ta de cor ren te da co bran ça de co mis -
são pela con ces são de aval;

III – a re mu ne ra ção de suas dis po ni bi li da des
pelo ges tor do Fun do;

IV – a re cu pe ra ção de cré di to de ope ra ções
hon ra das que fo rem ga ran ti das com re cur sos;

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.
§ 1º O sal do apu ra do em cada exer cí cio fi nan ce -

i ro será trans fe ri do para o exer cí cio se guin te, a cré di to 
do Fun pro ger.

§ 2º As dis po ni bi li da des fi nan ce i ras do Fun pro -
ger se rão apli ca das no Ban co do Bra sil S.A., que ga -
ran ti rá a mes ma taxa que re mu ne ra as dis po ni bi li da -
des do FAT no Fun do BB-Extramercado FAT/Fun ca -
fe/FNDE.
....................................................................................

Art . 4º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras de ve rão par ti -
ci par do ris co das ope ra ções para as qua is está pre -
vis ta a ga ran tia pelo Fun pro ger.

Pa rá gra fo Úni co. Os ní ve is mí ni mos de par ti ci -
pa ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras no ris co dos fi nan -
ci a men tos se rão de fi ni dos pelo Con se lho De li be ra ti vo 
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT.
....................................................................................





PARECERES

PARECER Nº 1.365, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 74, de 2001,
de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio
que de no mi na “Pa u lo Cu ra do” tre cho da
BR-235.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
Re la tor ad hoc: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio, o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 74, de 2001, tem por ob je ti vo
atri bu ir ao tre cho da ro do via BR-235 que liga a
BR-153 à ci da de de Pe dro Afon so, no Esta do de To -
can tins, a de no mi na ção “Ro do via Pa u lo Cu ra do”.

Ao jus ti fi car a ini ci a ti va, o au tor des ta ca as pec -
tos da per so na li da de de Pa u lo Cu ra do e de sua pas -
sa gem pelo ter ri tó rio to can ti nen se – “um exem plo de
de di ca ção ao bem-estar da co mu ni da de e ao de sen -
vol vi men to do Esta do”.

A esta Co mis são com pe te de ci dir so bre a pro -
po si ção em ca rá ter ter mi na ti vo, exa mi nan do-a sob os 
as pec tos de mé ri to, cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da -
de, e de téc ni ca le gis la ti va.

No pra zo re gi men tal, ne nhu ma emen da foi ofe -
re ci da.

II – Aná li se

De acor do com a Lei nº 6.682, de 27 de agos to
de 1979, é fa cul ta do atri bu ir a ter mi na is, vi a du tos ou
tre chos de vias in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Trans por te, me di an te lei es pe ci al, de sig na ção su ple ti -
va àque la de ca rá ter ofi ci al, es ta be le ci da no Pla no
Na ci o nal de Vi a ção. São ad mis sí ve is, para esse fim,

as de sig na ções de fa tos his tó ri cos ou no mes de pes -
so as fa le ci das com re le van tes ser vi ços pres ta dos à
na ção ou à hu ma ni da de.

Não há qual quer res tri ção à ini ci a ti va par la men -
tar em pro je to de lei com esse ob je ti vo, já que cabe ao 
Con gres so Na ci o nal dis por so bre as ma té ri as de
com pe tên cia da União (CF, art. 48).

No mé ri to, a pro po si ção uti li za cri té rio ade qua do 
ao ele ger, para de sig nar tre cho da BR-235, um nome
que re ú ne atri bu tos ca pa zes de jus ti fi car a ho me na -
gem pre ten di da. Como des ta ca o au tor do pro je to,
Pa u lo Cu ra do de i xou no To can tins a mar ca de sua ca -
pa ci da de em pre en de do ra e de seu com pro mis so com 
o de sen vol vi men to do es ta do. A essa ca u sa de di cou
com afin co os úl ti mos vin te anos de sua vida. Assim o
de mons tram ine quí vo cos re gis tros de sua bri lhan te
atu a ção no go ver no es ta du al – como Se cre tá rio de
Agri cul tu ra – e nas en ti da des má xi mas re pre sen ta -
tivas de dois im por tan tes seg men tos da eco no mia
es ta du al – a Fe de ra ção da Indús tria (FIETO) e a Fe -
de ra ção da Agri cul tu ra (FAETO).

Nada se apre sen ta, as sim, que im pe ça a apro -
va ção da ma té ria, haja vis ta que a pro po si ção ob ser -
va os re qui si tos for ma is de cons ti tu ci o na li da de e ju ri -
di ci da de, está va za da em boa téc ni ca le gis la ti va e en -
ca mi nha sa tis fa to ri a men te o pre i to à me mó ria de um
ho mem cujo tra ba lho e de di ca ção fo ram de ci si vos
para a con so li da ção do Esta do do To can tins.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do PL nº 74,
de 2001.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor Ad Hoc – Anto nio Car los Jú ni or – Alva ro
Dias – Emí lia Fer nan des – José Co e lho – Ma ri na
Sil va – Ma u ro Mi ran da – Fer nan do Ma tu sa lém –
Wal deck Orné las – Ro ber to Sa tur ni no – Ney Su as -
su na – Artur da Tá vo la – Luiz Otá vio – Edu ar do de
Si que i ra Cam pos.





LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

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

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou

tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla -
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple -
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta -
ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via apro va -
das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in -
clu si ve, o ini cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta Lei en tra rá 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.

JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Pre si den -
te da Re pú bli ca – Eli seu Re sen de.

PARECER Nº 1.366, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 170, de 2001, 
de au to ria do Se na do Ju vên cio da Fon se -
ca e ou tros Se nho res Se na do res, que de -
no mi na “Pon te Nos sa Se nho ra do Pan ta -
nal” a pon te so bre o rio Pa ra guai, si tu a da 
na BR-262, no Mu ni cí pio de Co rum bá, no
Esta do do Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor ad hoc: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

E sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei
do Se na do nº 170, de 2001, que pro põe de no mi nar
“Pon te Nos sa Se nho ra do Pan ta nal” a pon te so bre o
rio Pa ra guai, si tu a da na BR-262, no Mu ni cí pio de Co -
rum bá, no Esta do do Mato Gros so do Sul.

Os au to res do pro je to, Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca e ou tros, em sua jus ti fi ca ção, des ta cam que
a pro pos ta foi de sen ca de a da a par tir de aba i -
xo-assinado com mi lha res de as si na tu ras, en ca mi -
nha do pela po pu la ção do Esta do – em es pe ci al, dos
Mu ni cí pi os de Co rum bá e La dá rio –, em cam pa nha li -
de ra da pela Di o ce se de Co rum bá. Se gun do os au to -
res, a pon te, com ex ten são de 1.890 me tros, é res -
pon sá vel pela in te gra ção do pan ta nal com o res tan te
do ter ri tó rio na ci o nal e pela li ga ção ro do viá ria en tre o
Bra sil e a Bo lí via, rumo ao oce a no Pa cí fi co.

O Pro je to não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

De acor do com a Lei nº 6.682, de 27 de agos to
de 1979, que dis ci pli na a de sig na ção das ro do vi as do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, as es ta ções ter mi na is,
obras de arte e tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de 
Trans por te po de rão ter a de sig na ção de um fato his tó -
ri co ou de nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do 
re le van te ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de, ou vi do
pre vi a men te o ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Embo ra a de sig na ção pro pos ta não se en qua -
dre ri go ro sa men te nos cri té ri os de fi ni dos pela lei, há
que se con si de rar que ela vem res pal da da por am pla
es co lha po pu lar. Ade ma is, acre di ta-se que, dada a re -
li gi o si da de do povo bra si le i ro, a ho me na gem a Nos sa
Se nho ra do Pan ta nal é uma ma ni fes ta ção cul tu ral po -
pu lar ine quí vo ca, e como tal, re ves te-se de mé ri to
equi va len te a qual quer dos cri té ri os an te ri or men te
men ci o na dos.

Fi nal men te, o pro je to em exa me re ú ne as con di -
ções de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, bem como
os re qui si tos le ga is, re gi men ta is e de téc ni ca le gis la ti -
va exi gi dos.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº170, de 2001.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Re la tor ad hoc, Na bor 
Jú ni or –  Ro meu Tuma – Anto nio Car los Jú ni or –
Alva ro Dias – Emi lia Fer nan des – José Co e lho –
Ma ri na Sil va – Artur da Tá vo la – Mar lu ce Pin to –
Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca ma ta – Ca sil do
Mal da ner – Ma u ro Mi ran da – Ju vên cio da Fon se ca 
(Au tor da Pro po si ção).





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

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

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou

tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla -
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple -
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta -
ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via apro va -
das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in clu si -
ve, o iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta lei en tra rá 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.
JOÃO BAP TIS TA DE FI GUE I RE DO, Pre si den -

te da Re pú bli ca. Eli seu Re sen de.

PARECER Nº 1.367, 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 36, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la que dis põe so bre a in -
cor po ra ção e trans fe rên cia das atri bu i -
ções dos Tri bu na is e Con se lhos de
Contas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is
de Con tas dos Esta dos.

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Re la tor Ad Hoc do Ven ci do: Se na dor Luiz Pon tes.

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta Co mis são a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção – PEC nº 36, de 1999, cujo
pri me i ro sig na tá rio é o Se na dor Ma gui to Vi le la. Tra -
ta-se de pro po si ção le gis la ti va que, no seu art. 1º, al -
te ra o § 1º do art. 31 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para su -
pri mir a pos si bi li da de de que o con tro le ex ter no da
Câ ma ra Mu ni ci pal seja exer ci do com o au xí lio dos
Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi os.

Ou tros sim, o art. 1º da PEC em pa u ta al te ra,
tam bém, o art. 75 da Lei Ma i or, para su pri mir a re fe -
rên cia fe i ta, nes se ar ti go, aos Tri bu na is e Con se lhos
de Con tas dos Mu ni cí pi os, que pre ten de ex tin guir.

Já o art. 2º da pro po si ção de ter mi na a in cor -
poração dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos
Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con tas dos res pec ti vos
Esta dos.

Por seu tur no, dis põe o art. 3º da PEC nº 36/99
so bre o apro ve i ta men to dos atu a is Con se lhe i ros dos
Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os na
com po si ção dos Tri bu na is de Con tas do res pec ti vo
Esta do, não se apli can do, no caso, o dis pos to no pa -
rá gra fo úni co do art. 75 da Cons ti tu i ção, que li mi ta o
nú me ro de Con se lhe i ros dos Tri bu na is de Con tas dos
Esta dos a sete.

Ade ma is, o art. 4º da pro pos ta veda o pre en chi -
men to de vaga de Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas
do Esta do en quan to hou ver sete ou mais Con se lhe i -
ros em ati vi da de, em ra zão da apli ca ção do dis pos to
no art. 3º.

Qu an to aos car gos pú bli cos exis ten tes nos Tri -
bu na is e Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os que
forem in cor po ra dos aos tri bu na is dos Esta dos, em
vir tu de da Emen da que se quer apro var, de ter mi na o
art. 5º que tais car gos se rão ex tin tos à me di da que va -
ga rem.

O pra zo para apli ca ção do dis pos to na Emen da
ob je ti va da é de ses sen ta dias, no má xi mo, con for me
es ta be le ce o seu art. 6º. Por fim, a cláu su la de vi gên -
cia, a par tir da pu bli ca ção, é es ta be le ci da pelo art. 7º
da Pro pos ta sob exa me.

Os au to res da pro pos ta as si na lam, na jus ti fi ca -
ção, que “a Car ta de 1988 é re co nhe ci da men te ge ne -
ro sa na fi xa ção de di re i tos, pois, não obs tan te con ce -
der van ta gens a de ter mi na dos seg men tos da so ci e -
da de, ga ran tiu, ain da, a per ma nên cia de pri vi lé gi os
para ou tros, sem que se pos sa evi den cia nes sa ati tu -
de o in te res se pú bli co.”

E con si de ram que o cons ti tu in te de 1987/88 foi
“pou co ou sa do na re es tru tu ra ção ad mi nis tra ti va do
Esta do bra si le i ro", por ter man ti do “to dos os ór gãos e



en ti da des que exis ti am sob a égi de da Cons ti tu i ção
re vo ga da, ain da que suas atri bu i ções co in ci dis sem
com as de ou tros.”

Sus ten tam, de ou tra par te: “Em que pese a exis -
tên cia dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos Esta -
dos, cuja atri bu i ção pri mor di al é au xi li ar as Assem -
bléi as Le gis la ti vas no exer cí cio do con tro le da ad -
minis tra ção pú bli ca do Esta do e de seus Mu ni cí pi os,
re ma nes cem, no en tan to, em qua tro Esta dos da Fe -
de ra ção: Ba hia, Ce a rá, Go iás e Pará, em du pli ci da de
com tais ór gãos, Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi os,
com a mes ma na tu re za da que les, di fe ren ci an do-se
des tes ape nas quan to ao âm bi to da atu a ção, res tri ta
às ad mi nis tra ções mu ni ci pa is.”

Assim, di zem os emi nen tes au to res: “... com o
in tu i to de re mo ver essa su per po si ção de ór gãos que
têm se me lhan te fi na li da de é que apre sen ta mos esta
pro pos ta, de modo que as atri bu i ções dos Tri bu na is e

Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os pas sem a
ser exer ci das pe los Tri bu na is e Con se lhos de Con tas
dos Esta dos, como já ocor re nas de ma is vin te e três
uni da des da Fe de ra ção."

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, cabe pon de rar que há equí vo cos
nas pre mis sas so bre as qua is se as sen ta o Re la tó rio
que con clui pela apro va ção da PEC nº 36/99, do emi -
nen te Se na dor José Fo ga ça.

Assim, a Cons ti tu i ção Fe de ral de 05 de ou tu bro
de 1988, ao pre ser var os Tri bu na is e Con se lhos de
Con tas Mu ni ci pa is, não ga ran tiu pri vi lé gi os con trá ri os 
ao in te res se pú bli co.

Ade ma is, não exis te a re fe ri da su per po si ção de
ór gãos que te ri am, su pos ta men te, a mes ma fi na li da -
de. E não há tal su per po si ção por que os Tri bu na is ou
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os são des ti na dos
a ope rar o con tro le ex ter no das con tas de cada uma
das ad mi nis tra ções dos di ver sos Mu ni cí pi os que exis -
tem em um de ter mi na do Esta do, ou seja, o âm bi to de
sua atu a ção é o mu ni ci pal.

Já os Tri bu na is de Con tas dos Esta dos têm
como fi na li da de pre cí pua exer cer o con tro le ex ter no
das con tas dos ór gãos e en ti da des de cada um dos
Esta dos da Fe de ra ção.

Re cor da mos aqui, a pro pó si to, que a Lei Mag na
ga ran te ple na au to no mia po lí ti co-administrativa aos
Esta dos-membros que com põem a Fe de ra ção e,
tam bém, con fe riu essa au to no mia aos Mu ni cí pi os
bra si le i ros, pela pri me i ra vez em nos sa His tó ria cons -
ti tu ci o nal (v.g. art. 18, ca put).

Ou tros sim, em bo ra o § 1º do art. 31 do Esta tu to
Mag no te nha fa cul ta do o con tro le das con tas mu ni ci -
pa is por in ter mé dio do Tri bu nal de Con tas do Esta do
cor res pon den te, cabe não ol vi dar que a des cen tra li -
za ção ad mi nis tra ti va se in se re no pro ces so de de mo -
cra ti za ção das ins ti tu i ções, ao pro mo ver a des con -
cen tra ção do po der po lí ti co.

Por ou tro lado, a va ler a ló gi ca da con cen tra ção
e da cen tra li za ção que ar ri ma a pro po si ção em de ba -
te, te ría mos que pas sar a pro mo ver a in cor po ra ção,
aos cor res pon den tes dos es ta dos, dos de ma is
órgãos mu ni ci pa is des ti na dos a pro mo ver as di ver -
sas ati vi da des es ta ta is, como, por exem plo, as fa -
zen dá ri as, as de pla ne ja men to, sa ú de, edu ca ção e
as sim por di an te, o que não se ria ab so lu ta men te ra -
zoá vel.

Para me lhor ana li sar o as sun to em pa u ta de ve -
mos, ain da, exa mi nar os seus ele men tos de or dem
fun ci o nal. Qu an to a esse as pec to cum pre re gis trar que 
os tri bu na is e con se lhos de con tas dos mu ni cí pi os, à
me di da que são es pe ci a li za dos na fis ca li za ção e no
con tro le das con tas mu ni ci pa is pres tam im por tan te
ori en ta ção às mu ni ci pa li da des, no que diz res pe i to à
boa ad mi nis tra ção dos re cur sos pú bli cos.

No Esta do do Ce a rá, por exem plo – e po de mos
dar aqui o nos so tes te mu nho – o Tri bu nal de Con tas
dos Mu ni cí pi os, ór gão que re mon ta a 1954 e que se
ori gi nou do en tão Con se lho de Assis tên cia Téc ni ca
aos Mu ni cí pi os, vem re a li zan do tra ba lho po si ti vo em
fa vor da cor re ta e efi ci en te apli ca ção de re cur sos pú -
bli cos na es fe ra mu ni ci pal.

De ou tra par te, so mos da opi nião de que o Bra sil 
não é um país in trin se ca men te cor rup to. No en tan to
é, sim, um país pou co au di ta do, o que fa vo re ce a cor -
rup ção. Enquan to há pa í ses, como a Di na mar ca, que
pos su em cem au di to res para cada cem mil ha bi tan -
tes, o nos so se apre sen ta com ape nas oito au di to res
para cada cem mil ha bi tan tes.

A pro pó si to, re gis tre-se que a Co mu ni da de Eu -
ro péia cri ou o seu tri bu nal de con tas plu ri na ci o nal,
mas fo ram man ti dos os exis ten tes em cada país com -
po nen te.

Além dis so, cabe ano tar que a Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal vem de im por rí gi dos li mi tes de des pe -
sas para as di ver sas en ti da des pú bli cas, in clu si ve
para os tri bu na is de con tas, que es tão obri ga dos a se
ade qua rem às no vas re gras fis ca is vi gen tes.

Há ain da que se aten tar para o ób vio in te res se
de em pre sas pri va das de au di to ria no po ten ci al mer -
ca do de fis ca li za ção das con tas pú bli cas. Nes sa pers -
pec ti va, a ex tin ção dos tri bu na is de con tas dos mu ni -



cí pi os se ria um pas so no sen ti do da pri va ti za ção des -
sa es pé cie de au di to ria, o que não nos pa re ce aten -
der ao in te res se pú bli co.

Res sal te-se, por fim, que a pro po si ção de que
tra ta mos aqui é de du vi do sa cons ti tu ci o na li da de. Isso
por que, con so an te já ex pos to aci ma, a nos sa Fe de ra -
ção está er gui da sob a re gra da au to no mia dos es ta -
dos-membros e, tam bém, dos mu ni cí pi os.

E é de tal im por tân cia essa re gra que o Esta tu to
Mag no veda ex pres sa men te a de li be ra ção de pro pos -
ta de emen da à Cons ti tu i ção que seja ten den te a abo -
lir a for ma fe de ra ti va de Esta do (art. 60, § 4º, I).

Nes se con tex to, a com pe tên cia para ex tin guir
(ou cri ar) tri bu nal de con tas dos mu ni cí pi os é do res -
pec ti vo es ta do (art. 25, ca put). A Cons ti tu i ção ape nas 
vin cu la a or ga ni za ção, com po si ção e fis ca li za ção dos
tri bu na is de con tas dos es ta dos e dos mu ni cí pi os às
re gras mag nas per ti nen tes à fis ca li za ção dos bens e
di nhe i ros pú bli cos (art. 75).

Por to das es sas ra zões, com o res pe i to que a
pro pos ta ora em dis cus são me re ce, so mos da opi nião 
de que não deve pros pe rar.

III – Voto

Como con clu são, em face dos ar gu men tos ex -
pen di dos e com base no art. 132, § 6º, I, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, vo ta mos pela re je i ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999.

Sala da Co mis são, 24 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor
ad hoc –  Ma gui to Vi le la – Anto nio Car los Ju ni or –
Wal deck Orné las – Ma ria do Car mo Alves – Ger -
son Ca ma ta – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Osmar
Dias – Se bas tião Ro cha – José Fo ga ça (Absten -
ção) – Mar lu ce Pin to.

Voto em se pa ra do ven ci do, do Se na dor José
Fo ga ça.

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de 1999, cujo pri me i ro
sig na tá rio é o Se na dor Ma gui to Vi le la. Tra ta-se de
pro po si ção le gis la ti va que, no seu art. 1º, com o in tu i to 
de pro mo ver al te ra ções nos arts. 31 e 75 da Cons ti tu i -
ção, de ter mi na, quan to ao art. 31, que “o con tro le ex -
ter no da Câ ma ra Mu ni ci pal será exer ci do com o au xí -
lio dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos ou do Mu ni cí -
pio, onde hou ver”, e, quan to ao art. 75, que as nor mas 
per ti nen tes à or ga ni za ção, com po si ção e fis ca li za ção 

do Tri bu nal de Con tas da União apli cam-se aos Tri bu -
na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O art. 2º da pro po si ção de ter mi na a in cor po ra -
ção dos tri bu na is e con se lhos de con tas dos mu ni cí -
pi os aos tri bu na is de con tas dos res pec ti vos es ta dos.

Dis põe o art. 3º da PEC nº 36 so bre o apro ve i ta -
men to dos atu a is con se lhe i ros dos tri bu na is e con se -
lhos de con tas dos mu ni cí pi os para a com po si ção dos 
tri bu na is de con tas do res pec ti vo es ta do, não se apli -
can do, no caso, o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 75
da Cons ti tu i ção, que li mi ta o nú me ro de con se lhe i ros
dos tri bu na is de con tas dos es ta dos a sete.

Por seu tur no, o art. 4º da pro pos ta veda o pre en -
chimen to de vaga de con se lhe i ro do Tri bu nal de Con -
tas do Esta do en quan to hou ver sete ou mais con se -
lhe i ros em ati vi da de em ra zão da apli ca ção do dis -
pos to no art. 3º.

Qu an to aos car gos pú bli cos ora exis ten tes nos
tri bu na is e con se lhos de con tas dos mu ni cí pi os que
fo rem in cor po ra dos, em vir tu de da emen da, aos tri bu -
na is dos es ta dos, de ter mi na o art. 5º que tais car gos
se rão ex tin tos à me di da que va ga rem.

O pra zo para apli ca ção do dis pos to na emen da
é de ses sen ta dias, no má xi mo, con for me es ta be le ce
o seu art. 6º. Por fim, a cláu su la de vi gên cia, nos mol -
des tra di ci o na is, é es ta be le ci da pelo art. 7º da pro pos -
ta sob exa me.

Os au to res da pro pos ta as si na lam, na jus ti fi ca -
ção, que “a Car ta de 1988 é re co nhe ci da men te ge ne -
ro sa na fi xa ção de di re i tos, pois, não obs tan te con ce -
der van ta gens a de ter mi na dos seg men tos da so ci e -
da de, ga ran tiu, ain da, a per ma nên cia de pri vi lé gi os
para ou tros, sem que se pos sa evi den ci ar nes sa ati tu -
de o in te res se pú bli co”.

E con si de ram que o cons ti tu in te de 1987/88 foi
“pou co ou sa do na re es tru tu ra ção ad mi nis tra ti va do
Esta do bra si le i ro”, por te rem man ti do “to dos os ór -
gãos e en ti da des que exis ti am sob a égi de da Cons ti -
tu i ção re vo ga da ain da que suas atri bu i ções co in ci -
dissem com as de ou tros”. E con si de ram que “os Tri -
bu na is e Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os cons -
ti tu em em ble ma” des sa cons ta ta ção.

E in for mam: “...Em que pese a exis tên cia dos
Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos Esta dos, cuja
atri bu i ção pri mor di al é au xi li ar as Assem bléi as Le gis -
la ti vas no exer cí cio do con tro le da ad mi nis tra ção pú -
bli ca do es ta do e de seus mu ni cí pi os, re ma nes cem,
no en tan to, em qua tro Esta dos da Fe de ra ção: Ba hia,
Ce a rá, Go iás e Pará, em du pli ci da de com tais ór gãos, 
Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi os, com a mes ma
na tu re za da que les, di fe ren ci an do-se des tes ape nas



quan to ao âm bi to da atu a ção, res tri ta às ad mi nis tra -
ções mu ni ci pa is”.

Assim, di zem os emi nen tes co le gas: “...com o
in tu i to de re mo ver essa su per po si ção de ór gãos que
têm se me lhan te fi na li da de é que apre sen ta mos esta
pro pos ta, de modo que as atri bu i ções dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os pas sem a ser
exer ci das pe los Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos
Esta dos, como já ocor re nas de ma is vin te e três uni -
da des da Fe de ra ção”.

Assi na lam, ain da, que o apro ve i ta men to dos
atu a is con se lhe i ros dos tri bu na is de con tas dos mu ni -
cí pi os nos tri bu na is de con tas dos es ta dos de ve-se ao 
fato de que tais ser vi do res go zam “das mes mas ga -
ran ti as, prer ro ga ti vas, im pe di men tos, ven ci men tos e
van ta gens dos mem bros dos Tri bu na is de Jus ti ça”, o
que im pli ca o re co nhe ci men to “de seu di re i to cons ti tu -
ci o nal de per ma ne cer em ati vi da de se as sim op ta -
rem, caso o Tri bu nal que atu al men te in te gram seja
ab sor vi do pelo Tri bu nal ou Con se lho de Con tas do
Esta do, nos ter mos des ta pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção”.

O mes mo não ocor re ria, en tre tan to, com re la -
ção aos car gos pú bli cos dos ser vi do res dos ór gãos
ora in cor po ra dos às cor tes de con tas es ta du a is: es -
ses são ex tin tos, so lu ção vis ta como ne ces sá ria “ao
ob je ti vo de re or ga ni za ção das Cor tes de con tas es ta -
du a is, es pe ci al men te quan to à re du ção de des pe sas
do Po der Pú bli co”.

II – Aná li se

Os emi nen tes co le gas au to res da pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, sob exa me, in for mam o qua -
dro fá ti co em que se in se re a pro po si ção: o Bra sil con -
ta com 27 uni da des fe de ra ti vas, 23 das qua is or ga ni -
zam o sis te ma de con tro le de con tas de de ter mi na da
ma ne i ra, con tan do com ape nas uma cor te es pe cí fi ca. 
Entre tan to, ou tras qua tro uni da des da Fe de ra ção, a
sa ber, Ba hia, Ce a rá, Go iás e Pará, con tam tam bém
com o cha ma do Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os,
si tu a ção que ca rac te ri za su per po si ção de es tru tu ras
ad mi nis tra ti vas com as mes mas atri bu i ções e fi na li -
da des.

Mais gra ve se tor na esse qua dro quan do lem -
bra mos que os tri bu na is de con tas são pre ci sa men te
aque les cuja ra zão de exis tir é pro mo ver a fis ca li za -
ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al dos en tes res pec ti vos (União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os), quan to à le ga li da de, le gi ti mi -
da de e eco no mi ci da de do uso dos re cur sos pú bli cos
(CF, art. 70).

Pa re ce-nos evi den te, as sim, o mé ri to da pro po -
si ção: o fun ci o na men to do sis te ma de con tro le de
con tas deve re fle tir suas fi na li da des. Cabe ao Con -
gres so Na ci o nal to mar as ini ci a ti vas per ti nen tes, di -
an te de tal si tu a ção, ou es ta rá, in dis cu ti vel men te, a
me re cer a cen su ra da so ci e da de.

Ca be-nos, nes te pa re cer, apre ci ar o mé ri to e a
cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção. Qu an to ao pri me i -
ro as pec to, pa re ce-nos in ques ti o ná vel. Com re la ção à 
cons ti tu ci o na li da de, não po de mos nos fur tar à dis -
cus são da ma té ria, es pe ci al men te, em face do prin cí -
pio fe de ra ti vo, ins cri to na Car ta Mag na.

Esta mos aten tos às dis po si ções cons ti tu ci o na is
per ti nen tes aos li mi tes ma te ri a is à re vi são da Car ta
Mag na. So bre tu do, co nhe ce mos o prin cí pio fe de ra ti -
vo e lhe ren de mos as de vi das ho me na gens. Con si de -
ra mos que, na hi pó te se, en tre tan to, há que co te jar os
fun da men tos des ses li mi tes e bus car o equi lí brio ne -
ces sá rio en tre os di ver sos prin cí pi os ins cri tos em
nos so Do cu men to Po lí ti co.

Ensi na a dou tri na, sa bi a men te, que não há prin -
cí pio ab so lu to, e a afir ma ção de um deve se dar de
modo que os ou tros não se jam eli mi na dos da or dem
cons ti tu ci o nal. Os prin cí pi os da mo ra li da de ad mi nis -
tra ti va, da eco no mi ci da de e da efi ciên cia da ad mi nis -
tra ção pú bli ca de vem si tu ar-se par a par com o prin cí -
pio fe de ra ti vo, de modo que a afir ma ção des te não im -
pli que o de bi li ta men to da que les.

Con for me le ci o na o con sa gra do cons ti tu ci o na -
lis ta por tu guês José Jo a quim Go mes Ca no ti lho ao
dis cor rer so bre um dos prin cí pi os que de vem ilu mi nar
a in ter pre ta ção do tex to cons ti tu ci o nal:

“(...) Re du zi do ao seu nú cleo es sen ci al, 
o prin cí pio da con cor dân cia prá ti ca im põe a
co or de na ção e com bi na ção dos bens ju rí di -
cos em con fli to de for ma a evi tar o sa cri fí cio
(to tal) de uns em re la ção aos ou tros.

(...) Sub ja cen te a este prin cí pio está a
idéia do igual va lor dos bens cons ti tu ci o na is
(e não uma di fe ren ça de hi e rar quia) que im -
pe de, como so lu ção, o sa cri fí cio de uns em
re la ção aos ou tros e im põe o es ta be le ci -
men to de li mi tes e con di ci o na men tos re cí -
pro cos de for ma a con se guir uma har mo ni -
za ção ou con cor dân cia prá ti ca en tre es ses
bens." (Di re i to Cons ti tu ci o nal, 1993, Alme di -
na, Co im bra, p. 228)

Di an te do ex pos to, não nos pa re ce ra zoá vel
uti li zar o prin cí pio fe de ra ti vo como o úni co a ba li zar
a aná li se da cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção de
que ora tra ta mos. Os com pro mis sos do Esta do com



a mo ra li da de ad mi nis tra ti va, a eco no mi ci da de, o res -
pe i to aos re cur sos pú bli cos, igual men te, de vem ser
le va dos em con ta na apre ci a ção da pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção sob exa me.

Ao mes mo tem po, há que ob ser var que essa
pro po si ção exi ge re gu la men ta ção, sem a qual sua
efe ti vi da de é li mi ta da. Assim, ca be rá às as sem bléi as
le gis la ti vas das uni da des fe de ra ti vas abran gi da por
ela exa mi nar, em cada caso, a pro pos ta es pe cí fi ca de
ex tin ção do tri bu nal dos mu ni cí pi os, as sim como a for -
ma de fa zê-lo, den tro dos mar cos cons ti tu ci o na is.

III – Voto

Em face do ex pos to, o nos so voto é pela apro va -
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999.

Sala da Co mis são, 24 de ou tu bro de 2001. José
Fo ga ça, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-administrativa da

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos
au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 25. Os Esta dos or ga ni zam-se e re gem-se
pe las Cons ti tu i ções e leis que ado ta rem, ob ser va dos
os prin cí pi os des ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
....................................................................................

Art. 75. As nor mas es ta be le ci das nes ta se ção
apli cam-se, no que cou ber, à or ga ni za ção, com po si -
ção e fis ca li za ção dos Tri bu na is de Con tas dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, bem como dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. As Cons ti tu i ções es ta du a is dis -
po rão so bre os Tri bu na is de Con tas res pec ti vos, que
se rão in te gra dos por sete con se lhe i ros.
....................................................................................

PARECER Nº 1.368, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 630, de 2001, do Se na dor Ger son Ca -
ma ta, so li ci tan do a in ser ção nos ana is da 
Casa de voto de con gra tu la ções aos se -
nho res Gu a ri no Bis so li e seu fi lho Gel -
son Bis so li, pro du to res ru ra is do Dis tri to
de Vila Pon tões, Mu ni cí pio de Afon so
Cláu dio – ES, que ob ti ve ram a 5ª e 8ª
clas si fi ca ções no Con cur so de Qu a li da de 
de Ca fés 2001 do Bra sil, pro mo vi do pela
Asso ci a ção Bra si le i ra de Ca fés Espe ci a is.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Re que ri men to do Se na dor Ger son Ca ma ta, fun -
da men ta do no art. 222 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, para in ser ção nos ana is da Casa de voto de
con gra tu la ções aos se nho res Gu a ri no Bis so li e seu fi -
lho Gel son Bis so li, pro du to res ru ra is do Dis tri to de
Vila Pon tões, Mu ni cí pio de Afon so Cláu dio – ES, que
ob ti ve ram a 5ª e 8ª clas si fi ca ções no Con cur so de
Qu a li da de de Ca fés 2001 do Bra sil, pro mo vi do pela
Asso ci a ção Bra si le i ra de Ca fés Espe ci a is, em even to
re a li za do na ci da de de Cam pi nas.

A pro po si ção está acom pa nha da de um re cor te
do jor nal A Ga ze ta, de Vi tó ria, Espí ri to San to, da ta do
de 30 de ou tu bro des te ano, in ti tu la do “Café ca pi xa ba
está en tre os me lho res”. A ma té ria jor na lís ti ca in for -
ma que o prê mio, re ce bi do por aque les dois pro du to -
res ru ra is, é a ga ran tia de ex por ta ção do café ará bi ca
es pe ci al, com ex ce len te re mu ne ra ção. Re la ta
também que os pre mi a dos atri bu í ram o fato ao tra ba -
lho que o Cen tro de Clas si fi ca ção e De gus ta ção,
Asso ci ação dos Pro du to res de Ven da Nova e Insti tu to 
Ca pi xa ba de Pes qui sa e Exten são Ru ral têm re a li za -
do em par ce ria com as pre fe i tu ras mu ni ci pa is da re -
gião Cen tro-Serrana, que se pre o cu pam com a qua li -
da de e não com a quan ti da de do café co lhi do.

II – Aná li se

Con for me es ta be le ce o art. 210, in ci so II, do Re -
gi men to Inter no do Se na do, é per mi ti da a trans cri ção
de do cu men to nos Ana is do Se na do, des de que apro -
va da pelo Ple ná rio, a re que ri men to de qual quer Se -
na dor. O art. 222, por sua vez, de ter mi na que o re que -
ri men to de voto de apla u so, re go zi jo, lou vor, so li da ri e -
da de, con gra tu la ções ou se me lhan te só será ad mi ti -
do quan do diga res pe i to a ato pú bli co ou acon te ci -
men to de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal.



Tra ta-se, no caso em exa me, de pres tar uma
justa ho me na gem aos ca fe i cul to res ca pi xa bas, na
pes soa dos dois pre mi a dos, pai e fi lho, que con tri -
buem, com sua ati vi da de, para co lo car o café ará bi ca
bra si le i ro no rol dos me lho res do mun do.

III – Voto

Pe las ra zões an te ri or men te apre sen ta das, voto
pela apro va ção do Re que ri men to nº 630, de 2001, do
Sena dor Ger son Ca ma ta, de in ser ção nos ana is do
Se na do de voto de con gra tu la ções aos se nho res
Gu a rino Bis so li e Gel son Bis so li.

Sala da Co mis são, 14 de No vem bro de 2001.
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio,

Re la tor – Ri car do San tos – Anto nio Car los Ju ni or
– Mar lu ce Pin to – Ro me ro Jucá – Pe dro Si mon –
Lú cio Alcân ta ra – José Edu ar do Du tra – Artur da
Tá vo la – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – Jef fer son
Pé res – José Agri pi no.

PARECER Nº 1.369, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
628, de 2001, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, so li ci tan do ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da in for ma ções so bre a mu dan -
ça para adap tar os cál cu los da dí vi da ex -
ter na bra si le i ra às nor mas in ter na ci o na is
e os no vos cri té ri os re fe ren tes aos em -
prés ti mos en tre ma tri zes e fi li a is que
pos sam ser clas si fi ca dos como in ves ti -
men tos di re tos.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Tra ta-se de re que ri men to de in for ma ções di ri gi -
do a Mi nis tro de Esta do, nos ter mos do § 2º do art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral e do art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral. Na es pé cie, o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 628, de 2001, ci ta do à epí -
gra fe, di ri ge-se ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, e
re quer in for ma ções a res pe i to de fór mu las uti li za das
pe los ban cos cre do res do Bra sil para pro ce der a cál -
cu los per ti nen tes à nos sa dí vi da ex ter na. E au tor do
re que ri men to o emi nen te Se na dor Edu ar do Ma ta raz -
zo Su plicy.

Sua Exce lên cia, re quer ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da con si de ran do que o Ban co Cen tral efe tu -
ou re cen te men te uma mu dan ça no cál cu lo da dí vi da
ex ter na bra si le i ra com o ob je ti vo de adap tá-la a “nor -
mas in ter na ci o na is” que for ne ça ao Se na do Fe de ral

as tais “nor mas in ter na ci o na is” e, ao mes mo tem po,
que ex pli que, de ta lha da men te, a me to do lo gia de cál -
cu lo ado ta da para en con trar o novo va lor da nos sa dí -
vi da ex ter na.

E so li ci ta, igual men te, con si de ran do que de
acor do com os no vos cri té ri os ado ta dos pelo Ban co
Cen tral um to tal de US$14,1 bi lhões de em prés ti mos
en tre ma tri zes e fi li a is pas sou a ser clas si fi ca do como
in ves ti men tos di re tos, que o Mi nis té rio da Fa zen da
ex pli que a jus ti fi ca ti va para a ado ção do novo cri té rio;
os re fle xos des sa me di da no vo lu me de com pro mis -
sos do País para o ex te ri or (ju ros e re mes sa de lu cros
ou di vi den dos) e enu me re as em pre sas en vol vi das
nes sa nova clas si fi ca ção, es pe ci fi can do os va lo res
re clas si fi ca dos.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o co le ga pa u lis ta cita
ma té ri as jor na lís ti cas a res pe i to do tema se gun do as
qua is re cen te au di to ria pro mo vi da pelo Ban co Cen tral 
no es to que da dí vi da ex ter na bra si le i ra de tec tou um
erro, es ti ma do em cer ca de US$30,3 bi lhões. Mais
tar de nova re vi são dos mes mos va lo res am pli ou a re -
du ção em ou tros US$2,4 bi lhões.

Se gun do a Di re to ria do Ban co Cen tral, tal mu -
dan ça te ria o es co po de adap tar os cál cu los da dí vi da
ex ter na bra si le i ra às nor mas in ter na ci o na is. Para o
Se na dor Edu ar do Su plicy, con si de ran do o dis pos to
no art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que reza ser de
com pe tên cia ex clu si va do Se na do Fe de ral fi xar li mi -
tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so li da da da
União, Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os
as in for ma ções aqui so li ci ta das são fun da men ta is
para que pos sa mos cum prir com nos sas atri bu i ções.

Sua Exce lên cia con si de ra que o novo cri té rio
ado ta do para clas si fi car os em prés ti mos in tra-em pre -
sas traz uma sé rie de ou tras im pli ca ções. Por exem -
plo, en quan to os em prés ti mos se guem um cro no gra -
ma de pra zos de pa ga men to, sen do re nu me ra dos a
ta xas de ju ros an te ri or men te pac tu a das, os in ves ti -
men tos po dem ser re me ti dos para fora do País quan -
do as em pre sas as sim o de se ja rem, ren den do lu cros
e di vi den dos de acor do com os seus de sem pe nhos e
fu gin do ao con tro le do Ban co Cen tral.

Con si de ra o Se na dor Edu ar do Su plicy, por fim,
que em face da fra gi li da de das con tas ex ter nas bra si -
le i ras, uma ma i or trans pa rên cia e fis ca li za ção é o mí -
ni mo que po de mos exi gir do Ban co Cen tral.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, nos pre ci sos ter mos do art. 9º do Ato 
da Mesa do Se na do Fe de ral, apre sen tar pa re cer
quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e



per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta ção, quan do
o re que ri men to abran ger in for ma ção si gi lo sa re fe ren -
te a ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi ços pres ta dos 
pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras de que tra ta o art. 1º da
Lei Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001 (art. 8º
do mes mo Ato). Nes sa cir cuns tân cia, deve o re que ri -
men to ser fun da men ta do, es cla re cen do o vín cu lo en -
tre a in for ma ção so li ci ta do e a ma té ria sob apre ci a ção 
pelo Se na do Fe de ral ou ati nen te à com pe tên cia fis ca -
li za do ra da Casa.

E o caso da pro po si ção que ora exa mi na mos:
tra ta-se de ma té ria per ti nen te à com pe tên cia fis ca li -
za do ra do Se na do Fe de ral, qual seja, o en di vi da men -
to dos en tes pú bli cos que men ci o na. As ope ra ções
res pec ti vas são re fe ren tes a ser vi ço pres ta do pelo
Ban co Cen tral do Bra sil e por ban cos pri va dos (art. 1º
da Lei Com ple men tar nº 105, de 2001) e o re que ri -
men to é di ri gi do a um úni co Mi nis tro de Esta do. As in -
for ma ções a que se re fe re guar dam es tre i ta e di re ta
per ti nên cia com o as sun to que se pro cu ra es cla re cer
(§§ 1º e 2º do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001).

Ade ma is, o re que ri men to não con tém pe di do de 
pro vi dên cia, con sul ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro -
ga ção de ca rá ter es pe cu la ti vo ou so bre pro pó si to da
au to ri da de a quem é di ri gi do, nem con tem pla pe di do
re fe ren te a mais de um Mi nis té rio.

III – Voto

Des se modo, em face do ex pos to, o nos so voto
é pela apro va ção do Re que ri men to nº 628, de 2001.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Lú cio Alcân ta -

ra, Re la tor – Anto nio Car los Ju ni or – Mar lu ce Pin to 
– Ro me ro Jucá – Pe dro Si mon – Luiz Otá vio –
José Edu ar do Du tra – Artur da Tá vo la – Ro meu
Tuma – Jef fer son Pé res – Bel lo Par ga – Ri car do
San tos – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GER,AL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 105
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções 
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras con ser va rão
si gi lo em suas ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi ços 
pres ta dos.

§ 1º São con si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
para os efe i tos des ta lei com ple men tar:

I – os ban cos de qual quer es pé cie;
II – dis tri bu i do ras de va lo res mo bi liá ri os;
III – cor re to ras de câm bio e de va lo res mo bi liá ri os;
IV – so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -

ves ti men tos;
V – so ci e da des de cré di to imo bi liá rio;
VI – ad mi nis tra do ras de car tões de cré di to;
VII – so ci e da des de ar ren da men to mer can til;
VIII – ad mi nis tra do ras de mer ca do de bal cão or -

ga ni za do;
IX – co o pe ra ti vas de cré di to;
X – as so ci a ções de pou pan ça e em prés ti mo;
XI – bol sas de va lo res e de mer ca do ri as e fu tu -

ros;
XII – en ti da des de li qui da ção e com pen sa ção;
XIII – ou tras so ci e da des que, em ra zão da na tu -

re za de suas ope ra ções, as sim ve nham a ser con si -
de ra das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 1.370, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
635, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le -
na, so li ci tan do ao Mi nis tro da Fa zen da in -
for ma ções so bre o per fil da dí vi da do se -
tor agro pe cuá rio, a par tir de 1990, a se -
rem ob ti das jun to aos agen tes fi nan ce i -
ros e Ban co Cen tral do Bra sil, in clu in do
os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
Pro naf, Pro ce ra, Pro ger-Ru ral e
BNDES/Fi na me.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Re que ri men to 
nº 635, de 2001, men ci o na da à emen ta, de au to ria da
Se na do ra He lo í sa He le na, que so li ci ta in for ma ções
ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Sr. Pe dro Ma lan
so bre o per fil da dí vi da do se tor agro pe cuá rio.

Se gun do a Se na do ra au to ra do re que ri men to,
os di ver sos seg men tos da agri cul tu ra fa mi li ar, in clu si -
ve as fa mí li as as sen ta das em pro je tos de re for ma
agrá ria, es tão en fren tan do sé ri as di fi cul da des para
sal dar seus com pro mis sos jun to aos agen tes fi nan ce -
i ros. Isso tem agra va do o pro ces so de des ca pi ta li za -
ção do se tor, exi gin do a cri a ção ime di a ta de al ter na ti -
vas para re in tro du zir esse se tor no pro ces so pro du ti -
vo. Os dé bi tos e sal dos de ve do res in clu em to dos os
cré di tos com re cur sos de ope ra ções con tro la das, in -



clu si ve os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, Pro -
naf, Pro ce ra, Pro ger-Ru ral e BNDES/Fi na me.

Des se modo, a Se na do ra so li ci ta, com base no
§ 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no in ci so I do 
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que seja en ca mi nha do ao Mi nis tro da Fa zen da pe di -
do de in for ma ções so bre o mon tan te das dí vi das do
se tor, tan to aque las ven ci das como as ain da a ven cer, 
de ta lha das por ca te go ri as de agri cul to res, se pa ra das
pe los di ver sos pro gra mas de cré di to, aci ma men ci o -
na dos, ob ser va dos o mon tan te das dí vi das e o nú me -
ro dos con tra tos, com sal dos de até cin qüen ta mil re a -
is e, nou tro blo co, com sal dos en tre cin qüen ta e du -
zen tos mil re a is.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
8º e se guin tes do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que
Re gu la men ta a tra mi ta ção de re que ri men to de in for -
ma ção dar pa re cer quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia dos fun da men tos da
so li ci ta ção, por se tra tar de re que ri men to de in for -
ma ções si gi lo sas re fe ren te a ope ra ções ati vas e
pas si vas e ser vi ços pres ta dos por ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de,
nada há, a nos so ju í zo, que pos sa obs tar o li vre exa -
me do re que ri men to pelo Se na do. A pro po si ção foi
re gu lar men te for mu la da, en ca mi nha da à au to ri da de
com pe ten te e é subs cri ta por quem tem le gi ti mi da de 
para apre sen tá-la.

Qu an to ao mé ri to, cabe-nos as si na lar que me -
di an te o re que ri men to que ora exa mi na mos bus -
ca-se ob ter do Go ver no in for ma ções que são do in -
te res se do se tor agro pe cuá rio, de gran de im por tân -
cia para a eco no mia bra si le i ra e que ab sor ve nu me -
ro so con tin gen te de tra ba lha do res. Esse seg men to
de nos sa eco no mia in clui ex pres si vo nú me ro de pro -
pri e tá ri os ru ra is en di vi da dos, con tex to que im põe ao 
Con gres so Na ci o nal aten ção e aná li se cri te ri o sa.

Re la ti va men te à per ti nên cia dos fun da men tos
da so li ci ta ção, cabe-nos as si na lar que o re que ri -
men to guar da re la ção es tre i ta com o as sun to que se 
quer es cla re cer (§ 2º do art. 1º do Ato da Mesa nº 1,
de 2001); não con tém pe di do de pro vi dên cia, su ges -
tão, con se lho ou in ter ro ga ção de ca rá ter es pe cu la ti -
vo ou so bre pro pó si to da au to ri da de a quem é di ri gi -
do, nem con tem pla pe di do re fe ren te a mais de um
Mi nis té rio (in ci sos I e II do art. 2º do mes mo Ato).

III – Voto

Em face do ex pos to, o nos so voto é pela apro va -
ção do Re que ri men to nº 635, de 2001.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te, Lú cio Alcân ta ra, Re -
la tor – Jef fer son Pé res – Antô nio Car los Jú ni or –
Mar lu ce Pin to – Ro me ro Jucá – Pe dro Si mon –
Luiz Otá vio – José Edu ar do Du tra – Artur da Tá vo -
la – Ri car do San tos – Ro meu Tuma – Bel lo Par ga –
Fran ce li no Pe re i ra.

PARECER Nº 1.371, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 100, de 2000 (nº
2.726/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 88/2000-TCU-Ple ná rio, re -
fe ren te à To ma da de Con tas Espe ci al re a -
li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Con ten -
das do Sin co rá, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 100, de 2000 (Avi so nº 2.726-SGS-TCU,
de 12-5-2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União – TCU, que en ca mi nha có pia do Acór dão nº
88/2000-TCU-Ple ná rio, re fe ren te à To ma da de Con -
tas Espe ci al re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Con ten das do Sin co rá, Esta do da Ba hia. Esse Acór -
dão foi apro va do por aque la Cor te de Con tas em Ses -
são Ordi ná ria do Ple ná rio, re a li za da em 10-5-2000.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se -
guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do por
aque la Insti tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
A To ma da de Con tas Espe ci al foi re a li za da pela

SECEX/BA, Uni da de Téc ni ca do Tri bu nal de Con tas
da União no Esta do da Ba hia, na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal
de Con ten das do Sin co rá/BA, com o fim de ve ri fi car a
res pon sa bi li da de dos se nho res Val mir Gu e des
Andra de e Almir de Sou za Eloy, ex-pre fe i tos da mu ni -
ci pa li da de, na apli ca ção de re cur sos trans fe ri dos ao
mu ni cí pio por meio dos con vê ni os FNDE nº 5.015/92
e Mara nº 378-00 e do au xí lio MBES nº
93/PORT/GM/908.



No ti fi ca dos a apre sen tar jus ti fi ca ti vas para os
atos pra ti ca dos, o Sr. Val mir Gu e des Andra de lo grou
ili dir as ir re gu la ri da des a ele im pu ta das. To da via, o Sr.
Almir de Sou za Eloy não apre sen tou jus ti fi ca ti vas
para as prá ti cas ir re gu la res a ele atri bu í das, a sa ber:

I _ Con vê nio FNDE nº 5.015/92, para re cu pe ra -
ção e am pli a ção de es co la:

a) não-iden ti fi ca ção das no tas fis ca is re la ti vas
ao con vê nio;

b) au sên cia de es pe ci fi ca ções téc ni cas na car -
ta-con vi te des ti na da à con tra ta ção dos ser vi ços;

c) não-des clas si fi ca ção das pro pos tas apre sen -
ta das pe los li ci tan tes, não obs tan te se si tu a rem em
pa ta ma res de pre ços su pe ri o res a 40% aci ma do va -
lor ori gi nal men te es ti ma do pela Pre fe i tu ra;

d) ace i ta ção de pro pos tas em de sa cor do com
os ter mos do ins tru men to con vo ca tó rio;

e) an te ci pa ção de pa ga men tos à em pre sa con -
tra ta da, sem a exi gên cia de ga ran ti as:

II _ Con vê nio Mara nº 378-00, para cons tru ção
de ma ta dou ro pú bli co:

a) re a li za ção de pa ga men to an te ci pa do à em -
pre sa con tra ta da, em 16-11-92, sem a apre sen ta ção
de ga ran ti as;

b) não-con clu são da obra (”no lo cal fo ram en -
con tra das ape nas as fun da ções em sa pa ta cor ri da“,),
em bo ra te nham sido pa gos mais de 70% do va lor to tal 
da obra;

c) não-ado ção, pela Pre fe i tu ra, das me di das le -
ga is ca bí ve is con tra a em pre i te i ra res pon sá vel pela
exe cu ção da obra;

d) não-apre sen ta ção, à equi pe de au di to ria, do
con tra to fir ma do com a cons tru to ra nem do pro ces so
de pa ga men to re fe ren te ao con vê nio.

III – Au xí lio MBES nº 93/PORT/GM/908 para
am pli a ção do sis te ma de abas te ci men to d’água do
Mu ni cí pio:

a) exis tên cia de dois pre ços dis tin tos para um
mes mo item de ser vi ço (as sen ta men to de tubo de PVC
e co ne xões de 100mm), sem ne nhu ma jus ti fi ca ti va;

b) emis são da nota fis cal re la ti va à exe cu ção
das obras no mes mo dia da li be ra ção dos re cur sos
pelo Mi nis té rio (7-12-93);

c) au sên cia, no res pec ti vo pro ces so de pa ga men -
to, de bo le tim de me di ção in for man do as quan ti da des
efe ti va men te exe cu ta das pela em pre sa e a épo ca de
sua exe cu ção bem como au sên cia de do cu men to de
ace i ta ção, pela Pre fe i tu ra, dos ser vi ços re a li za dos;

d) aqui si ção, pela Pre fe i tu ra, dos ma te ri a is as -
so ci a dos à obra (tu bos e co ne xões em PVC) em da -

tas pos te ri o res à da pre ten sa con clu são dos ser vi ços
pela fir ma cons tru to ra (21 e 22-12-93);

e) fra ci o na men to des sa aqui si ção, re a li za da
jun to a três for ne ce do res dis tin tos, ca rac te ri zan do
bur la ao pro ce di men to li ci ta tó rio;

f) não-lo ca li za ção, nos ar qui vos da Pre fe i tu ra,
do pro ces so de pa ga men to re fe ren te a um dos che -
ques re la ci o na dos no ex tra to ban cá rio (da ta do de
4-3-94).

I.3 – De ci são do TCU
Com base nas con clu sões des sa To ma da de

Con tas Espe ci al e di an te das ra zões ex pos tas pelo
Re la tor, Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra, os Mi nis tros do
TCU, re u ni dos em Ses são Ple ná ria, com fun da men to
nos arts. 1º, II, 41 e 43, II, da Lei nº 8.443/92 (Lei
Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da União), Acor da -
ram em:

a) aco lher as ra zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta -
das pelo Sr. Val mir Gu e des Andra de;

b) apli car ao Sr. Almir de Sou za Eloy a mul ta pre -
vis ta no art. 58, II, da Lei nº 8.443/92 con ju ga do com o 
art. 220, II, do Re gi men to Inter no do TCU, no va lor de
R$2.000,00 (dois mil re a is), fi xan do o pra zo de quin ze 
dias, a con tar da no ti fi ca ção, para que o res pon sá vel
com pro ve, pe ran te o Tri bu nal, o re co lhi men to da dí vi -
da aos co fres do Te sou ro Na ci o nal, atu a li za da mo ne -
ta ri a men te a par tir do dia se guin te ao tér mi no da que -
le pra zo até a data do efe ti vo re co lhi men to;

c) au to ri zar, nos ter mos do art. 28, III, da Lei nº
8.443/92, a co bran ça ju di ci al da dí vi da, caso não
aten di da a no ti fi ca ção;

d) de ter mi nar aos ór gãos e en ti da des res pon sá -
ve is que pro ce dam, à luz dos fa tos apu ra dos na au di -
to ria, ao re e xa me das pres ta ções de con tas das
trans fe rên ci as aba i xo in di ca das, dan do no tí cia ao Tri -
bu nal, no pra zo de 45 dias, dos re sul ta dos e das pro -
vi dên ci as even tu al men te ado ta das:

d.1) Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Edu ca ção – Con vê nio FNDE nº 5.015/92 (SIAFI nº
060040);

d.2) Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to – Con vê nio Mara nº 0378-00 (SIAFI nº 052455);

d.3) Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão – Au xí lio MBES nº 93/PORT/GM/908;

e) de ter mi nar à SECEX-BA que acom pa nhe a
im ple men ta ção das me di das con sig na das nas alí ne -
as b e d su pra;

f) en ca mi nhar có pia do Re la tó rio de Au di to ria,
bem como do Re la tó rio, Voto e De ci são aos ór gãos e
en ti da de men ci o na dos na alí nea d aci ma.



II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to, opi no que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da ma té ria
e de li be re pelo en ca mi nha men to ao Tri bu nal de Con tas
da União de ofí cio do Pre si den te da Co mis são, in da -
gan do so bre os re sul ta dos das de ter mi na ções con ti das
no Acór dão nº 88/2000 – TCU – Ple ná rio.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Anto nio Car los Ju ni or, Re -
la tor – Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na – Edu -
ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Ro me ro Jucá – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º Ao Tri bu nal de Con tas da União, ór gão de 
con tro le ex ter no, com pe te, nos ter mos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na for ma es ta be le ci da nes ta lei:
....................................................................................

II – pro ce der, por ini ci a ti va pró pria ou por so li ci -
ta ção do Con gres so Na ci o nal, de suas Ca sas ou das
res pec ti vas co mis sões, à fis ca li za ção con tá bil, fi nan -
ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al das
uni da des dos po de res da União e das en ti da des re fe -
ri das no in ci so an te ri or;
....................................................................................

Art. 28. Expi ra do o pra zo a que se re fe re o ca put
do art. 25 des ta lei, sem ma ni fes ta ção do res pon sá -
vel, o Tri bu nal po de rá:
....................................................................................

II – au to ri zar a co bran ça ju di ci al da dí vi da por in -
ter mé dio do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal, na
for ma pre vis ta no in ci so III do art. 81 des ta lei.
....................................................................................

Art. 41. Para as se gu rar a efi cá cia do con tro le e 
para ins tru ir o jul ga men to das con tas, o Tri bu nal
efe tu a rá a fis ca li za ção dos atos de que re sul te re ce -
i ta ou des pe sa, pra ti ca dos pe los res pon sá ve is su je -
i tos à sua ju ris di ção, com pe tin do-lhe, para tan to,
em es pe ci al:

I – acom pa nhar, pela pu bli ca ção no Diá rio Ofi -
ci al da União, ou por ou tro meio es ta be le ci do no re gi -
men to in ter no:

a) a lei re la ti va ao pla no plu ri a nu al, a lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as, a lei or ça men tá ria anu al e a
aber tu ra de cré di tos adi ci o na is;

b) os edi ta is de li ci ta ção, os con tra tos, in clu si ve
ad mi nis tra ti vos, e os con vê ni os, acor dos, ajus tes ou
ou tros ins tru men tos con gê ne res, bem como os atos
re fe ri dos no art. 38 des ta lei;

II – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, na for ma es ta -
be le ci da no re gi men to in ter no, ins pe ções e au di to ri as
de mes ma na tu re za que as pre vis tas no in ci so I do
art. 38 des ta lei;

III – fis ca li zar, na for ma es ta be le ci da no re gi -
men to in ter no, as con tas na ci o na is das em pre sas su -
pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci pe,
de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta do
cons ti tu ti vo;

IV – fis ca li zar, na for ma es ta be le ci da no re gi -
men to in ter no, a apli ca ção de qua is quer re cur sos re -
pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio.

§ 1º As ins pe ções e au di to ri as de que tra ta esta
se ção se rão re gu la men ta das no re gi men to in ter no e
re a li za das por ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal.

§ 2º O Tri bu nal co mu ni ca rá às au to ri da des
com pe ten tes dos po de res da União o re sul ta do das
ins pe ções e au di to ri as que re a li zar, para as me di das 
sa ne a do ras das im pro pri e da des e fal tas iden ti fi ca -
das.
....................................................................................

Art. 43. Ao pro ce der à fis ca li za ção de que tra ta 
este ca pi tu lo, o Re la tor ou o Tri bu nal:
....................................................................................

II – se ve ri fi car a ocor rên cia de ir re gu la ri da de
quan to à le gi ti mi da de ou eco no mi ci da de, de ter mi na -
rá a au diên cia do res pon sá vel para, no pra zo es ta -
be le ci do no re gi men to in ter no, apre sen tar ra zões de 
jus ti fi ca ti va.
....................................................................................

Art. 58. O Tri bu nal po de rá apli car mul ta de
Cr$42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru -
ze i ros), ou va lor equi va len te em ou tra mo e da que
ve nha a ser ado ta da como mo e da na ci o nal, aos res -
pon sá ve is por:
....................................................................................

II – ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à nor ma
le gal ou re gu la men tar de na tu re za con tá bil, fi nan ce i -
ra or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al;
....................................................................................



PARECER Nº 372, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 184, de 2000 (nº
6.299/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 325/2000-TCU-1º Câ ma ra,
re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Fe i ra de San ta na, Esta -
do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 184, de 2000 (Avi so nº 6299-SGS-TCU,
de 19-9-00, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União – TCU, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
325/2000-TCU- 1ª Câ ma ra, re fe ren te à au di to ria re a -
li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia. Essa de ci são foi apro va da por aque -
la Cor te de Con tas na Ses são Ordi ná ria da 1ª Câ ma -
ra re a li za da em 19-9-00.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se -
guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do por
aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/BA, Uni da -

de Téc ni ca do Tri bu nal de Con tas da União no Esta do
da Ba hia, na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Fe i ra de San ta -
na-BA, com o fim de fis ca li zar a apli ca ção de re cur sos 
trans fe ri dos à mu ni ci pa li da de a tí tu lo de con vê ni os e
de ro yal ti es e Fun do Espe ci al de Pe tró leo, abran gen -
do o pe río do de ja ne i ro de 1997 a mar ço de 1998.

Além de de ter mi nar a cor re ção das fa lhas cons -
ta ta das, a equi pe de au di to ria, di an te de no tí ci as de ir -
re gu la ri da des ve i cu la das na im pren sa, su ge riu tam -
bém que fos se efe tu a da ins pe ção na Pre fe i tu ra, com
a fi na li da de de ve ri fi car a exe cu ção do Con vê nio n?
44/97 (SIAFI 319795), ce le bra do com o Mi nis té rio da
Sa ú de, com re cur sos pro ve ni en tes do Fun do Na ci o -
nal de Sa ú de – FNS, para ações de er ra di ca ção do
mos qui to ae des aegy pti, trans mis sor da den gue.

I.3. De ci são do TCU
Com base nas con clu sões des sa au di to ria e di -

an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, Mi nis tro Mar -
cos Vi ní ci os Vi la ça, a 1ª  Câ ma ra do TCU de ci diu:

1) de ter mi nar ao Fun do Na ci o nal de Sa ú de ?
FNS, com base no art. 8? da Lei nº 8.443/92 (Lei

Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da União), que ins ta -
u re a com pe ten te to ma da de con tas es pe ci al para
apu ra ção de des vio de re cur sos do Con vê nio n?
44/97 (Si a fi 319795), ce le bra do com a Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal de Fe i ra de San ta na-BA, em ra zão de pa ga -
men tos efe tu a dos ir re gu lar men te à Empre sa Excom
Co mér cio, Re pre sen ta ção, Impor ta ção, Expor ta ção e 
Ser vi ços Ltda., em 14-11-97 e 6-1-98, re la ti vos às no -
tas fis ca is nºs 13 e 17, re me ten do o res pec ti vo pro -
ces so ao TCU, por meio da Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do a par tir
de 19-9-00;

2) de ter mi nar à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Fe i ra de
San ta na-BA, re la ti va men te à ges tão de re cur sos fe -
de ra is trans fe ri dos ao mu ni cí pio, em es pe ci al aque les 
do Con vê nio n? 44/97 – FNS, com base no art. 43, I,
da Lei n? 8.443/92, que:

a) evi te que os re cur sos trans fe ri dos
ao mu ni cí pio per ma ne çam em con ta ban cá -
ria sem apli ca ção fi nan ce i ra, con for me dis -
põem a Lei nº 8.666/93, art. 116, § 4º e a
Instru ção Nor ma ti va STN nº 1/97, art. 20, §
1º;

b) pro vi den cie a exe cu ção do bem ofe -
re ci do em ga ran tia do con tra to fir ma do com
a em pre sa Excom, em de cor rên cia do Con -
vê nio 44/97–FNS, con for me de ter mi na a Lei 
nº 8.666/93, art. 80, III;

c) faça cons tar de to dos os con tra tos
fir ma dos em de cor rên cia de re cur sos fe de -
ra is trans fe ri dos ao mu ni cí pio a in di ca ção da 
clas si fi ca ção fun ci o nal pro gra má ti ca e da
ca te go ria eco nô mi ca da des pe sa, con for me
dis põe a Lei nº 8.666/93, art. 55, V;

d) faça cons tar das mi nu tas de edi ta is
de li ci ta ção ca rim bo e as si na tu ra que com pro -
vem sua pré via apro va ção por as ses so ria ju rí -
di ca da Admi nis tra ção, con for me dis põe a Lei
nº 8.666/93, art. 38, pa rá gra fo úni co;

e) ob ser ve o dis pos to no art. 30 da
IN/STN nº 1/97, fa zen do cons tar das no tas
fis ca is de aqui si ção de pro du tos e de ser vi -
ços, com re cur sos fe de ra is, re fe rên cia ao tí -
tu lo e nú me ro do con vê nio;

f) ob ser ve o dis pos to no art. 5º da Re -
so lu ção TCU nº 229/87, iden ti fi can do com
ca rim bo pró prio os do cu men tos e com pro -
van tes re la ti vos aos pa ga men tos das des pe -
sas re a li za das com re cur sos de ro yal ti es e
Fun do Espe ci al de Pe tró leo.



3 – aler tar a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Fe i ra de
San ta na-BA so bre a ne ces si da de de com ple men ta -
ção da con tra par ti da fi nan ce i ra as su mi da no Con vê -
nio nº 44/97, vi gen te até 31-12-00;

4 – aten der a so li ci ta ção da Pro cu ra do ria da Re -
pú bli ca no Esta do da Ba hia, au to ri zan do a re mes sa
de có pia dos au tos prin ci pa is e res pec ti vos vo lu mes
àque le ór gão;

5 – en ca mi nhar có pia da De ci são, bem como do
re la tó rio e voto que a fun da men tam, à Pre fe i tu ra e à
Câ ma ra Mu ni ci pal de Fe i ra de San ta na-BA, ao Fun do 
Na ci o nal de Sa ú de e à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no
Esta do da Ba hia; e

6 – ar qui var o pro ces so.

II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to, opi no que a Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da ma té -
ria e de li be re pelo en ca mi nha men to ao Tri bu nal de
Con tas da União de ofí cio do Pre si den te da Co mis são,
in da gan do so bre os re sul ta dos das de ter mi na ções
con ti das na De ci são nº 325/2000-TCU-1º Câ ma ra.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2001. – 
Ney Su as su na, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni -
or, Re la tor – Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na – 
Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Ro me ro Juca –
Ju vên cio da Fon se ca – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º Di an te da omis são no de ver de pres tar

con tas, da não com pro va ção da apli ca ção dos re cur -
sos re pas sa dos pela União, na for ma pre vis ta no in ci -
so VII do art. 5º des ta lei, da ocor rên cia de des fal que
ou des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ou,
ain da, da prá ti ca de qual quer ato ile gal, ile gí ti mo ou
an ti e co nô mi co de que re sul te dano ao erá rio, a au to ri -
da de ad mi nis tra ti va com pe ten te, sob pena de res pon -
sa bi li da de so li dá ria, de ve rá ime di a ta men te ado tar
pro vi dên ci as com vis tas à ins ta u ra ção da to ma da de
con tas es pe ci al para apu ra ção dos fa tos, iden ti fi ca -
ção dos res pon sá ve is e quan ti fi ca ção do dano.

§ 1º Não aten di do o dis pos to no ca put des te ar -
ti go, o Tri bu nal de ter mi na rá a ins ta u ra ção da to ma da

de con tas es pe ci al, fi xan do pra zo para cum pri men to
des sa de ci são.

§ 2º A to ma da de con tas es pe ci al pre vis ta no ca -
put des te ar ti go e em seu § 1º será, des de logo, en ca -
mi nha da ao Tri bu nal de Con tas da União para jul ga -
men to, se o dano ca u sa do ao erá rio for de va lor igual
ou su pe ri or à quan tia para esse efe i to fi xa da pelo Tri -
bu nal em cada ano ci vil, na for ma es ta be le ci da no seu 
re gi men to in ter no.

§ 3º Se o dano for de va lor in fe ri or à quan tia re fe -
ri da no pa rá gra fo an te ri or, a to ma da de con tas es pe ci -
al será ane xa da ao pro ces so da res pec ti va to ma da ou 
pres ta ção de con tas anu al do ad mi nis tra dor ou or de -
na dor de des pe sa, para jul ga men to em con jun to.
....................................................................................

Art. 43. Ao pro ce der à fis ca li za ção de que tra ta
este ca pí tu lo, o Re la tor ou o Tri bu nal:

I – de ter mi na rá as pro vi dên ci as es ta be le ci das
no re gi men to in ter no, quan do não apu ra da trans gres -
são a nor ma le gal ou re gu la men tar de na tu re za con -
tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al, ou for cons ta ta da, tão-so men te, fal ta ou im pro pri -
e da de de ca rá ter for mal;
....................................................................................

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. 38. O pro ce di men to da li ci ta ção será ini ci a -
do com a aber tu ra de pro ces so ad mi nis tra ti vo, de vi -
da men te au tu a do, pro to co la do e nu me ra do, con ten do 
a au to ri za ção res pec ti va, a in di ca ção su cin ta de seu
ob je to e ao re cur so pró prio para a des pe sa, e ao qual
se rão jun ta dos opor tu na men te:
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. As mi nu tas dos edi ta is de li ci ta -
ção, bem como as dos con tra tos, acor dos, con vê ni os
ou ajus tes de vem ser pre vi a men te exa mi na das e
apro va das pelo ór gão de as ses so ria ju rí di ca da uni -
da de res pon sá vel pela li ci ta ção.
....................................................................................

Art. 55. São cláu su las ne ces sá ri as em todo con -
tra to as que es ta be le çam:
....................................................................................

V – o cré di to pelo qual cor re rá a des pe sa, com a
in di ca ção da clas si fi ca ção fun ci o nal pro gra má ti ca e
da ca te go ria eco nô mi ca;
....................................................................................



Art. 80. A res ci são de que tra ta o in ci so I do ar ti -
go an te ri or acar re ta as se guin tes con se qüên ci as,
sem pre ju í zo das san ções pre vis tas nes ta lei:
....................................................................................

III – exe cu ção da ga ran tia con tra tu al, para res -
sar ci men to da Admi nis tra ção, e dos va lo res das mul -
tas e in de ni za ções a ela de vi dos;
....................................................................................

Art. 116. Apli cam-se as dis po si ções des ta lei, no 
que cou ber, aos con vê ni os, acor dos, ajus tes e ou tros
ins tru men tos con gê ne res ce le bra dos por ór gãos e
en ti da des da Admi nis tra ção.
....................................................................................

§ 4º Os sal dos de con vê nio, en quan to não uti li -
za dos, se rão obri ga to ri a men te apli ca dos em ca der -
ne tas de pou pan ça de ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al se
a pre vi são de seu uso for igual ou su pe ri or a um mês,
ou em fun do de apli ca ção fi nan ce i ra de cur to pra zo ou 
ope ra ção de mer ca do aber to las tre a da em tí tu los da
dí vi da pú bli ca, quan do a uti li za ção dos mes mos ve ri fi -
car-se em pra zos me no res que um mês.
....................................................................................

  PARECER Nº 1.373, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 14, de 2000 (nº
146/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia das
De ci sões nºs 31, 32 e 33, de 2000, re fe ren -
tes a au di to ri as re a li za das na Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de –  Re gi o nal da Pa ra í -
ba, no De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem e no Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

I.1.  His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 146-SGS-TCU, de 4 de fe ve re i ro de
2000, me di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da
União en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia das De ci -
sões nºs 31, 32 e 33, de 2000, re fe ren tes a au di to ri as
re a li za das na Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, no De -
par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem e no
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pa ra ná.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe -
ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul -

ti ma men te ado ta do por aque la ins ti tu i ção de en vi ar
có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral em 9 de fe ve re i ro de 2000, onde foi pro to co la -
do como Avi so nº 14, de 2000, e en ca mi nha do à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 23 de
fe ve re i ro de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A au di to ria re a li za da na Fun da ção Na ci o nal de

Sa ú de en fo cou a Co or de na ção Re gi o nal da Pa ra í ba,
área de con vê ni os, acor dos e ajus tes, na qual fo ram
ve ri fi ca das as se guin tes ir re gu la ri da des: des cen tra li -
za ção de re cur sos para pa ga men to de pes so al ce di -
do por di ver sas Pre fe i tu ras, des cri ção ge né ri ca do ob -
je to e pla no de tra ba lho de vá ri os con vê ni os e au sên -
cia de ins ta u ra ção de to ma da de con tas es pe ci al em
re la ção a con vê ni os com ir re gu la ri da des. Em seu
voto, o Mi nis tro-Re la tor da ma té ria de ter mi nou à Co -
or de na ção Re gi o nal da Pa ra í ba que pas sas se a des -
cre ver de for ma es pe cí fi ca e men su rá vel os ob je tos e
me tas dos con vê ni os e en ca mi nhas se a to ma da de
con tas es pe ci al do con vê nio com ir re gu la ri da de.

A au di to ria re a li za da no De par ta men to Na ci o nal 
de Estra das de Ro da gem teve por fi na li da de acom pa -
nhar a trans fe rên cia de par ti ci pa ção so ci e tá ria da
Empre sa Con ces si o ná ria da Ro do via Osó rio-Por to
Ale gre — CONCEPA à so ci e da de Tri un fo Par ti ci pa -
ções e Inves ti men tos S/A. Foi ve ri fi ca do o aten di men -
to de to dos os re qui si tos pre vis tos no edi tal de con -
ces são e na le gis la ção apli cá vel, con fi gu ran do-se re -
gu la res os pro ce di men tos de trans fe rên cia das ações. 
A con clu são da equi pe téc ni ca foi en dos sa da pelo Mi -
nis tro-Re la tor da ma té ria.

Por fim, a au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral do Pa ra ná vi sou ve ri fi car a re gu la ri da de
das li ci ta ções e con tra tos do ór gão, ten do-se iden ti fi -
ca do al gu mas fa lhas, a sa ber: au sên cia de pu bli ca -
ção no Diá rio Ofi ci al da União de adi ta men tos con -
tra tu a is, acrés ci mo ao va lor ini ci al do con tra to em per -
cen tu al su pe ri or ao per mi ti do em lei e pa ga men to de
re a jus te con tra tu al sem a de vi da for ma li za ção do ter -
mo adi ti vo ao con tra to. O Mi nis tro-Re la tor da ma té ria
de ter mi nou ao ór gão que fos sem to ma das pro vi dên -
ci as para sa ne ar as fa lhas apon ta das.

To dos os pa re ce res fo ram ra ti fi ca dos pelo Ple -
ná rio do TCU na Ses são Ordi ná ria do dia 22 de fe ve -
re i ro de 2000.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -



tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -
ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2001. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor – Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na –
Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ju vên cio da Fon se ca – Ri car do San tos
– Val mir Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

  PARECER Nº 1.374, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 96, de 2000 (nº
3.013/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 248/2000, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Car de al da Sil va – Ba hia.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 3.013-SGS-TCU, de 23 de maio de 2000,
me di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da União
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia do Acór dão nº
248/2000, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe i tu -
ra Mu ni ci pal de Car de al da Sil va – Ba hia.

O do cu men to ci ta do foi en ca mi nha do pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se -
guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men te
ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to -
dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral em 30 de maio de 2000, onde foi pro to co la do
como Avi so nº 96, de 2000, e en ca mi nha do à Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 9 de agos -
to de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de

Car de al da Sil va – Ba hia teve por ob je ti vo ve ri fi car a
re gu la ri da de da apli ca ção de re cur sos fe de ra is re pas -
sa dos ao mu ni cí pio por meio de con vê ni os, acor dos e
ajus tes, bem como por con ta de ro yal ti es e do Fun do
Espe ci al do Pe tró leo, de que tra ta a Lei nº 7.525/86.
Foi ve ri fi ca da a ocor rên cia das se guin tes ir re gu la ri da -
des: exis tên cia de des pe sas não com pro va das à con -
ta dos ro yal ti es e do Fun do Espe ci al; di fe ren ça a ma i -

or no sal do da con ta do Fun do Espe ci al; fal ta de de -
mons tra ção do cum pri men to da con tra par ti da de con -
vê ni os; au sên cia de pla no de tra ba lho, pro je to bá si co
e exe cu ti vo e re la tó rio de fis ca li za ção de con vê ni os;
au sên cia de con tra to es pe cí fi co para exe cu ção de
obras; fal ta de com pro va ção da apli ca ção de re cur sos 
de con vê ni os, in clu si ve da me ren da es co lar; ine xis -
tên cia de re gis tros re la ti vos à me ren da es co lar; ar ma -
ze na men to pre cá rio dos pro du tos da me ren da es co -
lar; fal ta de com pro va ção da apli ca ção de re cur sos do 
SUS; in dis po ni bi li da de do tex to do con vê nio e dos re -
la tó ri os re la ti vos ao Sis te ma de Vi gi lân cia Ali men tar
Nu tri ci o nal; não-im plan ta ção do sis te ma e re gis tro
con tá bil dos re cur sos dos ro yal ti es e do Fun do Espe -
ci al; fal ta de iden ti fi ca ção dos subs cri to res das de cla -
ra ções de re ce bi men to de ma te ri al, obras e ser vi ços;
fa lhas nos pro ces sos de li ci ta ção; e au sên cia de par te 
sig ni fi ca ti va do acer vo do cu men tal re fe ren te à ges tão
or ça men tá ria, fi nan ce i ra, pa tri mo ni al e de obri ga ções
do mu ni cí pio.

As fa lhas ve ri fi ca das de ram-se du ran te as ges -
tões dos Pre fe i tos Hum ber to Luís de Car va lho Sil va e
João Fer re i ra de Car va lho. Em au diên cia do Mi nis -
tro-Re la tor com os res pon sá ve is, o Pre fe i to Luís
Hum ber to apre sen tou do cu men ta ção que jus ti fi cou
par ci al men te as fa lhas, eli din do in dí ci os de des vio de
re cur sos em sua ges tão. O Pre fe i to João Fer re i ra de
Car va lho, no en tan to, não com pa re ceu à au diên cia,
nem aten deu às di li gên ci as cons tan tes de ofí ci os a
ele en vi a dos, su je i tan do-se à co mi na ção de mul ta.

O Mi nis tro-Re la tor da ma té ria pro pôs, e o Ple ná -
rio do TCU apro vou, a apli ca ção de mul ta ao atu al
Pre fe i to, no va lor de R$1.912,57, e as se guin tes de -
ter mi na ções à ad mi nis tra ção mu ni ci pal: man ter em
boa or dem e dis po ní ve is os do cu men tos com pro ba tó -
ri os das des pe sas re a li za das com re cur sos fe de ra is
re pas sa dos me di an te con vê ni os; man ter sis te ma de
re gis tro con tá bil au xi li ar para con tro le dos re cur sos
de ro yal ti es e do Fun do Espe ci al do Pe tró leo; con tro -
lar e pre ser var em con di ções ade qua das os pro du tos
da me ren da es co lar; iden ti fi car os subs cri to res das
de cla ra ções re la ti vas à re a li za ção de ser vi ços, obras
e re ce bi men to de ma te ri a is; e no ti fi car os par ti dos po -
lí ti cos, os sin di ca tos de tra ba lha do res e as en ti da des
em pre sa ri a is so bre a li be ra ção de re cur sos fe de ra is
para o mu ni cí pio.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -



ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2001. – 
Ney Su as su na, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni -
or, Re la tor  _ Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na
– Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Fer nan do Ri be i -
ro – Ju vên cio da Fon se ca – Fre i tas Neto – Val mir
Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PARECER Nº 1.375, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 20, de 2001 (nº
9.519 na ori gem), do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha ao Se na do Fe -
de ral có pia da De ci são nº 1.111, de 2000,
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam, re fe ren te a re -
pre sen ta ção for mu la da por equi pe de au -
di to ria da Se cex  – GO, em vir tu de de ve ri -
fi ca ção de in dí ci os de su per fa tu ra men to
em pre ços de ter ra ple na gem e pa vi men -
ta ção, por oca sião dos tra ba lhos de au di -
to ria re a li za da no 120 Dis tri to Ro do viá rio
Fe de ral do DNER, ten do por ob je to as
obras do Con tor no No ro es te de Go iâ nia
(TC –  008.044/99-6).

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Enca mi nha dos pelo Tri bu nal de Con tas da
União ao Se na do Fe de ral, pelo Avi so em epí gra fe,
vêm ao exa me des ta Co mis são có pia da De ci são nº
1.111/2000 – TCU – Ple ná rio e dos res pec ti vos Re la -
tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te a re pre -
sen ta ção for mu la da por equi pe de au di to ria da Se cex
– GO, ..., em vir tu de da ve ri fi ca ção de in dí ci os de su -
per fa tu ra men to em pre ços de ter ra ple na gem e pa vi -
men ta ção, por oca sião dos tra ba lhos de au di to ria re a -
li za da no 120 Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral do DNER,
ten do por ob je to as obras do Con tor no No ro es te de
Go iâ nia (TC – 008.044/99-6).

De acor do com a re fe ri da De ci são, o Tri bu nal
Ple no, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, de ci de:

a) as si nar o pra zo ex cep ci o nal de 30
(trin ta) dias ao Di re tor-Ge ral do De par ta -
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER, Sr. Ge né sio Ber nar di no de Sou sa,
para que, man ti da a sus pen são dos pa ga -
men tos re fe ren tes à obra ro do viá ria do Con -
tor no No ro es te de Go iâ nia, de ter mi na da por 

de ci são an te ri or do TCU dê to tal cum pri men to 
aos itens que es pe ci fi ca da De ci são 931/2000 
– TCU – Ple ná rio, com a ob ser vân cia das de -
ter mi na ções que dis cri mi na nos itens 8.1.1 a
8.1.3 da De ci são em exa me;

b) in for mar ao Di re tor-Ge ral do DNER
... que o não-cum pri men to sem jus ti fi ca ti va
da to ta li da de das de ter mi na ções cons tan tes 
re fe ri das no item an te ri or, en se ja a ado ção
de me di das com vis tas à sus ta ção do con -
tra to, além de su je i tar o res pon sá vel às san -
ções de mul ta e ina bi li ta ção para o exer cí cio 
de car go em co mis são ou fun ção de con fi -
an ça no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca ...;

c) con si de rar, des de logo, como gra ve
in fra ção ..., o não  cumprimento in jus ti fi ca do
da to ta li da de das de ter mi na ções cons tan tes 
do item 8.1 da De ci são em exa me; e

d) en ca mi nhar có pia da De ci são, bem
como do re la tó rio e Voto que a fun da men -
tam, ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ao Che fe do
Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci -
o nal e ao Mi nis tro dos Trans por tes.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art.
102-A, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
ava li ar as con tas dos ad mi nis tra do res e de ma is res -
pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú bli cos da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo po der
pú bli co fe de ral, no ta da men te quan do hou ver in dí ci os
de per da, ex tra vio ou ir re gu la ri da de de qual quer na tu -
re za de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio.

To ma mos co nhe ci men to das pro vi dên ci as ado -
ta das pelo Tri bu nal de Con tas da União me di an te o
Avi so em exa me a res pe i to das qua is não te mos re pa -
ros a fa zer.

Em face do ex pos to, con clu í mos pelo co nhe ci -
men to do as sun to por esta Co mis são e pelo ar qui va -
men to da ma té ria.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2001. –
Pre si den te, Ney Su as su na – Re la to ra, ad hoc He lo í -
sa He le na – Wel ling ton Ro ber to – Fer nan do Ri be i -
ro – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Ro me ro Jucá
– Ju vên cio da Fon se ca – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral.



PARECER Nº 1.376, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 66, de 2001 (nº
1.297/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 58/2001 e do Acór dão nº
228/2001, re fe ren tes à Au di to ria re a li za da 
no De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem – DNER.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I  – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 1.297-SGS-TCU, de 3 de abril de 2001,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
58/2001 e do Acór dão nº 228/2001, apro va dos pelo
Ple ná rio da que la Insti tu i ção, re fe ren tes à au di to ria re -
a li za da no De par ta men to Na ci o nal de Estra das de
Ro da gem – DNER. O Avi so em aná li se foi re ce bi do
no Se na do Fe de ral em 18 de abril de 2001, onde foi
pro to co la do como Avi so nº 66, de 2001, e en ca mi nha -
do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em
24 de abril de 2001.

A au di to ria no DNER foi re a li za da pela Se cre ta -
ria de Con tro le Exter no – 1ª Se cex, com o ob je ti vo de
apu rar ir re gu la ri da des em con tra to fir ma do em 1992
en tre o DNER e a em pre sa Pro tos Enge nha ria Ltda.,
para pres ta ção de ser vi ços de su per vi são ne ces sá ri -
os à ins ta la ção, ma nu ten ção e au di to ria dos sis te mas
de pe sa gem di nâ mi ca de ve í cu los.

Fi ca ram cons ta ta das, na au di to ria, ir re gu la ri da -
des con fi gu ra das por dis pen sa in de vi da de li ci ta ção,
pa ga men to à em pre sa de mon tan te 1.248% su pe ri or
ao pre ço ini ci al do con tra to e pa ga men to por ser vi ços
pres ta dos sem co ber tu ra con tra tu al. O en tão Di re -
tor-Ge ral do DNER, Sr. Ina ro Fon tan Pe re i ra, ale gou
que: (i) a dis pen sa de li ci ta ção e o pa ga men to dos
ser vi ços fo ram au to ri za dos pelo Con se lho Admi nis -
tra ti vo, ou vi da a Pro cu ra do ria-Ge ral; (ii) o va lor do
con tra to foi re a jus ta do de acor do com cláu su la con -
tra tu al; e (iii) o en cer ra men to das ati vi da des da em -
pre sa im pli ca ria cus tos de des mon ta gem dos equi pa -
men tos e ris co de de pre da ção das ins ta la ções. Os
ana lis tas do TCU con si de ra ram im pro ce den tes as
jus ti fi ca ti vas, vis to que: a pres ta ção do ser vi ço ob je to
do con tra to não se en qua dra va en tre as pos si bi li da -
des de dis pen sa de li ci ta ção; não foi fe i ta con sul ta so -
bre os pre ços pra ti ca dos por ou tras em pre sas; e um
con tra to ex tin to não po de ria ter sido ob je to de pror ro -
ga ção. Po rém, con clu í ram pela au sên cia de dano ao

Erá rio pela sis te má ti ca de re a jus te do va lor do con tra -
to, vis to que os pre ços pra ti ca dos eram os mes mos
de con tra to an te ri or, de 1989.

Em seu voto, o Mi nis tro-Re la tor da ma té ria,
acom pa nhan do o pa re cer da Uni da de Téc ni ca, pro -
pôs a apli ca ção de mul ta ao Sr. Ina ro Fon tan Pe re i ra,
no va lor de R$1.510,00, pela dis pen sa in de vi da de li -
ci ta ção, e a re co men da ção ao DNER de que pla ne -
jas se a re a li za ção de pro ces so li ci ta tó rio de modo a
evi tar, por fal ta da de vi da co ber tu ra con tra tu al, a in ter -
rup ção na pres ta ção de ser vi ços ou obras que de vam
se dar de for ma con ti nu a da.

II – Voto do Re la tor

Ten do em vis ta tra tar-se de ma té ria si tu a da in te i -
ra men te no âm bi to das com pe tên ci as do Tri bu nal de
Con tas da União, que não exi ge ne nhu ma pro vi dên cia
adi ci o nal do Con gres so Na ci o nal, opi na mos que a Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome co nhe ci -
men to e de li be re pelo ar qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or, Re la -
tor – Wel ling ton Ro ber to – He lo i sa He le na (abs ten -
ção) – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Fer nan do Ri -
be i ro – Ju vên cio da Fon se ca – Ri car do San tos – Val -
mir Ama ral – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PARECERES Nº 1.377 E 1.378, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
148, de 1999, de au to ria da Se na do ra Ma -
ri na Sil va, que dis põe so bre o for ne ci -
men to, pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de –
SUS, de trans por te, ali men ta ção e pou sa -
da aos pa ci en tes cujo tra ta men to se re a -
li zar fora do lo cal de seu do mi cí lio.

Pa re cer Nº 1.377, 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 Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, já ha via sido apre -
sen ta do na le gis la tu ra pas sa da, ten do sido ar qui va do
nos ter mos do art. 332 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

Foi re a pre sen ta do em 18-3-99, sen do, en tão,
en ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e à Co mis são de Assun tos So ci a is, ca ben -
do à úl ti ma sua apre ci a ção em ca rá ter ter mi na ti vo.

No âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, o pro je to de ve rá ser exa mi na do com res -



pe i to à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de, nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal men te as si na la do.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 148/99 vem con -
tem plar um dos mu i tos hi a tos en con tra dos na atu a -
ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS). Dis põe so bre
si tu a ções, bas tan te fre qüen tes, de ine xis tên cia ou in -
ca pa ci da de dos ser vi ços lo ca is de sa ú de para abor -
dar ca sos mé di cos de cer ta com ple xi da de, es pe ci al -
men te em áre as do País his to ri ca men te es que ci das
pelo Po der Pú bli co, como as Re giões Nor te, Nor des te 
e Cen tro-Oes te.

Algu mas uni da des da fe de ra ção, en tre elas o
Dis tri to Fe de ral, pos su em le gis la ção es pe cí fi ca so bre 
o as sun to. No en tan to, no pla no fe de ral, não exis te ne -
nhum de ta lha men to nor ma ti vo abor dan do o tema. E,
ape sar da re a li da de da ocor rên cia de um ele va do nú -
me ro de ca sos clí ni cos em tais con di ções, es pe ci al -
men te na Ama zô nia, o go ver no cen tral do País ten ta
ig no rar os fa tos, por con si de rar a ati tu de an ti e co nô mi -
ca. Pode-se afir mar, em ver da de, que mu i tos des ses
ca sos che ga ri am, even tu al men te, ao óbi to, não fora a
exis tên cia de al guns ab ne ga dos que man têm, ofi ci o -
sa e fre qüen te men te às pró pri as cus tas, um sis te ma
de des lo ca men to e su por te des ses pa ci en tes fora do
seu do mi cí lio, na bus ca de cen tros mé di cos ca pa zes.

Obvi a men te, o ide al se ria que os pa ci en tes ti -
ves sem aces so aos ser vi ços de sa ú de den tro da área 
do seu do mi cí lio, mas não é isso o que acon te ce.
Esse pro ble ma de sa ú de pú bli ca re ve la-se de di fí cil
re so lu ção a cur to ou mé dio pra zos na Re gião Nor te,
de vi do ao seu gi gan tis mo e à ex tre ma ra re fa ção na
dis tri bu i ção de mo grá fi ca, no topo do crô ni co de sin te -
res se pú bli co pela área.

Ade ma is, deve-se ob ser var que a Lei nº 8.080,
de 19 de se tem bro de 1990, a de no mi na da Lei Orgâ -
ni ca da Sa ú de, que dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de e o fun -
ci o na men to dos ser vi ços cor res pon den tes, es ta be le -
cen do os prin cí pi os e di re tri zes que de vem nor te ar a
or ga ni za ção do SUS, as sim como as com pe tên ci as
das di ver sas es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra ti vas nele atu -
an tes, pre vê, ex pli ci ta men te, que:

Art. 3º A sa ú de tem como fa to res de -
ter mi nan tes e con di ci o nan tes, en tre ou tros,
a ali men ta ção, a mo ra dia, o sa ne a men to bá -
si co, o meio am bi en te, o tra ba lho, a ren da, a 
edu ca ção, o trans por te, o la zer e o aces so
aos bens e ser vi ços es sen ci a is; os ní ve is de 

sa ú de da po pu la ção ex pres sam a or ga ni za -
ção so ci al e eco nô mi ca do País. (gri fou-se)

Art. 7º As ações e ser vi ços pú bli cos de 
sa ú de e os ser vi ços pri va dos con tra ta dos ou 
con ve ni a dos que in te gram o Sis te ma Úni co
de Sa ú de – SUS são de sen vol vi dos de
acor do com as di re tri zes pre vis tas no art.
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral, obe de cen do
ain da aos se guin tes prin cí pi os:

I – uni ver sa li da de de aces so aos ser vi -
ços de sa ú de em to dos os ní ve is de as sis -
tên cia;

II – in te gra li da de da as sis tên cia, en ten -
di da como um con jun to ar ti cu la do e con tí -
nuo das ações e ser vi ços pre ven ti vos e cu -
ra ti vos, in di vi du a is e co le ti vos, exi gi dos para 
cada caso em to dos os ní ve is de com ple xi -
da de do sis te ma; (gri fou-se.)

Assim, o Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de
1999, a ri gor, não cria no vas atri bu i ções ao Sis te ma
Úni co de Sa ú de, mas se li mi ta a es pe ci fi car di re i tos
do pa ci en te que per ma ne ci am ge ne ri ca men te de ter -
mi na dos na lei de or ga ni za ção do sis te ma. Isso, em
nos so en ten di men to, afas ta ca te go ri ca men te, qual -
quer eiva de in cons ti tu ci o na li da de for mal, cuja hi pó te -
se po de ria ser le van ta da, se cun da da pelo art. 61, II, e, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, que de fi ne ser de ini ci a ti va
pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca as leis que dis -
po nham so bre a 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.

É for ço so lem brar que o mes mo Tex to Cons ti tu -
ci o nal, em seu art. 48, de fe re ao Con gres so Na ci o nal
a prer ro ga ti va de dis por so bre to das as ma té ri as de
com pe tên cia da União e, es pe ci al men te, em seu in ci -
so XI, so bre a 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.

A in ter pre ta ção sis te má ti ca des ses dois dis po si -
ti vos ci ta dos leva à se guin te con clu são: o le gis la dor
cons ti tu in te quis as se gu rar-se de que o le gis la dor or -
di ná rio não cri as se no vas fun ções e atri bu i ções no
âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca de modo que isso vi -
es se a com pro me ter a ope ra ci o na li da de e a or ga ni ci -
da de da es tru tu ra do Po der Exe cu ti vo, ao ar re pio do
Pre si den te da Re pú bli ca.

Nada im pe de, en tre tan to, que o Con gres so Na -
ci o nal, vi san do à ple na efe ti vi da de de di re i tos ga ran ti -
dos ao ci da dão, es pe ci fi que-os cla ra men te, de for ma
com ple men tar e me ra men te de cla ra tó ria, não ino van -
do o âm bi to da que les, mas, sim ples men te, ex pli ci tan -
do-os, de for ma a fa ci li tar a co mu ni ca ção en tre o
usuá rio e a ad mi nis tra ção pú bli ca, no caso o SUS.



III – Voto

A ma té ria abor da da no pro je to de lei em epí gra -
fe é de in ques ti o ná vel re le vân cia, em es pe ci al para as 
re giões mais ca ren tes do País, nas qua is o SUS de -
pa ra-se com di fi cul da des pe cu li a res, sen do le va do a
re cor rer, com fre qüên cia, a ou tras re giões do País
tec no lo gi ca men te mais apa re lha das.

Qu an to à ju ri di ci da de e re gi men ta li da de, a pro -
po si ção aten de aos seus re qui si tos. To da via, do pon to 
de vis ta cons ti tu ci o nal, en ten de mos ser ne ces sá ria a
re mis são, no Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de
1999, à Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, para 
que se afas tem qua is quer sus pe i tas de in cons ti tu ci o -
na li da de da pro pos ta, con for me an te ri or men te ar gu -
men ta do, mo ti vo pelo qual apre sen ta mos as se guin -
tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
148, de 1999, a se guin te re da ção:

“Dis põe so bre o for ne ci men to de trans por te,
ali men ta ção e pou sa da, pelo Sis te ma Úni co de Sa ú -
de (SUS), aos pa ci en tes cujo tra ta men to se re a li zar
fora de seu do mi cí lio, em aten di men to aos pre ce i tos
da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de).”

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao ca put do art. 1º do Pro je to de Lei do
Se na do nº 148, de 1999, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Em obe diên cia aos prin cí pi os e di re tri zes 
cons tan tes da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de
1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), es pe ci al men te de seus 
arts. 3º e 7º, I e II, o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS)
for ne ce rá trans por te, de ida e vol ta, ali men ta ção e
pou sa da aos pa ci en tes que, por ine xis tên cia, in su fi -
ciên cia ou ca rên cia de con di ções dos ser vi ços de sa ú -
de do lo cal de seu do mi cí lio, re que i ram re mo ção para
lo ca li da des do ta das de cen tros de as sis tên cia à sa ú de 
mais ade qua dos ao seu tra ta men to, em pro ces so de -
no mi na do Tra ta men to Fora de Do mi cí lio (TFD).”

EMENDA Nº 3 – CCJ

Acres cen te-se o se guin te art. 6º ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 148, de 1999, re nu me ran do-se os
de ma is:

“Art. 6º As des pe sas de cor ren tes da im ple men -
ta ção des ta lei se rão fi nan ci a das com re cur sos do
or ça men to da Se gu ri da de So ci al da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, con -
for me se dis pu ser em re gu la men to.”

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor 
– Edu ar do Su plicy – Ade mir Andra de – Ma ri na Sil -
va – José Edu ar do Du tra – José Agri pi no – Álva ro
Dias – Ger son Ca ma ta – Anto nio Car los Jú ni or –
Ro me ro Jucá – Ma ria do Car mo Alves – Nilo Te i xe -
i ra Cam pos – Bel lo Par ga.

PARECER Nº 1.378,  DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, foi apre sen ta do em 
18-3-99 e dis tri bu í do à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, onde o Pa re cer do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, adi ta do com três emen das, foi apro va -
do quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi -
men ta li da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Dis tri bu í do a esta re la to ria em 8 de agos to de
2001, sub me ter-se-á a pro ce di men to le gis la ti vo abre vi -
a do, nos ter mos do art. 91, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, quan do será ana li sa do quan to ao mé ri to.

O pro je to su pra cons ti tui-se de sete ar ti gos, sen -
do o úl ti mo a cláu su la de vi gên cia, que se efe ti va rá a
par tir da pu bli ca ção da lei.

O art. 1º de ter mi na que o SUS for ne ça trans por -
te, ali men ta ção e pou sa da aos pa ci en tes que ne ces -
si ta rem sub me ter-se a pro ce di men tos mé di co-as sis -
ten ci a is não dis po ní ve is em sua re gião de do mi cí lio,
pri vi le gi an do-se, tan to quan to pos sí vel, as lo ca li da -
des mais pró xi mas do mu ni cí pio de ori gem. Nas si tu a -
ções onde se fi zer ne ces sá ria a pre sen ça de acom pa -
nhan te – pa ci en tes co ma to sos, me no res, por ta do res
de pa ra li sia ou de fi ciên cia men tal – os be ne fí ci os es -
ten der-se-ão tam bém a ele (art. 2º).

A dis po ni bi li za ção des ses ser vi ços de pen de rá
de la u do mé di co (art. 3º) e será ge ren ci a da pe las Se -
cre ta ri as Esta du a is de Sa ú de (art. 4º), que uti li za rão,
pre fe ren ci al men te, me i os de trans por te de pro pri e da -
de da União, Esta dos e Mu ni cí pi os (art. 5º).

O art. 6º pre vê o exer cí cio do Po der Re gu la men -
tar no pra zo de no ve na dias, con ta dos da pu bli ca ção
da lei.

Re la ti va men te às emen das, es tas as sim di -
põem:

EMENDA Nº 1 – CCJ

“Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
148, de 1999, a se guin te re da ção:



Dis põe so bre o for ne ci men to de trans por te, ali -
men ta ção e pou sa da, pelo Sis te ma Úni co de sa ú de
(SUS), aos pa ci en tes cujo tra ta men to se re a li zar fora
de seu do mi cí lio, em aten di men to aos pre ce i tos da
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca 
da Sa ú de)."

EMENDA Nº 2 – CCJ

“Dê-se ao ca put do art. 1º do Pro je to de Lei do
Se na do nº 148, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 1º Em obe diên cia aos prin cí pi os e di re tri zes
cons tan tes da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990
(Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), es pe ci al men te de seus arts.
3º e 7º, I e II, o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS) for ne ce -
rá trans por te, de ida e vol ta, ali men ta ção e pou sa da aos 
pa ci en tes que, por ine xis tên cia, in su fi ciên cia ou ca rên -
cia de con di ções dos ser vi ços de sa ú de do lo cal de seu
do mi cí lio, re que i ram re mo ção para lo ca li da des do ta das
de cen tros de as sis tên cia à sa ú de mais ade qua dos ao
seu tra ta men to, em pro ces so de no mi na do Tra ta men to
Fora de Do mi cí lio (TFD)."

EMENDA Nº 3 – CCJ

“Acres cen te-se o se guin te art. 6º ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 148, de 1999, re nu me ran do-se os
de ma is:

Art. 6º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta -
ção des ta lei se rão fi nan ci a das com re cur sos do or ça -
men to da Se gu ri da de So ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, con for me se dis -
pu ser em re gu la men to."

II – Aná li se

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, téc -
ni ca le gis la ti va e re gi men ta li da de, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia já se ma ni fes tou fa -
vo ra vel men te ao pro je to e suas emen das.

Qu an to ao mé ri to da pro po si ção exa mi na da, as -
so ma, in con fu tá vel, a re le vân cia de seu con te ú do, vez 
que tem por meta ga ran tir di re i tos já pre vi a men te ins -
cri tos no tex to cons ti tu ci o nal e na Lei Orgâ ni ca da Sa -
ú de, que con subs tan ci am as di re tri zes dou tri ná ri as e
ope ra ci o na is do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

De con se guin te, to ma mos de em prés ti mo à au -
to ra da pro po si ção, a no bre Se na do ra Ma ri na Sil va,
as sá bi as pa la vras cons tan tes de sua jus ti fi ca ção,
quan do da apre sen ta ção do Pro je to de Lei do Se na do 
nº 148, de 1999:

“A uni ver sa li za ção do aces so aos be ne fí ci os da
sa ú de pú bli ca foi, sem dú vi da, um dos pon tos al tos da 
Car ta Mag na de 1988. To dos têm não só o di re i to à
gra tu i da de dos atos re la ci o na dos à pro fi la xia de do -
en ças po ten ci a is, mas, tam bém, à pron ta e efi caz so -
lu ção dos agra vos à sa ú de. To dos têm di re i to, e não
ape nas al guns pri vi le gi a dos, à so lu ção de seus pro -

ble mas de sa ú de, in de pen den te men te da com ple xi -
da de de les. E na ine xis tên cia, em de ter mi na do lo cal,
de ser vi ços de sa ú de que aten dam às ne ces si da des
do pa ci en te, deve este ser con dig na men te re mo vi do,
as sim como o seu acom pa nhan te, às ex pen sas dos
SUS, para cen tro mé di co o mais pró xi mo pos sí vel de
seu do mi cí lio, que te nha as con di ções ade qua das ao
seu tra ta men to.

É im por tan te res sal tar que par ce la pon de rá vel
da po pu la ção bra si le i ra, em es pe ci al das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, en con tra-se dis per sa
(den si da de de mo grá fi ca da re gião Nor te é de ape nas
2,88 hab./Km² con tra 18,23 hab/Km² para o Bra sil,
como um todo), numa área gi gan tes ca, na qual não
exis tem re cur sos mé di cos ca pa zes de as se gu rar pro -
ce di men tos téc ni cos mais com ple xos, numa dis tân cia 
ra zoá vel dos do mi cí li os dos pa ci en tes.

A re gião Nor te é, em re a li da de, um bom exem -
plo de área de ex tre ma ca rên cia no que con cer ne ao
aten di men to mé di co. Nes sa re gião exis tem so men te
6,16 mé di cos por 10.000 ha bi tan tes, con tra a re la ção
mé dia bra si le i ra de 18,23 mé di cos por 10.000 ha bi -
tan tes. Na re gião Nor te, o nú me ro de le i tos por 1.000
ha bi tan tes si tua-se em 2,09, con tra a mé dia bra si le i ra
de 3,27. Os gas tos fe de ra is mé di os per ca pi ta efe tu a -
dos com sa ú de na re gião Nor te si tu am-se em
R$23,85, con tra a mé dia bra si le i ra de R$41,77. O nú -
me ro to tal de le i tos des sa re gião é de 22.176, o que é
ab so lu ta men te ir ri só rio, con si de ran do-se o to tal de
503.461 le i tos exis ten tes no Bra sil! Por ou tro lado, a
re gião Nor te tem di mi nu ta par ti ci pa ção nas es ta tís ti -
cas re fe ren tes a pro ce di men tos de alta com ple xi da de
re a li za dos pelo SUS (1996). Assim, no Bra sil, de um
to tal de 563 pro ce di men tos com ple xos, en vol ven do
tra ta men tos on co ló gi cos, car di o ló gi cos, or to pé di cos,
trans plan tes, cor re ção de le sões lá bi o pa la ta is etc, a
re gião Nor te con tri bu iu com so men te 13 ca sos. Esses 
da dos co lo cam a nu o fato de que a re gião Nor te é
pra ti ca men te ex clu í da do SUS."

As elo qüen tes pa la vras da au to ra cla ri fi cam a
opor tu ni da de e o alto va lor do con te ú do da pro po si -
ção, dis pen san do ou tros ar gu men tos.

III – Voto

Pe las ra zões ex pen di das, so mos pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de 1999, e de 
suas três emen das na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça.

Sala da Co mis são, 31 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor –
Lú cio Alcân ta ra – Ade mir Andra de – Mar lu ce Pin -
to – Emí lia Fer nan des – Osmar Dias – Se bas tião
Ro cha – Gil vam Bor ges – Ju vên cio da Fon se ca –
João Alber to Sou za – Ge ral do Cân di do – Le o mar
Qu in ta ni lha – Wal deck Orné las – Lind berg Cury –
Mo re i ra Men des – Ma u ro Mi ran da.







TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 148, DE 1999, APROVADO 
PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 20 DE
NOVEMBRO DE 2001.

Dis põe so bre o for ne ci men to de
trans por te, ali men ta ção e pou sa da, pelo
Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), aos pa ci -
en tes cujo tra ta men to se re a li zar fora de
seu do mi cí lio, em aten di men to aos pre -
ce i tos da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro
de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de).

Art. 1º Em obe diên cia aos prin cí pi os e di re tri zes
cons tan tes da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de
1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), es pe ci al men te de
seus arts. 3º e 7º, I e II, o Sis te ma Úni co de Sa ú de
(SUS), for ne ce rá trans por te, de ida e vol ta, ali men ta -
ção e pou sa da aos pa ci en tes que, por ine xis tên cia,
in su fi ciên cia ou ca rên cia de con di ções dos ser vi ços
de sa ú de do lo cal de seu do mi cí lio, re que i ram re mo -
ção para lo ca li da des do ta das de cen tros de as sis tên -
cia à sa ú de mais ade qua dos ao seu tra ta men to, em
pro ces so de no mi na do Tra ta men to Fora de Do mi cí lio
(TFD).

Pa rá gra fo úni co. O cen tro mé di co ele i to para a
efe ti va ção do tra ta men to de ve rá ser es co lhi do den tre
os ge o gra fi ca men te mais pró xi mos do lo cal do do mi -
cí lio do pa ci en te.

Art. 2º Ha ven do ne ces si da de de acom pa nhan te, 
em es pe ci al nos ca sos de pa ci en te pe diá tri co, pa ra lí -
ti co, co ma to so ou por ta dor de de fi ciên ci as men ta is, o
SUS de ve rá for ne cer ao acom pa nhan te os mes mos
be ne fí ci os a que faz jus o pa ci en te re fe ri do no art. 1º.

Art. 3º O pro ces so TFD será ini ci a do me di an te
la u do mé di co que, emi ti do pelo res pon sá vel téc ni co
da uni da de do SUS onde o pa ci en te foi pri me i ra men te 
aten di do, ates ta rá a ne ces si da de do pa ci en te, e, se
for o caso, do seu acom pa nhan te, em uti li zar o re fe ri -
do pro ces so de tra ta men to.

Art. 4º O sis te ma de ge ren ci a men to dos pro ces -
sos TFD fi ca rá a car go das Se cre ta ri as Esta du a is de
Sa ú de.

Art. 5º No des lo ca men to de pa ci en tes e acom -
pa nhan tes do TFD de ve rão ser uti li za dos, pre fe ren ci -
al men te, me i os de trans por te aé reo, flu vi al e ter res tre
de pro pri e da de da União, dos es ta dos e mu ni cí pi os.

Art. 6º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta -
ção des ta lei se rão fi nan ci a das com re cur sos do or ça -
men to da Se gu ri da de So ci al da União, dos es ta dos,

do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, con for me se dis -
pu ser em re gu la men to.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te 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 da sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são. – Ro meu Tuma, Pre si den te 
– Ge ral do Althoff, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

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;
....................................................................................

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

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

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

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú -
de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos
ser vi ços cor res pon den tes e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º A sa ú de tem como fa to res de ter mi nan tes

e con di ci o nan tes, en tre ou tros, a ali men ta ção, a mo -
ra dia, o sa ne a men to bá si co, o meio am bi en te, o tra -
ba lho, a ren da, a edu ca ção, o trans por te, o la zer e o
aces so aos bens e ser vi ços es sen ci a is; os ní ve is de



sa ú de da po pu la ção ex pres sam a or ga ni za ção so ci al
e eco nô mi ca do País.

Pa rá gra fo úni co. Di zem res pe i to tam bém à sa ú -
de as ações que, por for ça do dis pos to no ar ti go an te -
ri or, se des ti nam a ga ran tir às pes so as e à co le ti vi da -
de con di ções de bem-es tar fí si co, men tal e so ci al.
....................................................................................

Art. 7º As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e
os ser vi ços pri va dos con tra ta dos ou con ve ni a dos que 
in te gram o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), são de -
sen vol vi dos de acor do com as di re tri zes pre vis tas no
art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral, obe de cen do ain da
aos se guin tes prin cí pi os:

I – uni ver sa li da de de aces so aos ser vi ços de sa -
ú de em to dos os ní ve is de as sis tên cia;

II – in te gra li da de de as sis tên cia, en ten di da
como con jun to ar ti cu la do e con tí nuo das ações e ser -
vi ços pre ven ti vos e cu ra ti vos, in di vi du a is e co le ti vos,
exi gi dos para cada caso em to dos os ní ve is de com -
ple xi da de do sis te ma;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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:

OF. Nº CE/61/2001

Bra sí lia, 13 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº 74
de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Car los Pa tro cí nio que, “De no mi na ‘Pa u lo Cu ra -
do’ tre cho da ro do via BR-235".

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº CE/62/2001

Bra sí lia, 13 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za -
da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se na do nº 170
de 2001, de au to ria de Suas Exce lên ci as os Se nho -
res Se na do res Ju vên cio da Fon se ca, Lú dio Co e lho e
Pe dro Ubi ra ja ra, que, “Re que rem seja de no mi na do

‘Pon te Nos sa Se nho ra do Pan ta nal’ a pon te so bre o
rio Pa ra guai, si tu a da na BR-262, no Mu ni cí pio de Co -
rum bá, no Esta do do Mato Gros so do Sul”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº 99/01 – PRES./CAS

Bra sí lia, 20 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 148, de 1999, que “Dis põe so bre o
for ne ci men to, pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS,
de trans por te, ali men ta ção e pou sa da aos pa ci en tes
cujo tra ta men to se re a li zar fora do lo cal de seu do mi -
cí lio”, de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, com suas
três emen das na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de
cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé -
ci mo da com po si ção da Casa, para que os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 74 e 170, de 2001, cu jos pa re ce res fo -
ram li dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Pro pos ta de Emen da 
à Cons ti tu i ção nº  36, de 1999, que tem como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la, e dis põe so bre a in -
cor po ra ção e a trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu -
na is e Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na -
is de Con tas dos Esta dos, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do
art. 254 do Re gi men to Inter no, terá um pra zo de dois dias 
úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos
mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti nue sua
tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 148, 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 (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 766/2001, na ori gem, de 13
do cor ren te, da Uni da de de Co or de na ção de Pro gra mas
da Se cre ta ria Exe cu ti va do Mi nis té rio da Fa zen da, en ca -



mi nhan do, nos ter mos do dis pos to no art. 5º da Re so lu -
ção nº 91, de 1997, do Se na do Fe de ral, o IX Re la tó rio
de Pro gres so do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Admi nis tra ção Fis cal para os Esta dos Bra si le i ros –
PNAFE, re la ti vo ao 1º se mes tre de 2001, bem como o 
qua dro de mons tra ti vo dos mon tan tes fi nan ce i ros li be -
ra dos para cada Esta do in te gran te do Pro gra ma.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da re fe ri da
Re so lu ção, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo -
tou-se dia 16 úl ti mo o pra zo pre vis to para o art. 91, § 3º, 
do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to
re cur so no sen ti do de apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 544, de 1999, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra a Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, que ”es ta be le ce nor mas
para as ele i ções“ e a Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de
1995, que ”ins ti tui o Có di go Ele i to ral“.

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 (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, quan do do pre pa ro
dos au tó gra fos do tex to fi nal do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 43, de 1999, apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, cons ta tou a exis tên cia de erro.

Uma vez que o re fe ri do erro im pli ca a pre ju di ci a -
li da de da ma té ria, a Pre si dên cia en ca mi nha o Pro je to
à Co mis são de Edu ca ção, para que pro po nha a for ma 
de cor ri gi-lo, nos ter mos do in ci so I do art. 325 da Lei
Inter na.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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. Nº 348/01-GLPFL

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Pa u lo 

Sou to para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par ti do
na Co mis são Mis ta in cum bi da o es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.214, de 31 de agos to de 2001,
que “Alte ra o art. 1º da Lei nº 10.261, de 12 de ju lho de
2001, que des vin cu la, par ci al men te, no exer cí cio de
2001, a apli ca ção dos re cur sos de que tra tam os arts.
48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, e 5 de agos to de 1997,
per ten cen tes à União. (Po lí ti ca Ener gé ti ca Na ci o nal,
mo no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o CNP)”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra, Lí der do PFL, em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se nhor Se na dor Pa u lo Sou to, como
ti tu lar, para in te grar a Co mis são Mis ta in cum bi da de
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.214, de con for mi da -
de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Tião Vi a na.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 51, DE 2001

Intro duz § 2º no art. 14 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para as se gu rar um exem plar 
da Cons ti tu i ção a todo ci da dão que se
alis tar como ele i tor.

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

Art. 1º O art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, re nu me ran do-se
os de ma is:

“Art. 14. .................................................
..............................................................
§ 2º É di re i to de todo ci da dão bra si le i -

ro re ce ber gra tu i ta men te, um exem plar des -
ta Cons ti tu i ção, no ato de alis ta men to ele i to -
ral. (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.

Jus ti fi ca ção

Um dos as pec tos mais im por tan tes da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de 1988 é, sem som bra de dú vi da, a am pli -
a ção dos di re i tos de ci da da nia. Gran des avan ços fo ram
re gis tra dos no que res pe i ta à igual da de de di re i tos e de -
ve res de ho mens e mu lhe res, aos di re i tos dos con su mi -
do res, ao di re i to de ini ci a ti va do povo para apre sen tar
pro je tos de lei ao Con gres so, en tre ou tros. Me re ce des -
ta que tam bém a di mi nu i ção do li mi te de ida de para
aqui si ção do di re i to de voto, de 18 para 16 anos, man -
ten do-se, para os mais jo vens, o voto fa cul ta ti vo.

Além dis so, para que to dos co nhe ces sem es ses 
di re i tos, ins cri tos na Car ta que se con ven ci o nou cha -
mar de Cons ti tu i ção Ci da dã, o cons ti tu in te cu i dou de
as se gu rar, a cada bra si le i ro, o re ce bi men to de um



exem plar da Cons ti tu i ção, em edi ção po pu lar que se -
ria dis tri bu í da gra tu i ta men te nas es co las, igre jas,
quar téis, sin di ca tos e ou tros lo ca is de fá cil aces so
para a po pu la ção mais po bre, como es ta be le ceu no
art. 64 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, nos se guin tes ter mos:

“Art. 64. A Impren sa Na ci o nal e de ma is 
grá fi cas da União, dos es ta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, da ad mi nis tra ção
di re ta ou in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti -
tu í das e man ti das pelo po der pú bli co, pro -
mo ve rão edi ção po pu lar do tex to in te gral da
Cons ti tu i ção, que será pos ta à dis po si ção
das es co las e dos car tó ri os, dos sin di ca tos,
dos quar téis, das igre jas e de ou tras ins ti tu i -
ções re pre sen ta ti vas da co mu ni da de, gra tu i -
ta men te, de modo que cada ci da dão bra si le -
i ro pos sa re ce ber do Esta do um exem plar
da Cons ti tu i ção do Bra sil.”

To da via, em que pese a im por tân cia des se dis -
po si ti vo, duas cir cuns tân ci as con cor re ram para a di fi -
cul tar a sua apli ca ção. Em pri me i ro lu gar, tra ta-se de
nor ma que não tem apli ca ção ime di a ta, que ne ces si ta 
de ou tra nor ma ou pro ce di men to para ser pos ta em
prá ti ca. Em se gun do lu gar, sua ins cri ção no Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as não as se gu -
ra per ma nen te men te o di re i to, pois as dis po si ções
tran si tó ri as, como o nome in di ca, con têm nor mas
tem po rá ri as, ne ces sá ri as para per mi tir, num pe río do
de tem po de ter mi na do, a me lhor pas sa gem de um
sis te ma cons ti tu ci o nal a ou tro. Assim como ain da é
im por tan te que se as se gu re, como di re i to de ci da da -
nia, o aces so gra tu i to a um exem plar da Cons ti tu i ção
a todo o ci da dão que se ins cre ve como ele i tor, a in ten -
ção do le gis la dor cons ti tu in te deve trans for mar -se em 
nor ma per ma nen te.

Per ma nen te deve ser tam bém a pre o cu pa ção
em es ti mu lar a par ti ci pa ção dos jo vens de 16 anos na
vida po lí ti ca, pois em bo ra não se jam obri ga dos a vo tar, 
já dis põem de con di ções de par ti ci par mais ati va men te 
na es co lha de seus re pre sen tan tes, por meio do voto.

Sala das Ses sões, 23 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Ro ber to Fre i re – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Edu ar do Du tra – Anto nio Car los Va la da res –
Pa u lo Sou to – Gil van Bor ges – Luiz Otá vio – Se -
bas tião Ro cha – Pe dro Si mon – Ri car do San tos –
La u ro Cam pos – Ge ral do Cân di do – Amir Lan do –
Na bor Ju ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Emí lia Fer -
nan des – Ro ber to Sa tur ni no – Car los Pa tri cí nio –
Tião Vi a na – João Alber to – Alva ro Dias – Lú cio
Alcân ta ra – José Fo ga ça – Pa u lo Har tung – Bel lo
Par ga – Ca sil do Mal da ner – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo

su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i -

to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es -

tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri -
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na -

dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -

pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e
juiz de paz;

d)de zo i to anos para Ve re a dor.
§4º São ine le gí ve is os ina lis tá ve is e os anal fa be -

tos.
§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do -

res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do no cur so dos 
man da tos po de rão ser re e le i tos para um úni co pe río -
do sub se qüen te.

§ 6º Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre si -
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do



Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção do
ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou afins,
até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den te da
Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó rio, do
Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja subs ti -
tu í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i to, sal vo
se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à re e le i ção.

§ 8º O mi li tar avis tá vel é ele gí vel, aten di das as
se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de ser vi ço, de -
ve rá afas tar-se da ati vi da de;

II – se con tar mais de dez anos de ser vi ço, será
agre ga do pela au to ri da de su pe ri or e, se ele i to, pas sa -
rá au to ma ti ca men te, no ato da di plo ma ção, para a
ina ti vi da de.

§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -
sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti va, a mo ra li -
da de para o exer cí cio do man da to, con si de ra da a vida 
pre gres sa do can di da to, e a nor ma li da de e le gi ti mi da -
de das ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi -
co ou o abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em -
pre go na ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante o Jus ti ça Ele i to ral, no pra zo de quin ze dias con -
ta dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11. A ação de im pug na ção de man da to tra mi -
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções 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. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.  

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ilus tre Pre si den te
Car los Wil son, Srªs e Srs. Se na do res, cor re, pe los
mais di fe ren tes me i os, uma no tí cia trun ca da, se não in -
com ple ta. Algu mas pes so as têm te le fo na do para o

meu ga bi ne te e para a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia que ren do in for ma ções, já que as têm
re ce bi do de sen con tra das, em der re dor da vo ta ção das 
emen das apre sen ta das à Re for ma do Ju di ciá rio. Sabe
V. Exª, que foi um dos de ci si vos e efi ci en tes apre sen ta -
do res de emen das, que esse nú me ro atin giu 248.

Na úl ti ma re u nião, quar ta-fe i ra pas sa da, apre -
sen tei, na qua li da de de Re la tor, o pa re cer so bre es -
sas emen das. É evi den te que nem to dos os co le gas,
ape sar de já ha ver um en ten di men to de que não se
apre sen ta ria mais ne nhu ma emen da, es ta vam em
con di ções de ana li sar o pa re cer do Re la tor. 

Aí é que vem o de sen con tro: as pes so as di zem
que o Se na do está obs tru in do a vo ta ção da Re for ma
do Ju di ciá rio, por in ter mé dio dos mem bros da Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. E eu que ro de fen dê-lo.

Em ver da de, o que hou ve foi, na for ma re gi men -
tal, um pe di do de vis ta co le ti vo, para que os co le gas
que in te gram aque la Co mis são pos sam de bru çar-se
so bre o pa re cer do Re la tor.

E é o que está ocor ren do, Sr. Pre si den te, nes te
meio tem po, até a pró xi ma quar ta-fe i ra. Não só os que
in te gram a opo si ção, como tam bém a si tu a ção, sa bem
que ali não há ne nhu ma co no ta ção po lí ti co-par ti dá ria.
Não se pode pen sar numa re for ma do Ju di ciá rio, no
sen ti do de agi li zar a Jus ti ça – e a sua ma i or pra ga é a
len ti dão –, sem que se dê a to dos a opor tu ni da de da
sua con tri bu i ção. E essa con tri bu i ção tem sido va li o sa.
É cla ro que os mais afe i tos às li des da Jus ti ça te rão um 
con ví vio mais pró xi mo, mas nem por isso se po de rão
ex clu ir aque les que, no dia-a-dia, tem o di plo ma da uni -
ver si da de da ex pe riên cia para apre sen tar à Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça a sua con tri bu i ção.

Por isso, eu pe di ria a V. Exª que fi zes se re gis trar
no nos so Jor nal do Se na do que o que hou ve foi um
pe di do de vis ta co le ti vo e não um en tra ve, um obs tá cu lo
à vo ta ção do pa re cer quan to a es sas emen das, e que,
na quar ta-fe i ra, ini ci a re mos a vo ta ção do pa re cer so bre
as emen das, res sal tan do, Sr. Pre si den te, que há emen -
das que fo ram aco lhi das pelo Re la tor. De logo se acor -
dou que aque las emen das aco lhi das pelo Re la tor que
te nham a con cor dân cia da opo si ção e da si tu a ção se -
rão vo ta das em blo co. Ou tras que fo ram aco lhi das em
par te, ou tras pre ju di ca das por que já aco lhi das e as de -
ma is re je i ta das pelo Re la tor, tudo isso, se hou ver tem -
po, será le va do a efe i to na quar ta-fe i ra vin dou ra. Em não 
sen do pos sí vel, a Pre si dên cia da Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça pe di rá a V. Exª que seja re a li za da uma
re u nião ex tra or di ná ria com a pre sen ça dos co le gas, a
fim de que não se obs ta cu li ze, não se em per re, não se
de mo re na apre ci a ção da qui lo que o povo es pe ra, que é 
uma Re for ma do Ju di ciá rio não fe i ta para seg men tos,
mas sim para o povo bra si le i ro.

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



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ber nar do Ca bral, o es cla re ci men to de V. Exª é mu i to
im por tan te e re gi men tal. Esta Pre si dên cia de ter mi na
que a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al do Se na do,
atra vés do Jor nal do Se na do, dê am plo des ta que no
jor nal de se gun da-fe i ra, para que a opi nião pú bli ca
pos sa ser mais bem in for ma da da po si ção cor re ta da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tão
bem pre si di da por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. 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, pri me i ra men te 
gos ta ría mos de as si na lar que a Con fe de ra ção Na ci o -
nal da Agri cul tu ra – CNA co me mo ra, no dia de hoje,
seus 50 anos de ati vi da des em de fe sa dos pro du to res 
ru ra is bra si le i ros. Ao re gis trar esse im por tan te mar co,
gos ta ria de pa ra be ni zar aque la en ti da de, bem como
as suas fe de ra ções as so ci a das nos Esta dos e os sin -
di ca tos ru ra is a elas vin cu la dos e exis ten tes na qua se 
to ta li da de dos mu ni cí pi os bra si le i ros.

Nes se pe río do de 50 anos, a CNA sem pre es te ve 
ao lado dos pro du to res ru ra is em seu tra ba lho de pre -
ser var e em sua luta de in ves tir no cam po bra si le i ro.

Sem dú vi da, os gran des avan ços ob ti dos pela
agri cul tu ra bra si le i ra de vem-se ao es for ço e ao tra ba -
lho da CNA, que, com sua li de ran ça, aju dou no cres ci -
men to do cam po, pos si bi li tan do que a nos sa agri cul tu -
ra se tor nas se uma das mais com pe ti ti vas do pla ne ta.

Por tan to, nos sos pa ra béns à CNA e a to dos que
a ela são as so ci a dos.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, on tem, aqui em Bra -
sí lia, a CNA ho me na ge ou mu i tos da que les que, de for -
ma di re ta, au xi li a ram esta en ti da de e a agri cul tu ra bra -
si le i ra nos úl ti mos 50 anos. Ho me na ge ou o atu al e os
ex-pre si den tes da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul -
tu ra e tam bém um re pre sen tan te de cada Esta do bra -
si le i ro que, ao lon go des ses 50 anos, apo i a ram a CNA. 

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, gos ta ria de
re gis trar que a Asso ci a ção Bra si le i ra dos Pro du to res
de Algo dão – ABRAPA, em so le ni da de re a li za da nes -
sa quar ta-fe i ra, con ce deu ao Sr. Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, Pra ti ni de Mo ra es, o
prê mio Per so na li da de do Algo dão, ati tu de jus ta e me -
ri tó ria pelo apo io que S. Exa vem dan do à co to ni cul tu -
ra bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o ob je ti vo
prin ci pal de ocu par mos esta tri bu na não é ape nas re -
la tar fa tos co me mo ra ti vos, sem pre mu i to bons, mas

fa zer al gu mas con si de ra ções so bre a cul tu ra do al go -
dão em nos so País. 

O Bra sil sem pre foi efi ci en te e im por tan te pro du -
tor de al go dão. Em 1992, a pro du ção de al go dão em
plu ma atin giu 960 mil to ne la das, mas, a par tir daí, foi
de cres cen do, che gan do qua se ao fun do do poço em
1997, quan do a pro du ção des pen cou para 350 mil to -
ne la das, de i xan do de sem pre ga dos cer ta de 500 mil
tra ba lha do res ru ra is, que, por cer to, mi gra ram para as 
ci da des ou en gros sa ram o con tin gen te do Mo vi men to 
dos Tra ba lha do res Sem Ter ra – MST. Uma cri se que
trou xe uma me da lha de ver go nha para o Bra sil, ou
seja, a de ocu par a de pri men te e hu mi lhan te po si ção
de ma i or im por ta dor mun di al da que la fi bra, gas tan do
cer ca de um bi lhão de dó la res por ano. 

Mas, a par tir de 1996, o Go ver no Fe de ral co me -
çou a im ple men tar um con jun to de me di das para
com pen sar as di fi cul da des dos pro du to res de al go -
dão e para re ver ter a ten dên cia de que da da pro du -
ção. Essa ati tu de do Go ver no Fe de ral foi se gui da por
al guns go ver nos es ta du a is e sus ci tou uma re a ção fa -
vo rá vel dos pro du to res com au men to de área plan ta da 
e, por con se qüên cia, a di mi nu i ção da im por ta ção de
al go dão. Entre tan to, o mais sig ni fi ca ti vo re sul ta do foi a
pro fis si o na li za ção des sa cul tu ra, cu jos pro du to res
pas sa ram a usar in ten sa men te tec no lo gia mais mo -
der na, au men tan do a sua pro du ti vi da de fí si ca. Nes se
es for ço, uni ram-se tam bém as en ti da des de pes qui sa
pú bli cas e pri va das, os pro du to res ru ra is, as in dús tri as
be ne fi ci a do ras  e con su mi do ras, as em pre sas pro du -
to ras de se men tes, in su mos, de fen si vos, má qui nas,
equi pa men tos, en fim, to dos os ele men tos da ca de ia
pro du ti va do al go dão. Vale aqui res sal tar e re gis trar a
cri a ção e con so li da ção de as so ci a ções es ta du a is dos
pro du to res de al go dão e da Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Pro du to res de Algo dão – ABRAPA, que as su miu um
pa pel mu i to im por tan te na di vul ga ção, na or ga ni za ção
dos pro du to res, na di fu são de tec no lo gia e no en ca mi -
nha men to e ne go ci a ção das pos tu la ções des se se tor.

Como re sul ta do prá ti co, num pe río do ex tre ma -
men te cur to, a pro du ção bra si le i ra de al go dão em plu -
ma ele vou-se, em 2001, ao pa ta mar de 900 mil to ne -
la das, ou seja, duas ve zes e meia ma i or que a pro du -
ção de 1997. Des se to tal, cer ca de 50% fo ram pro du -
zi das no meu Esta do, Mato Gros so. Essa foi uma de -
mons tra ção ca bal das po ten ci a li da des da cul tu ra do
al go dão no Bra sil, da com pe tên cia dos pro du to res e
dos di ver sos seg men tos en vol vi dos nes sa ca de ia,
mo ti vo de or gu lho para to dos nós.

Ago ra, a ex pec ta ti va para a pró xi ma sa fra de al -
go dão não se tem mos tra do tão al vis sa re i ra, já que as 
es ti ma ti vas si na li zam para uma re du ção de 20% do



vo lu me da pro du ção. Isso por que os ní ve is de pre ços,
pres si o na dos pela ele va ção da ofer ta des sa ma té -
ria-pri ma no mer ca do glo bal, vêm ca in do, o que des -
mo ti va os pro du to res.

Mas, pa re ce exis tir ain da uma ou tra ca u sa que
im pe de os com pe ten tes pro du to res na ci o na is de al -
go dão de com pe tir, em pre ço, no mer ca do in ter na ci o -
nal. Essa ca u sa está re la ci o na da com o ma te ri al ge -
né ti co uti li za do pe los pro du to res bra si le i ros.

Ve ja mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res:
no Bra sil, é pro i bi do o plan tio de se men tes ge ne ti ca -
men te mo di fi ca das, en quan to tal pro i bi ção não exis te
em ou tros pa í ses pro du to res; 60% do al go dão pro du -
zi do no pla ne ta é ori un do de ma te ri al ge ne ti ca men te
mo di fi ca do. Assim, por exem plo, tem sido pos sí vel
que os pro du to res ame ri ca nos e chi ne ses au men tem
a sua pro du ção em cer ca de 20%, man ten do a mes -
ma área plan ta da. Uma con cor rên cia des le al e in de -
fen sá vel no atu al mo men to de glo ba li za ção das eco -
no mi as mun di a is.

Essa pro i bi ção, Sr. Pre si den te, obri ga os pro du -
to res na ci o na is a gas ta rem mais com pul ve ri za ções
de de fen si vos, as qua is são res pon sá ve is por qua se
um ter ço do cus to de pro du ção, isso por que as va ri e -
da des tra di ci o na is de al go dão exi gem, no seu ci clo
cul tu ral, de 10 a 15 pul ve ri za ções, en quan to que as
ge ne ti ca men te mo di fi ca das não exi gem mais que 3
ou 5 pul ve ri za ções. Não se pode de i xar de con si de rar
que, com as va ri e da des tra di ci o na is, os pro du to res
bra si le i ros jo gam vo lu mes ele va dos de de fen si vos em 
sua la vou ra, o que afe ta a sa ú de dos tra ba lha do res e,
sem dú vi da, com pro me te o meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro i bi -
ção bra si le i ra ao uso de se men tes de al go dão ge ne ti -
ca men te mo di fi ca das com pro me te se ri a men te o fu tu -
ro da cul tu ra de al go dão no País e não en con tra jus ti fi -
ca ti vas pla u sí ve is nos li mi tes da ra zão.

Se gun do in for ma ções que ob ti ve, a Co mis são
Na ci o nal de Bi o tec no lo gia – a CTNBio já apro vou o
plan tio de en sa i os de se men tes mo di fi ca das de al go -
dão e mi lho Bt para a sa fra de 2001/2002. Entre tan to,
eles não po dem ser ini ci a dos, pois aguar dam a emis -
são, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, das Au to ri za ções
de Tes te para Ensa io de Cam po, da Per mis são para
Impor ta ção de Se men tes e da de fi ni ção de re gras
para ob ten ção do Re gis tro Espe ci al Tem po rá rio.

Essas pro vi dên ci as pre ci sam ser ado ta das com
ur gên cia a fim de pos si bi li tar que es ses en sa i os e tes -
tes de cam po se jam ini ci a dos até o mês de de zem bro
des te ano, para obe de cer ao ca len dá rio de plan tio da
sa fra de ve rão.

Assim, que re mos de i xar bem cla ro que só vi su -
a li za mos um fu tu ro mais pro mis sor para a cul tu ra de
al go dão em nos so País se fo rem eli mi na das, com ur -
gên cia, es sas ques ti o ná ve is res tri ções ao plan tio de
se men tes ge ne ti ca men te mo di fi ca das. Sa be mos que
é fun da men tal e ne ces sá rio que se fa çam to dos os
en sa i os e tes tes de cam po, mas é tam bém ne ces sá -
rio que não cri e mos im pe di men tos sem fun da men ta -
ção, que trans for mem o pro du tor bra si le i ro de al go -
dão em ”pro du tor ta li bã“, ne gan do-lhes o es sen ci al
para a so bre vi vên cia em nome de ou tros in te res ses,
sob a capa de res guar dar os in te res ses da so ci e da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, pela Li -
de ran ça do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros dis tin tos,
mas am bos ex tre ma men te im por tan tes para o País.

O pri me i ro de les diz res pe i to à Me di da Pro vi só -
ria nº 2.222, de 4 de se tem bro de 2001, que re gu la -
men ta o re gi me es pe ci al de tri bu ta ção para os fun dos
de pen são.

Ao lon go dos úl ti mos dois anos, te mos dis cu ti do, 
no ple ná rio do Con gres so, a re gu la men ta ção da Pre -
vi dên cia Com ple men tar, a re gu la men ta ção dos fun -
dos de pen são e o sis te ma tri bu tá rio para que es ses
fun dos se adap tem a uma re a li da de mun di al, trans for -
man do-se no que que re mos: um gran de fun do de in -
ves ti men to a lon go pra zo, cap ta dor de pou pan ça e
mola do de sen vol vi men to do País.

Pois bem, avan ça mos mu i to. Apro va mos, aqui
no Con gres so  e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so já os san ci o nou , dois pro je tos de lei com ple -
men tar, re gu la men tan do a pre vi dên cia com ple men -
tar. Um ter ce i ro pro je to ain da se en con tra na Câ ma ra
dos De pu ta dos, de pen den do da vo ta ção de al gu mas
emen das. Mas, sem dú vi da al gu ma, avan ça mos bas -
tan te na es tru tu ra ção da pre vi dên cia no País.

Ago ra, fal ta o pró xi mo pas so: se di men tar o re gi -
me es pe ci al tri bu tá rio com o di fe ri men to e a so lu ção
para que os fun dos de pen são pos sam cres cer no
País. Fal ta pou co para esse en ten di men to, pois já
exis te acor do so bre a dí vi da pas sa da; mas ain da se
dis cu tem al gu mas ques tões de mo de lo para o fu tu ro.
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so já si na li -
zou com o di fe ri men to tri bu tá rio para os fun dos.

Então, Sr. Pre si den te, peço a pa la vra hoje para
fa zer um ape lo, de um lado, à Re ce i ta Fe de ral e ao Mi -
nis té rio da Fa zen da, e, do ou tro, à Abrapp, aos re pre -



sen tan tes dos fun dos e ao Mi nis tro da Pre vi dên cia,
Ro ber to Brandt, para que, na pró xi ma se ma na, en tre -
mos em en ten di men to para de fi nir, ain da nes te ano, o
novo mo de lo tri bu tá rio, com a ne go ci a ção fir ma da en -
tre o Go ver no e os fun dos de pen são. Esse acor do
pos si bi li ta rá tam bém a in ser ção se gu ra no Orça men -
to de mais R$6,8 bi lhões para in ves ti men tos no País,
além de am pli ar a ar re ca da ção da Re ce i ta Fe de ral
em mais de R$300 mi lhões, a par tir do pró xi mo ano.

Por tan to, esse é um acor do im por tan te, e que ro
re gis trar a dis po si ção do Go ver no de bus car o en ten -
di men to, de me lho rar a si tu a ção dos fun dos. Ao mes -
mo tem po, o Go ver no ape la para que fa ça mos isso o
mais rá pi do pos sí vel. 

Peço a trans cri ção do tex to que apre sen ta pro -
pos ta para re gi me tri bu tá rio de pre vi dên cia com ple -
men tar, en ca mi nha do pe los fun dos de pen são.

Sr. Pre si den te, fa rei ra pi da men te o se gun do re -
gis tro, que con si de ro ex tre ma men te im por tan te. Pa ra -
be ni zo o Mi nis tro Sér gio Ama ral, do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, pela am pli a ção do co mér cio en tre o
Bra sil e a Chi na, que hoje está em US$2,5 bi lhões,
con si de ra dos os nove pri me i ros me ses do ano. O Mi -
nis tro re ce beu o Assis ten te de Co mér cio Exte ri or da
Chi na para ava li a rem os in te res ses dos dois pa í ses,
e, sem dú vi da al gu ma, a Chi na e o Bra sil du pli ca rão
seu re la ci o na men to co mer ci al nes te ano.

Logo, o fato é bas tan te aus pi ci o so, não pelo
mon tan te que já se de fi ne, mas pelo gran de mer ca do
re pre sen ta do pela Chi na para os pro du tos bra si le i ros. 
Qu e ro aqui apla u dir a ação do Mi nis tro Sér gio Ama -
ral, pe din do a trans cri ção da ma té ria pu bli ca da pelo
Jor nal do Bra sil, ”Inter câm bio qua se do brou“, re fe -
rin do-se ao Bra sil e à Chi na.

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

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR ROMERO JUCÁ
EM SEU PRONUNCIAMENTO, PARA
SEREM PUBLICADOS NA FORMA DO
ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.222
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to de
ren da, dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi -
den ciá rio.

Art. 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2002, os ren di men tos e
ga nhos au fe ri dos nas apli ca ções de re cur sos das pro vi sões, re -
ser vas téc ni cas e fun dos de en ti da des aber tas de pre vi dên cia
com ple men tar e de so ci e da des se gu ra do ras que ope ram pla nos
de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio, fi cam su je i tos à in ci dên -
cia do im pos to de ren da de acor do com as nor mas de tri bu ta ção
apli cá ve is às pes so as fí si cas e às pes so as ju rí di cas fi nan ce i ras.

Pa rá gra fo úni co. O im pos to cor res pon den te à par ce la do
ren di men to ou ga nho apro pri a da ao par ti ci pan te ou as sis ti do pelo 
pla no não pode ser com pen sa do com qual quer im pos to ou con tri -

bu i ção de vi do pe las pes so as ju rí di cas re fe ri das nes te ar ti go ou
pela pes soa fí si ca par ti ci pan te ou as sis ti da.

Art. 2º A en ti da de aber ta ou fe cha da de pre vi dên cia com -
ple men tar, a so ci e da de se gu ra do ra e o ad mi nis tra dor do Fun do
de Apo sen ta do ria Pro gra ma da Indi vi du al – FAPI po de rão op tar
por re gi me es pe ci al de tri bu ta ção, no qual não in ci di rá o im pos to
de ren da so bre os ren di men tos e ga nhos au fe ri dos nas apli ca -
ções de re cur sos de pro vi sões, re ser vas téc ni cas, in clu si ve even -
tu a is su pe rá vi tes téc ni cos e fun dos re fe ren tes a pla nos de be ne fí -
ci os pre vi den ciá ri os.

§ 1º A não in ci dên cia do im pos to so bre a ren da pre vis ta no 
ca put des te ar ti go, apli ca-se para os ren di men tos e ga nhos pro -
du zi dos a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002.

§ 2º A op ção pelo re gi me de que tra ta este ar ti go subs ti tui
o re gi me de tri bu ta ção do im pos to de ren da so bre os ren di men tos 
e ga nhos au fe ri dos por en ti da de fe cha da de pre vi dên cia com ple -
men tar e pelo Fapi, pre vis to na le gis la ção vi gen te, bem as sim o
de que tra ta o art. 1º, re la ti va men te às en ti da des aber tas de pre -
vi dên cia com ple men tar e às so ci e da des se gu ra do ras.

Art. 3º A op ção pelo re gi me re fe ri do no art. 2º de ve rá ser
efe ti va da até o úl ti mo dia útil do mês de de zem bro, pro du zin do
efe i tos a par tir do ano-ca len dá rio sub se qüen te.

§ 1º A en ti da de fe cha da de pre vi dên cia com ple men tar e o
Fapi po de rão op tar pelo re gi me re fe ri do no art. 2º até o úl ti mo dia
útil do mês de de zem bro de 2001, pro du zin do efe i tos para o pe -
río do de 1º de ja ne i ro a 31 de de zem bro de 2001.

§ 2º A op ção de que tra ta este ar ti go será for ma li za da se -
gun do as nor mas es ta be le ci das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 4º O dis pos to nos arts. 1º a 3º não ex clui a in ci dên cia
do im pos to de ren da na fon te so bre as im por tân ci as pa gas ou
cre di ta das à pes soa fí si ca par ti ci pan te ou as sis ti da, na for ma da
le gis la ção em vi gor.

Art. 5º As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men -
tar e os ad mi nis tra do res do Fun do de Apo sen ta do ria Pro gra ma da 
Indi vi du al que op ta rem pelo re gi me es pe ci al de tri bu ta ção po de -
rão pa gar ou par ce lar, até o úl ti mo dia útil do mês de ja ne i ro de
2002, nas con di ções es ta be le ci das pelo art. 17 da Lei nº 9.779,
de 19 de ja ne i ro de 1999, sem a in ci dên cia de ju ros de qual quer
na tu re za e cor ri gi dos pela Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo-TJLP,
os dé bi tos re la ti vos ao im pos to de ren da, in ci den tes so bre os ren -
di men tos e ga nhos au fe ri dos nos exer cí ci os de 1996 e 1997 re fe -
ri dos no ca put do art. 2º.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, a pes soa ju rí di ca
de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres sa e ir re vo gá vel de to das
as ações ju di ci a is que te nham por ob je to o tri bu to in di ca do no ca -
put e re nun ci ar a qual quer ale ga ção de di re i to so bre as qua is se
fun dam as re fe ri das ações;

§ 2º Na hi pó te se de par ce la men to, os ju ros a que se re fe re 
o § 4º do art. 17 da Lei nº 9.779, de 1999, se rão cal cu la dos a par -
tir do mês de ja ne i ro de 2002.

§ 3º A op ção pelo par ce la men to re fe ri do no ca put dar-se-á 
pelo pa ga men to da pri me i ra par ce la, no mes mo pra zo es ta be le ci -
do para o pa ga men to in te gral.

§ 4º A Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do e a Con -
tri bu i ção so ci al para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al não
in ci dem so bre os ren di men tos e ga nhos au fe ri dos nas apli ca ções 
de re cur sos de pro vi sões, re ser vas téc ni cas, in clu si ve even tu a is
su pe rá vi tes téc ni cos e fun dos re fe ren tes a pla nos de be ne fí ci os
das en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar.

Art. 6º Fi cam man ti das to das as de ma is re gras que dis ci -
pli nam a in ci dên cia do im pos to de ren da so bre pla nos de be ne fí -
ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio ou Fapi, in clu si ve as re la ti vas aos li -



mi tes e às con di ções, para as de du ções da base de cál cu lo do
im pos to, das con tri bu i ções fe i tas por pes soa fí si ca ou ju rí di ca.

Art. 7º A de du ção das con tri bu i ções da pes soa ju rí di ca
para os se gu ros de vida com cláu su la de co ber tu ra por so bre vi -
vên cia fica:

I – con di ci o na da à op ção de que tra ta o art. 2º des ta Me di -
da Pro vi só ria;

II – su je i ta, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002, ao li mi te de que 
tra ta o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de de zem bro de 1997.

PROPOSTA PARA REGIME TRIBUTÁRIO 
DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Apre sen ta ção

O tra ta men to tri bu tá rio dis pen sa do pelo Esta do aos fun dos 
de pen são pode ser ana li sa do em duas di fe ren tes es fe ras. De um 
lado, a ques tão da imu ni da de tri bu tá ria, e nes se sen ti do já há um
caso lí der jul ga do pelo STF, onde se ve ri fi ca ram 4 vo tos fa vo rá ve -
is aos fun dos e seis con trá ri os, e de ou tro lado o di fe ri men to tri -
bu tá rio apro va do na Câ ma ra e no Se na do, por am pla ma i o ria de
vo tos, no con tex to da Lei Com ple men tar 109.

Imu ni da de tri bu tá ria

Embo ra a prin ci pal cor te do País te nha se ma ni fes ta do, no
jul ga men to pon tu al do mé ri to da imu ni da de tri bu tá ria, con tra ri a -
men te aos fun dos de pen são, o fato é que ain da exis tem per to de 
500 ações tra mi tan do em di fe ren tes ins tân ci as, sen do que 80 de -
las no pró prio STF. Assim, per ce be-se que o re co lhi men to do im -
pos to de ve rá ser ju ri di ca men te ques ti o na do ain da por lon go tem -
po. Por ou tro lado, o STF ain da não ana li sou a ques tão pelo ân -
gu lo da bi tri bu ta ção, que se irá ca rac te ri zar por que se nada for fe -
i to para evi tar esta pou pan ça será tri bu ta da tan to no pe río do de
acu mu la ção das re ser vas como na fase de pa ga men to dos be ne -
fí ci os. Pe los ar gu men tos ex pos tos, vê-se que a ques tão de ve rá
avan çar len ta men te no ter re no ju di ci al.

Di fe ri men to tri bu tá rio

A Lei Com ple men tar 109, que re gu la men ta a Pre vi dên cia
Com ple men tar, apro va da por am pla ma i o ria no Con gres so, ado tou 
em seu art. 70 o prin cí pio do di fe ri men to do im pos to, pelo qual a
tri bu ta ção in ci de ape nas no fi nal, quan do as re ser vas se trans for -
mam em ren da sob a for ma de apo sen ta do ria paga aos par ti ci pan -
tes. Esta lei em si de ve rá fa vo re cer uma rá pi da ex pan são do sis te -
ma de fun dos de pen são nos pró xi mos anos, por ace nar com a ne -
ces sá ria es ta bi li da de de re gras. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, em bo ra te nha ve ta do o ar ti go 70, na men sa gem que en -
vi ou ao Con gres so Na ci o nal mos trou cla ra men te com pre en der a
ex tre ma im por tân cia do di fe ri men to, ao de ter mi nar ao Mi nis tro da
Fa zen da que en con tras se a me lhor for ma de vi a bi li zá-lo.

Ocor re que a for ma en con tra da foi a MP 2.222, que lon ge
de es ta be le cer o di fe ri men to, trou xe um re gi me es pe ci al de tri bu -
ta ção, pre ven do uma so lu ção para o pas sa do (es to que) que se ria 
pago sem ju ros e sem mul ta, mas es ta be le cen do a tri bu ta ção so -
bre as re ser vas ga ran ti do ras do be ne fí cio e tam bém so bre o va lor 
pago a tí tu lo de apo sen ta do ria. Esses são os in gre di en tes de um
im pas se que per ma ne ce e re cla ma uma so lu ção.

Pro pos ta para a so lu ção do im pas se

O que es ta mos pro pon do é um tra ta men to uni ver sal para as
pre vi dên ci as fe cha da e aber ta, fun da men ta do no prin cí pio do di fe ri -
men to tri bu tá rio. Este en con tra res pal do no ce ná rio in ter na ci o nal.
Nos pa í ses mais de sen vol vi dos, aque les onde os fun dos de pen são 
são mais im por tan tes para a eco no mia e o sis te ma pre vi den ciá rio,
o im pos to é re co lhi do ape nas no fi nal, quan do é pago o be ne fí cio.

Pou pan ça, pre vi dên cia pri va da e a ex pe riên cia in ter na ci o nal

Um sis te ma de pre vi dên cia pri va da bem re gu la do e sa u dá vel 
pro por ci o na a in je ção de um mon tan te subs tan ci al de re cur sos de
lon go pra zo nos mer ca dos de ca pi ta is lo ca is, ba ra te an do o cus to
do ca pi tal.

Na ma i o ria das eco no mi as de sen vol vi das, uma das prin ci pa -
is fon tes de pou pan ça é a pre vi dên cia pri va da. O re gi me tri bu tá rio e
a efi ciên cia re gu la tó ria são con di ções de ter mi nan tes para o bom
fun ci o na men to des se sis te ma. A ta be la aba i xo sin te ti za as re gras de 
tri bu ta ção em al guns pa í ses se le ci o na dos por sua re le vân cia.

Re gi mes Fis ca is – Ca sos mais Co muns (pa í ses se le ci o na dos)

Pa í ses Ca rac te rís ti cas
Esta dos Uni dos Con tri bu i ção e ren di men tos au fe ri dos isen tos. 

Be ne fí ci os tri bu ta dos, com exa us ti va ti pi fi ca -
ção de mo da li da des de pla nos.

Re i no Uni do Con tri bu i ção e ren di men tos au fe ri dos isen tos. 
Be ne fí ci os tri bu ta dos, ex ce to para os au fe ri -
dos aba i xo de de ter mi na dos va lo res.

Ale ma nha Con tri bu i ções das com pa nhi as são ta xa das
como sa lá ri os. Con tri bu i ções de pes so as fí si -
cas e re tor nos so bre os ren di men tos são
isen tos. Be ne fí ci os são ta xa dos a alí quo tas
me no res do que as que in ci dem so bre os as -
sa la ri a dos.

Ja pão Con tri bu i ções são isen tas de im pos tos. Re -
tor nos so bre as apli ca ções são tri bu ta dos a
alí quo tas di fe ren ci a das com o pra zo das apli -
ca ções. Be ne fí ci os são tri bu ta dos na alí quo ta 
pro gres si va.

Ca na dá Con tri bu i ção e ren di men tos au fe ri dos isen -
tos, be ne fí ci os tri bu ta dos.

Ho lan da Con tri bu i ção e ren di men tos au fe ri dos isen -
tos, be ne fí ci os tri bu ta dos.

Aus trá lia Con tri bu i ções, ren di men tos e be ne fí ci os são
tri bu ta dos.

Itá lia Con tri bu i ção e ren di men tos au fe ri dos isen -
tos, be ne fí ci os tri bu ta dos.

 Como vis to, a op ção da MP 2.222, de isen tar as con tri bu i -
ções e tri bu tar os ren di men tos, é rara. Na lis ta aci ma, a ex ce ção
é Aus trá lia e o Ja pão, sen do que este úl ti mo tri bu ta os ren di men -
tos de for ma di fe ren ci a da em re la ção ao pra zo de apli ca ção, for -
ma esta co mu men te uti li za da com o ob je ti vo de alon gar o pra zo
da pou pan ça. Em to dos os ou tros, os ren di men tos au fe ri dos es -
tão isen tos. A tri bu ta ção ocor re ape nas na fase de pa ga men to
dos be ne fí ci os.

O que se pro põe é uma adap ta ção da MP 2.222. Pri me i ro,
bus car-se-ia re sol ver o pas sa do. Con si de ran do que o prin cí pio do 
di fe ri men to re mon ta à EC 20 de 1998, ins pi ra do ra da Lei Com ple -
men tar 109, e le van do em con ta tam bém que es ses cré di tos
pres cre vem em 5 anos, o que se su ge re, re la ti va men te ao pe río -
do de 96 a 2000, é pa gar-se os im pos tos de 96 e 97 por seus va -
lo res no mi na is (R$4,8 bi lhões), cor ri gi dos pela TJLP, o mes mo ín -
di ce uti li za do no pro gra ma do Re fis. Atu a li za do pela TJLP, esse
mon tan te su bi ria para R$6,8 bi lhões. Esses re cur sos, como já se
en con tram pro vi si o na dos, per mi ti ri am o pa ga men to pe los fun dos
de pen são no cur to pra zo, algo en tre 3 e 6 me ses.

Os be ne fí ci os des sa pro pos ta se fa zem evi den tes. Co me -
ça ria por eli mi nar ra pi da men te um pas si vo ju di ci al que se ar ras ta



há qua se duas dé ca das, trans fe rin do es ses re cur sos de for ma
qua se ime di a ta para os co fres pú bli cos.

Tal en ca mi nha men to tam bém si na li za ria a ne ces sá ria es -
ta bi li da de de re gras e a ado ção de um tra ta men to tri bu tá rio em
con so nân cia com as prá ti cas in ter na ci o na is, fa vo re cen do com
isso o cres ci men to da pre vi dên cia com ple men tar e, con se qüen -
te men te, da pou pan ça pre vi den ciá ria. E as pro vi sões trans for -
ma das em ati vos dos fun dos aju da ri am a re for çar o equi lí brio de
mu i tos dos pla nos, pro pi ci an do um ma i or equi lí brio atu a ri al.

FUTURO TRIBUTADO

O STF (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral) de ci diu re cen te men te
que os fun dos de pen são não es tão isen tos do pa ga men to de
IPTU. O fun do Ce res, da Embra pa, foi con de na do a pa gar esse
tri bu to – re fe ren te ao ano de 1992 – so bre três imó ve is.

O Su pre mo con si de rou que os fun dos não são en ti da des
de as sis tên cia so ci al sem fins lu cra ti vos e que, por tan to, de vem
pa gar tri bu tos.

Pa re ce jus ta a de ci são do STF de não re co nhe cer a imu ni -
da de tri bu tá ria dos fun dos para o pa ga men to de tri bu tos que in ci -
dem so bre pro pri e da de, como o IPTU. O pro ble ma é a tri bu ta ção
so bre a ren da.

O Go ver no Fe de ral acre di ta que essa de ci são abre ca mi -
nho para co brar dos fun dos o Impos to de Ren da so bre os ren di -
men tos de suas apli ca ções. Os fun dos de pen são de fen dem que
o IR deve ser co bra do dos par ti ci pan tes quan do es ti ve rem re ce -
ben do seus be ne fí ci os. Esta é uma prá ti ca in ter na ci o nal men te
con sa gra da, que visa a es ti mu lar a pou pan ça de lon go pra zo, ele -
men to fun da men tal para o fi nan ci a men to da pro du ção e para a
sus ten ta ção de um mer ca do de ca pi ta is di nâ mi co.

A in ten ção de co brar o IR so bre os ren di men tos ob ti dos
pe los fun dos se so bre põe, por tan to, à ra ci o na li da de eco nô mi ca.
Essa ta xa ção, que aten de a ob je ti vos ar re ca da tó ri os de cur to pra -
zo, ini be a for ma ção um tipo es tra té gi co de pou pan ça.

O di fe ri men to do IR para as apli ca ções dos fun dos de pen -
são foi apro va do pelo Con gres so, mas esse ar ti go da nova le gis -
la ção da pre vi dên cia com ple men tar foi ve ta do pelo pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

De iní cio, ale gou-se que o as sun to não de ve ria ser tra ta do
em lei com ple men tar, mas sim em lei or di ná ria. De po is, o go ver no 
mu dou de po si ção e edi tou uma MP que con tra ria um pro je to por
ele mes mo ela bo ra do e apro va do com apo io ma ci ço en tre par la -
men ta res da base go ver nis ta e da opo si ção. Além dis so, mu i tos
ju ris tas en ten dem que o re co lhi men to do IR so bre os ga nhos dos
fun dos e de po is so bre os be ne fí ci os dos par ti ci pan tes se ria um
caso de bi tri bu ta ção. Ca be rá ao STF a úl ti ma pa la vra.

A san gria nos fun dos

         (Edi to ri al de O Esta do – 18-11-2001)

O De pu ta do Fe de ral Sam pa io Dó ria (PSDB – SP), re la -
tor-ge ral do Orça men to da União, des co briu de onde ti rar mais di -
nhe i ro para gas tar em 2002: os fun dos de pen são, que per ten -
cem a 1,7 mi lhão de tra ba lha do res com 4,5 mi lhões de de pen -
den tes. Se es ses fun dos pa ga rem, como pre vê o de pu ta do, im -
pos tos que eles dis cu tem na Jus ti ça, ha ve rá R$3,4 bi lhões a in -
cor po rar ao Orça men to da União, no ano que vem, as se gu ran do
fol ga para a apro va ção de emen das dos de pu ta dos que que rem
des ti nar re cur sos às suas ba ses. Ou tros R$2,6 bi lhões en gor da -
rão os or ça men tos de es ta dos e mu ni cí pi os, pois a ar re ca da ção
do Impos to de Ren da (IR) é re par ti da en tre os três ní ve is de go -
ver no. “Está num es ta lar de de dos o acor do com os fun dos de

pen são”, dis se Dó ria, em bo ra o pre si den te da as so ci a ção que re -
pre sen ta a pre vi dên cia fe cha da (Abrapp), Car los Du ar te Cal das,
te nha afir ma do que não ha ve rá acor do.

A pen dên cia dos fun dos de pen são com o Go ver no Fe de -
ral dura cer ca de dez anos. Eles ale gam que não de vem re co lher
IR so bre o ren di men to do con jun to das suas apli ca ções, uma vez
que o di nhe i ro per ten ce aos co tis tas e es tes é que de ve ri am pa -
gar o IR ao re ce ber os be ne fí ci os ou ao res ga tar suas co tas.

A Re ce i ta, no en tan to, in sis te em co brar dos fun dos dí vi -
das acu mu la das da or dem de R$12 bi lhões. Na se ma na pas sa da, 
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) obri gou a Fun da ção Ce res a
pa gar o IPTU de vi do ao Dis tri to Fe de ral, numa de ci são que po de -
rá en fra que cer o ple i to dos fun dos no caso do Impos to de Ren da. 
Ter ça-fe i ra, o mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, Ro ber to Brant, su -
ge riu que, di an te da de ci são do STF, os fun dos de sis tam das
ações com que se de fen dem da Re ce i ta.

O mi nis tro e o se cre tá rio da Pre vi dên cia Com ple men tar
(SPC), José Ro ber to Sa vóia, re co men da ram que os fun dos de
pen são ace i tem os be ne fí ci os da Me di da Pro vi só ria nº 2.222, de
se tem bro, que lhes per mi ti ria pa gar os atra sa dos com des con to
de ju ros e mul tas, ou seja, “ape nas” R$6 bi lhões, em seis pres ta -
ções men sa is, em 2002, em vez de R$12 bi lhões. Os fun dos têm
pra zo até o dia 30 des te mês para ade rir à su ges tão e abrir mão
dos re cur sos que tra mi tam na Jus ti ça, dos qua is cer ca de 80 já
su bi ram ao STF.

O ful cro da ques tão diz res pe i to ao tra ta men to dis pen sa do
aos fun dos de pen são pelo IR no pas sa do e o que de ve rá pre va -
le cer no fu tu ro, pois isso afe ta o va lor dos be ne fí ci os pro me ti dos
aos se gu ra dos.

O Fis co quer que o re sul ta do dos in ves ti men tos dos fun -
dos de pen são seja tri bu ta do como o das de ma is apli ca ções fi -
nan ce i ras, com alí quo tas de 20% na fon te, no caso de pa péis de
ren da fixa, e de 10%, no dos de ren da va riá vel.

Não leva em con ta que as apli ca ções dos fun dos de pen -
são têm lon guís si mo pra zo, em ge ral dé ca das, e es tão vin cu la das 
à apo sen ta do ria dos be ne fi ciá ri os, en quan to as de ma is apli ca -
ções vi sam a re sul ta dos de cur to ou mé dio pra zo. Além dis so, os
ren di men tos da apo sen ta do ria, ao se rem au fe ri dos, es ta rão no va -
men te su je i tos à tri bu ta ção, pela ta be la vi gen te do IR, o que não
acon te ce com as de ma is apli ca ções. Jus ti fi ca-se, por tan to, à ale -
ga ção dos fun dos de pen são de que se tra ta, na prá ti ca, de bi tri -
bu ta ção.

Se o pon to de vis ta do Fis co pre va le cer, seus efe i tos não
se fa rão sen tir ape nas no lon go pra zo. A cur to pra zo, a ren ta bi li -
da de dos fun dos será afe ta da pelo pa ga men to do IR na fon te,
com uma gra ve con se qüên cia: as con tri bu i ções dos par ti ci pan tes
te rão, em mu i tos ca sos, de ser au men ta das, para as se gu rar o va -
lor da apo sen ta do ria pre vis to nos pla nos que fi ze ram.

Fun dos que não te nham pro vi sões para o pa ga men to à
Re ce i ta te rão gra ves di fi cul da des.

O go ver no de ve ria dar aos fun dos de pen são tra ta men to
tri bu tá rio fa vo re ci do, como fa zem os pa í ses de sen vol vi dos in te -
res sa dos na for ma ção de pou pan ças de lon go pra zo. Nis so tam -
bém de ve ri am em pe nhar-se as au to ri da des pre vi den ciá ri as, que
co nhe cem como nin guém as li mi ta ções da apo sen ta do ria ofi ci al
pelo INSS, com dé fi cit anu al su pe ri or a R$10 bi lhões. Elas cum -
pri ri am me lhor seu pa pel se tra ba lhas sem pela di mi nu i ção dos tri -
bu tos que in ci dem so bre a pre vi dên cia pri va da, em vez de apo i ar
a ex tra ção ime di a ta de re cur sos para au men tar os gas tos no ano
ele i to ral de 2002.





Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, 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. Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Na for ma 
re gi men tal, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car -
los Wil son.

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, nun ca po de ria 
ima gi nar que um go ver no for ma do por con ce i tu a dos
pro fes so res pu des se tra tar, de for ma tão avil tan te e
tru cu len ta, o mo vi men to por re a jus tes sa la ri a is, de fla -
gra do jus ta men te por pro fes so res uni ver si tá ri os de
ins ti tu i ções fe de ra is.

Che ga a ser im pres si o nan te o ri gor com que o
Go ver no en fren ta os pro fes so res, em gre ve há qua se
cem dias.

Além de se re cu sar a ne go ci ar com o mo vi men -
to gre vis ta, con fron ta ago ra o Po der Ju di ciá rio, edi ta
um pa co te anti-gre ve, vi li pen dia ain da mais o fun ci o -
na lis mo pú bli co, co lo ca em ris co o equi lí brio en tre os
Po de res da Re pú bli ca e che ga até mes mo a fa lar em
re for ma tra ba lhis ta.

Sr. Pre si den te, V. Exª tem vis to as agres sões
cho can tes en tre os Po de res. A dis pu ta de pa la vras
en tre o Pre si den te da Re pú bli ca e o Pre si den te do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, por exem plo, de ni gre a
ima gem dos Po de res cons ti tu í dos do nos so País.

Estra nho ape nas que esse ri gor não te nha sido
es ten di do a ou tros epi só di os mar can tes da his tó ria
re cen te da Re pú bli ca. Re fi ro-me, prin ci pal men te, aos
mi lhões e mi lhões de dó la res li be ra dos para so cor rer
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e ou tras ope ra ções as se me -
lha das. Hoje, o Con gres so Na ci o nal po si ci o na-se
quan to à aber tu ra de um cré di to su ple men tar de
R$360 mi lhões para pôr fim a essa gre ve dos pro fes -
so res, e o Go ver no diz que não tem ca i xa. No en tan to, 
gas tou mi lhões e mi lhões de re a is para sa ne ar ins ti tu -
i ções fi nan ce i ras. O Go ver no pa re ce cego à re a li da de 
dos pro fes so res uni ver si tá ri os das ins ti tu i ções fe de ra -
is, bem como de todo o fun ci o na lis mo pú bli co, que
está há qua se sete anos sem qual quer au men to, sem
qual quer re po si ção de per das sa la ri a is.

Os pro fes so res das uni ver si da des fe de ra is que -
rem ape nas a jus ta in cor po ra ção das gra ti fi ca ções ao
sa lá rio, um re a jus te de 75%. Como ocor re com todo o
fun ci o na lis mo fe de ral, os pro fes so res ti ve ram dois
ter ços de seus sa lá ri os cor ro í dos pelo des gas te da
mo e da. Vi vem hoje com me nos de 25% do que re ce -
bi am por seu tra ba lho há sete anos.

Sem ca pa ci da de de ne go ci ar com as en ti da des
de clas se, o Go ver no Fe de ral de ter mi nou a sus pen -
são do pa ga men to dos pro fes so res cor res pon den te
ao mês de ou tu bro.

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça en ten deu que tal
me di da é ar bi trá ria e uni la te ral. E, sim ples men te, or -
de nou que o pa ga men to fos se efe tu a do em 24 ho ras.

O Exe cu ti vo  como di zia an tes  não ace i tou a de -
ter mi na ção da Jus ti ça, por que o Go ver no, sem pre
que a Jus ti ça se co lo ca con tra os seus in te res ses,
não cum pre a de ter mi na ção ju di ci al. Uma ma no bra le -
gis la ti va, em pre en di da me di an te o De cre to nº 4.010,
trans fe re do Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to de
Sou za, para o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca a res -
pon sa bi li da de pelo pa ga men to dos sa lá ri os. A in ten -
ção, ób via, é trans fe rir do STJ para o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral a apre ci a ção ju di ci al da ques tão.

Se essa ma no bra soa como imo ral, o que di zer
en tão do cha ma do pa co te anti-gre ve, edi ta do por
meio de me di da pro vi só ria que per mi te a con tra ta ção
tem po rá ria de fun ci o ná ri os para nor ma li za ção do ser -
vi ço pú bli co quan do uma gre ve for su pe ri or a 30 dias?

Nem mes mo o re gi me mi li tar ou sou ações tão
ar bi trá ri as. Um pro je to de lei pre ten de al te rar a Lei nº
8.112, do Re gi me Ju rí di co Úni co, para pos si bi li tar um
pro je to co le ti vo de de mis são em rito su má rio para
fun ci o ná ri os com mais de 30 fal tas con se cu ti vas.

Re gu la men tar, ago ra, o di re i to de gre ve no se tor 
pú bli co, nas ba ses em que o Go ver no pre ten de, é um
ab sur do.

Os pro fes so res uni ver si tá ri os, em par ti cu lar, e o
fun ci o na lis mo, em ge ral, es tão con de na dos a de sa -
pa re cer, se de pen der da von ta de do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. O pro je to de Orça men to de
2002, que tra mi ta no Con gres so, pre vê ape nas um re -
a jus te ri dí cu lo de 3,5%.

Nes te ce ná rio, com a pre po tên cia que lhe é pe -
cu li ar, o Go ver no fala em re gu la men tar as gre ves do
se tor pú bli co. Ele quer en ga nar a quem no va men te?

Mas, para que não haja dis cri mi na ção con tra o
fun ci o na lis mo pú bli co, o Go ver no dis cu te tam bém
uma fle xi bi li za ção dos di re i tos do tra ba lha dor e pro -
põe ao Con gres so uma re vi são da CLT.

É cla ro que a in ten ção do Go ver no é re vi sar as
con quis tas dos tra ba lha do res, des de que isso não in -
ter fi ra na sua par te, a par te do Leão, da Re ce i ta Fe de -
ral, que sem pre abo ca nha dos sa lá ri os a ma i or fa tia.

Vou ci tar aqui o bri lhan te Mi nis tro Mar co Au ré lio
Mel lo, Pre si den te do nos so ór gão ma i or da Jus ti ça, o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que se ma ni fes tou so bre o
as sun to com no tá vel lu ci dez: ”Enquan to não ti ver mos



um mer ca do de tra ba lho mais equi li bra do, eu não vejo 
como aban do nar a ri gi dez do di re i to do tra ba lho“.

Srªs e Srs. Se na do res, o que in vi a bi li za o em -
pre go é a bru tal car ga tri bu tá ria que se im põe à ati vi -
da de eco nô mi ca, não os di re i tos tra ba lhis tas.

O Bra sil pre ci sa, sim, da cri a ção de 1,6 mi lhão
de no vos em pre gos a cada ano. Essa de ve ria ser a
pre o cu pa ção pri má ria do Go ver no Fe de ral, não a re -
vi são de di re i tos his to ri ca men te con quis ta dos pe los
tra ba lha do res.

Da mes ma for ma, o Go ver no de ve ria pre o cu -
par-se com a re mu ne ra ção jus ta dos fun ci o ná ri os pú -
bli cos, prin ci pal men te aque les li ga dos à área-fim,
pro fis si o na is da sa ú de e edu ca ção, jus ta men te aque -
les cu jas car re i ras fo ram por ele con si de ra das
não-pri o ri tá ri as.

A for ma como o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so tra ta os tra ba lha do res bra si le i ros, in de pen -
den te men te de se rem fun ci o ná ri os pú bli cos ou não,
re ve la bem o seu lado con ser va dor e re a ci o ná rio. O
que se quer é de vol ver os tra ba lha do res ao mes mo
sta tus que ti nham no iní cio do sé cu lo, a con di ção de
semi-es cra vi dão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – 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, tra go uma pre o cu pa ção pú bli ca ao Ple ná rio do
Se na do Fe de ral, que diz res pe i to a um fato que ocor -
reu esta se ma na re la ti vo à Se cre ta ria de Po lí ti ca de
Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de, di ri gi da de ma ne i ra
com pe ten te e res pon sá vel pelo Dr. Re nil son Ra hem.
Tra ta-se da cri a ção de uma co mis são para ela bo rar
um es tu do es pe ci al so bre a si tu a ção das he pa ti tes no
Bra sil, de ci di da após uma re u nião de téc ni cos, da
qual par ti ci pou, en tre ou tros, um dos di ri gen tes da
Se cre ta ria Na ci o nal de Assis tên cia à Sa ú de, Dr. Bel -
tra me. 

Isso me ca u sou pro fun da es tra nhe za, por que já
exis te, den tro da es tru tu ra da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de, cri a da com a mais ele va da res pon sa bi li da de,
na ten ta ti va de aten der ao prin cí pio da re pre sen ta ti vi -
da de re gi o nal e com vis tas ao re co nhe ci men to e
aten di men to da re a li da de epi de mi o ló gi ca bra si le i ra, a 
Co mis são Na ci o nal para Estu do e Con tro le das He -
pa ti tes em nos so País. Essa co mis são vi nha cum prin -
do, de ma ne i ra ju di ci o sa, a tra mi ta ção de um mo de lo
de es tu do epi de mi o ló gi co para con clu ir so bre a re a li -
da de das he pa ti tes no Bra sil e, ao mes mo tem po, tra -
çar po lí ti cas de con tro le, pre ven ção e tra ta men to des -

sas do en ças, já que é ele va dís si mo o cus to com o tra -
ta men to das he pa ti tes crô ni cas no Bra sil, es pe ci fi ca -
men te das he pa ti tes B, C e Del ta, as so ci a da à B. Essa 
co mis são tem uma pre o cu pa ção ain da ma i or, que é o
ele va do nú me ros de ca sos não-di ag nos ti ca dos no
nos so País. Pro je ções epi de mi o ló gi cas apon tam que
o Bra sil tem, pelo me nos, dois mi lhões de ca sos de
por ta do res crô ni cos do ví rus C da he pa ti te e cen te -
nas de mi lha res de por ta do res do ví rus B, com ma i or
con cen tra ção de ocor rên ci as na Ama zô nia bra si le i ra. 

Che gou-nos a in for ma ção de que acon te ceu, no 
dia 20 de no vem bro, essa re u nião com o Dr. Bel tra ne,
o Dr. Re nil son e ou tros en vol vi dos na dis cus são das
he pa ti tes, e o as sun to tra ta do, en tre ou tros, foi a de ci -
são de um pro to co lo mul ti cên tri co bra si le i ro, pago
pelo Mi nis té rio da Sa ú de, para ava li ar uma nova dro -
ga no mer ca do, cha ma da Inter fe ron Pe gui la do. É uma 
dro ga cu jas do ses de vem ser mi nis tra das em um es -
pa ço de tem po di fe ren ci a do do pres cri to para o Inter -
fe ron co mum, hoje uti li za do no pro to co lo de tra ta men -
to das he pa ti tes crô ni cas no Bra sil, e que en con tra
uma pers pec ti va de su pe ri o ri da de em re la ção ao seu
re sul ta do te ra pêu ti co, quan do com pa ra da com a for -
ma tra di ci o nal de tra ta men to. Pelo me nos, é o que su -
põem se to res da in dús tria far ma cêu ti ca que têm atu a -
do no Bra sil e em ou tros pa í ses.

Por que isso é es tra nho? Por que essa não é
uma prá ti ca que te nha sido re gis tra da nas ges tões
an te ri o res do ser vi ço pú bli co do Bra sil. Não se vê, na
ro ti na do ser vi ço pú bli co, o pa tro cí nio de es tu dos mul -
ti cên tri cos que ve nham a de ter mi nar a res pos ta, a
sen si bi li da de e o va lor de um tra ta men to que se im -
põe em re la ção a uma do en ça. Esses es tu dos são ca -
rís si mos e, em re gra, têm sido pa tro ci na dos e re a li za -
dos pela pró pria in dús tria far ma cêu ti ca, que deve ar -
car com a res pon sa bi li da de e os cus tos de vi dos, por
ser a ma i or in te res sa da em co lo car o pro du to em co -
mer ci a li za ção no nos so País e, com isso, aten der a
seus in te res ses fi nan ce i ros e éti cos, ou seja, ob ter lu -
cro e con tri bu ir para se al can ça rem me lho res re sul ta -
dos no tra ta men to dos do en tes. Cus ta ria, pelo me nos, 
US$ 10 mi lhões um es tu do bem de fi ni do, de tri a gem
na ci o nal, para de ter mi na ção do per fil de sen si bi li da -
de e res pos ta efe ti va ao tra ta men to com a nova dro -
ga, que tem es tu dos ain da se to ri za dos.

Isso ca u sa uma sur pre sa mu i to gran de, Sr. Pre -
si den te, por que não têm sido pou cas as ve zes que te -
mos ten ta do, jun to à Co mis são Na ci o nal de He pa ti te
e a al guns se to res do Esta do bra si le i ro, que seja re a li -
za do um es tu do de de fi ni ção do com por ta men to das
he pa ti tes den tro do ter ri tó rio bra si le i ro. Qu an tas pes -
so as, de fato, têm sido atin gi das, de ma ne i ra cla ra e



pre ci sa, por essa do en ça, na sua for ma crô ni ca? Qual 
é a ocor rên cia de ca sos agu dos to dos os anos? Qual é 
a de man da de re cur sos que o Mi nis té rio da Sa ú de tem
que to mar como base para cum prir o seu pa pel ins ti tu -
ci o nal de ga ran tir pro te ção à so ci e da de bra si le i ra?

La men ta vel men te, so mos sur pre en di dos com
esse tipo de ati tu de.

Ontem, tive o zelo de ten tar um con ta to te le fô ni -
co com o Se cre tá rio Na ci o nal de Assis tên cia à Sa ú de, 
Dr. Re nil son, do Mi nis té rio da Sa ú de, para sa ber da
ocor rên cia e das ra zões que le va ram à des con si de ra -
ção de uma co mis são já exis ten te den tro da Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de, ali a da ao Cen tro Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia, e à cri a ção atí pi ca de ou tra co mis são,
que te ria como fi na li da de pa gar, fi nan ci ar um es tu do
mul ti cên tri co no va lor de mais de US$ 10 mi lhões, que 
é a pre vi são que se tem para a ocor rên cia dis so. Se
hou ver a evo lu ção de um pla no, de um es tu do te ra -
pêu ti co como esse e, após seis me ses de ob ser va ção 
e acom pa nha men to, che gar-se à con clu são de que o
re sul ta do foi des fa vo rá vel? Quem ar ca ria com a res -
pon sa bi li da de de ter fe i to um in ves ti men to como
esse? A pre vi são de cus tos da in dús tria far ma cêu ti ca
para o es tu do de um pro du to, da fase zero à cin co até
a co mer ci a li za ção, é, pelo me nos, de US$16 mi lhões.
Não po de mos ima gi nar o Esta do bra si le i ro pa tro ci -
nan do aqui lo que se ria de res pon sa bi li da de da in dús -
tria far ma cêu ti ca.

Essa in dús tria ob te ve, em 1990, uma re ce i ta de
US$ 3 bi lhões, e al can ça, hoje, US$12 bi lhões. E ago -
ra es ta mos di an te de um fato inu si ta do, eu di ria, de
uma con fu são pra ti ca da den tro do Mi nis té rio da Sa ú -
de, por que se su pri me o va lor e a res pon sa bi li da de
que já ha via sido de le ga da a uma co mis são jun to ao
Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia, que é o ór gão res -
pon sá vel por esse tipo de ma ni fes ta ção téc ni ca, e se
trans fe re para uma co mis são cri a da den tro de um
cor re dor de mi nis té rio, que tem como fi na li da de fa zer
um es tu do com uma dro ga que não é pro du zi da pe los 
la bo ra tó ri os na ci o na is, pela co mu ni da de ci en tí fi ca
bra si le i ra em sua ori gem, e te mos que ar car com os
ris cos de um es tu do des sa na tu re za. 

A si tu a ção ex pos ta nes te mo men to é com pli ca -
da. O Dr. Re nil son Rehm de Sou za tem a res pon sa bi -
li da de de tor nar pú bli co um es cla re ci men to so bre
esse as sun to, sob pena de to mar mos ati tu de den tro
do Se na do Fe de ral no sen ti do de im por um es cla re ci -
men to ofi ci al a res pe i to des sa ma té ria. Não é cor re to
e não me pa re ce éti co que o Mi nis té rio da Sa ú de pa -
tro ci ne es tu dos com dro gas cuja res pon sa bi li da de em 
sua ori gem é da pró pria in dús tria far ma cêu ti ca.

Por tan to, já que não me foi pos sí vel um con ta to
di re to e pes so al com o Se cre tá rio de Assis tên cia à
Sa ú de, es ta rei es pe ran do que o Mi nis té rio da Sa ú de
se ma ni fes te em re la ção a essa ma té ria, por que é de
uma gra vi da de mu i to gran de e me re ce uma res pos ta
ime di a ta dos ges to res da que le Mi nis té rio.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Wil -
son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

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, te nho
acom pa nha do com mu i ta aten ção os mais di ver sos
pro nun ci a men tos fe i tos nes te ple ná rio do Se na do Fe -
de ral. Te mos ou vi do crí ti cas ve e men tes ao Po der
Exe cu ti vo por não con ce der au men to de sa lá rio aos
fun ci o ná ri os. Per ten ço a uma cor ren te que en ten de
que a Na ção bra si le i ra ne ces si ta fa zer to dos os es for -
ços para que a in fla ção não re tor ne. Ti ve mos um pe -
río do de go ver no lon go, o go ver no mi li tar. Pas sa mos
por uma tran si ção, res ta be le ce mos a de mo cra cia, e o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so vem fa zen do 
um es for ço enor me para a es ta bi li za ção da mo e da
bra si le i ra. O País es ta va e está al ta men te en di vi da do.
E o nos so en di vi da men to é mu i to alto em re la ção ao
pro du to in ter no bru to.

Enten do que uma na ção se as se me lha mu i to a
uma fa mí lia. E uma fa mí lia que gas ta per ma nen te -
men te mais do que re ce be en fren ta di fi cul da des que
só se rão su pe ra das à cus ta de mu i to es for ço, de mu i -
to tra ba lho, de sa cri fí cio e de res tri ção aos pa drões de 
vida.

A Na ção bra si le i ra le va rá mu i tos anos para con -
so li dar a sua eco no mia. Pas sa mos um pe río do lon go
em que os bons go ver nan tes eram aque les que gas -
ta vam de qual quer ma ne i ra, en di vi dan do o se tor pú -
bli co. Ou seja, aque les que não ti nham me i os de hon -
rar os com pro mis sos eram ti dos como pes so as mo -
der nas e com pe ten tes.

Tive a hon ra de ser pre fe i to de Cam po Gran de
por dois pe río dos. Na que la épo ca, ha via uma cor ren -
te de mo der nos, de pes so as que se di zi am mais
avan ça das, que me cri ti ca vam mu i to por que eu não
fa zia en di vi da men to. Há 15 anos, exer ci uma ad mi nis -
tra ção cum prin do to das as de ter mi na ções da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, sem que essa lei exis tis se.



E hoje Cam po Gran de é uma das me lho res ca pi ta is
bra si le i ras, por que tem as suas fi nan ças em or dem e
o seu cres ci men to con so li da do em ba ses de re cur sos 
le gí ti mos.

Estou di zen do isso por que no ano que vem vou
ter mi nar a mi nha ati vi da de po lí ti ca. Não es tou di zen -
do isso em bus ca de can di da tu ras.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Antes de
tudo, que ro re gis trar a pro fun da ad mi ra ção que te nho
por V. Exª.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Não con cor -
da mos, eu e o Se na dor Pe dro Si mon, quan do V. Exª
diz que vai se re ti rar da vida pú bli ca no pró xi mo ano. e
V. Exª pode até não de se jar dis pu tar um man da to par -
la men tar, um man da to pú bli co, mas será sem pre um
con se lhe i ro, um re fe ren ci al de um gran de ad mi nis tra -
dor. Esti ve em Cam po Gran de três ou qua tro ve zes e
pude ver o cres ci men to da que la ci da de, sen tir o res -
pe i to que a po pu la ção de Mato Gros so do Sul tem por
V. Exª, o agra de ci men to ao gran de ad mi nis tra dor que
foi o Se na dor Lú dio Co e lho como pre fe i to. E, no Se na -
do Fe de ral, te mos o pri vi lé gio de con vi ver com a sua
sa be do ria. To da via, vou ter a ou sa dia de dis cor dar do
meu guru, o Se na dor Lú dio Co e lho. Qu an do V. Exª
fala em ad mi nis tra do res mo der nos, que gas ta ram in -
de vi da men te mi lhões e mi lhões de re a is, mi lhões e
mi lhões de re cur sos, pen so que o mais mo der no na
ava li a ção de V. Exª é exa ta men te o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. E sabe por que, Se na dor
Lú dio Co e lho? Há pou co mais de um ano e meio fi ze -
mos, aqui, uma CPI para apu rar os des vi os do sis te -
ma fi nan ce i ro na ci o nal e che ga mos à con clu são de
que nun ca hou ve uma far ra tão gran de no que se re fe -
re ao gas to do di nhe i ro pú bli co como no ”sa ne a men -
to“ do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. Hoje, quan do ini -
ci ou seu dis cur so, V. Exª fa lou a res pe i to da ques tão
da gre ve e da di fi cul da de en fren ta da pelo Go ver no de
po der pa gar re a jus tes ao fun ci o na lis mo, es pe ci al -
men te aos fun ci o ná ri os do INSS e aos pro fes so res fe -
de ra is. Este Con gres so, eu dis se há pou co na tri bu na, 
deu um cré di to au to ri za ti vo ao Go ver no Fe de ral de
R$350 mi lhões para que pa gas se o que os gre vis tas
es ta vam re i vin di can do. Isso é uma quan tia ir ri só ria se
for le va do em con ta os R$10 bi lhões que fo ram gas tos 
no sa ne a men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. Por -

tan to, a mo der ni da de, ao con trá rio, é do Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que gas ta onde não
deve gas tar e o País con ti nua a en fren tar si tu a ções
dra má ti cas, como, por exem plo, a ques tão da ener gia. 
Nada foi in ves ti do no cam po ener gé ti co du ran te es -
ses anos do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que e es ta mos en fren tan do a ma i or cri se ener gé ti ca
que este País já co nhe ceu, cor ren do o ris co, in clu si -
ve, de ter apa gões no mês de de zem bro. Se na dor Lú -
dio Co e lho, em bo ra o con si de re uma fi gu ra doce, ca ri -
nho sa e in te li gen te, te nho a ou sa dia, ape nas nes te
pon to, de dis cor dar de V. Exª, mas não pre ten do, até o 
fi nal do man da to, fazê-lo no va men te. Um abra ço bem
gran de e pa ra béns pela sua pre sen ça sem pre lú ci da
e bri lhan te na tri bu na do Se na do Fe de ral.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Se na dor Car los Wil son, ouvi com mu i ta ale gria o
apar te de V. Exª, sem pre mu i to bon do so para co mi go.
Às ve zes, fico pen san do – já dis se isto em ou tra oca -
sião aqui nes ta tri bu na – so bre a ne ces si da de dos
res pon sá ve is pela Admi nis tra ção Pú bli ca do nos so
País, prin ci pal men te pela área su pe ri or dos Po de res
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, de man te rem re u -
niões ex tra-ofi ci a is a cada 30 ou 60 dias para exa mi -
nar os pro ble mas que afe tam a Na ção bra si le i ra. Essa 
re or ga ni za ção da vida do País, sem ma i o res tra u mas, 
sem ma i or vi o lên cia, ne ces si ta de um en ten di men to
com ple to en tre os res pon sá ve is pela di re ção dos nos -
sos ne gó ci os.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Lú -
dio Co e lho, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon  (PMDB – RS) – Se na dor
Lú dio Co e lho, tam bém faço ques tão de ma ni fes tar
meu res pe i to e ad mi ra ção por V. Exª. Esti ve vá ri as ve -
zes em Cam po Gran de, por tan to, con fes so e re co -
nhe ço a com pe tên cia e a ca pa ci da de de seus ad mi -
nis tra do res. Não te nho ne nhu ma dú vi da de que Cam -
po Gran de é a ci da de mais pla ne ja da do Bra sil. Seus
imen sos par ques e ave ni das, a lo ca li za ção das Admi -
nis tra ções da Pre fe i tu ra e do Esta do, da Uni ver si da de, 
o Par que das Na ções Indí ge nas é algo que emo ci o na.
Como uma ci da de pode ser tão bem ad mi nis tra da e
pla ne ja da! To dos fa lam – in clu si ve mem bros do meu
Par ti do, por tan to, ad ver sá ri os de V. Exª – que um dos
gran des res pon sá ve is por essa or ga ni za ção é V. Exª,
que es te ve à fren te da Pre fe i tu ra em duas ad mi nis tra -
ções. Eles não ne gam a sua can di da tu ra, ao con trá -
rio, afir mam que uma das va gas para o Se na do é de
V. Exª; e exis tem até gru pos que de se jam a sua can di -
da tu ra ao Go ver no do Esta do. Per ce bo as pa la vras



ca ri nho sas com as qua is o nos so Pre si den te Ra mez
Te bet se re fe re a V. Exª e a ad mi ra ção que to dos têm
pela sua se ri e da de e com pe tên cia. Isso é algo ad mi -
rá vel e dig no do res pe i to de to dos nós. Re pa re, V. Exª, 
um po lí ti co nun ca pode di zer que está en cer ran do a
vida po lí ti ca. Pode até di zer que está pen san do em
en cer rar. Mas os acon te ci men tos vão à re ve lia das
nos sas idéi as. Eu te nho a sua ida de e tam bém po de -
ria ir para casa, en tre tan to, es tou em uma aven tu ra di -
fí cil, dra má ti ca, que é ten tar, na Con ven ção do meu
Par ti do, ad qui rir o di re i to de dis pu tar à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, por que, mo dés tia à par te, ape sar dos
meus de fe i tos e equí vo cos, eu te ria con di ções de fa -
zer uma trans for ma ção na so ci e da de bra si le i ra. Se eu 
pen so as sim, V. Exª tem con di ções de pen sar de
modo se me lhan te, por que o seu fu tu ro está à fren te. 

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. É mu i to bom
ou vir isso, pois faz bem ao ín ti mo.

Se na dor Pe dro Si mon, fe li ci to V. Exª por se pro -
por a ocu par a Pre si dên cia da Re pú bli ca. V. Exª re ú ne
con di ções de or dem pes so al e o seu pas sa do lhe cre -
den cia para isso. Espe ro que as for ças po lí ti cas do
nos so País, em de ter mi na do mo men to, pro po nham à
Na ção al gu ma co i sa ace i tá vel.

Te nho afir ma do aos meus com pa nhe i ros que
es sas pes qui sas que apa re cem ser vem um pou co de
re fe rên cia, mas que os par ti dos po lí ti cos pre ci sam
apre sen tar à Na ção bra si le i ra um pro du to de alta qua -
li da de, ace i to por ela.

O que que ro re a fir mar aqui é a ne ces si da de de
um en ten di men to mais ob je ti vo, mais prá ti co en tre as
áre as de Go ver no. O País está mu i to mais pre ci sa do
de apri mo ra men to ad mi nis tra ti vo do que de leis. Pre -
ci sa mos apri mo rar o de sem pe nho de to das as áre as
da Admi nis tra ção Pú bli ca bra si le i ra em to dos os Po -
de res. Essas re for mas, que não con se gui mos fa zer
por com ple to, te nho a im pres são de que de ve ría mos
fazê-las por eta pas. Às ve zes, não con se gui mos ar ru -
mar tudo de uma vez só, mas vai-se to man do me di -
das ca pa zes de ir con ser tan do, de ir vi a bi li zan do o
fun ci o na men to das ins ti tu i ções, por meio de re for mas 
par ci a is. 

Com re la ção à re for ma do Ju di ciá rio, que é um
as sun to ex tre ma men te com ple xo, cada vez que fico
mais ve lho, ava lio que a ma i or re for ma que o País pre -
ci sa é no com por ta men to das pes so as, da que les que
es tão nos car gos de de ci sões das co i sas pú bli cas.
Ou vi mos re a ções enor mes à re gu la men ta ção da gre -
ve, mas como va mos ne gar essa ne ces si da de em se -
to res es sen ci a is da vida pú bli ca do País? Como con -
cor dar que in te res ses fe ri dos, às ve zes de uma mi no -

ria, com toda jus ti ça, com pro me tam o in te res se de
uma co le ti vi da de enor me, da fa mí lia? 

Qu an do fui Pre fe i to, pe guei uma pre fe i tu ra ar re -
ben ta da, Se na dor: mu i tos me ses de sa lá ri os atra sa -
dos e um pes si mis mo enor me por par te do fun ci o na -
lis mo, que, ten do pés si mos sa lá ri os e, ain da por cima, 
atra sa dos, não acre di ta va em mais nada. A pres são
foi enor me, que ri am au men to de sa lá ri os. Res pon di a
eles que não da ria au men to nos sa lá ri os en quan to
não co lo cas se a fo lha em dia. Te mos que res pe i tar as
pes so as. Este en ten di men to de que pre ci sa mos ir fa -
zen do as re for mas por eta pas é cor re to na mi nha ava -
li a ção. Essas di ver sas ins tân ci as do Po der Ju di ciá rio
– uma ins tân cia jul ga uma co i sa um dia e no ou tro jul -
ga o con trá rio, dali a um pou co jul ga no va men te –, ge -
ram in se gu ran ça no ci da dão. A gran de ma i o ria não
en ten de o que está acon te cen do. Por isso, en ten do
que é ne ces sá rio ha ver um es for ço en tre nós, do Con -
gres so Na ci o nal, o Po der Exe cu ti vo e o Po der Ju di ciá -
rio no sen ti do de dis cu tir es sas co i sas co muns que
es tão en tra van do o bom fun ci o na men to da Na ção
bra si le i ra. Mu i tas co i sas es tão en tra van do o bom fun -
ci o na men to da Na ção, en tre elas, o re la ci o na men to
com os nos sos ir mãos in dí ge nas. Vi ve mos há qua se
um sé cu lo sem ne nhum con fli to. Hoje, sur gem con fli -
tos por fal ta de von ta de  de se de bru çar so bre o pro -
ble ma e achar uma so lu ção prá ti ca. O en ten di men to
en tre as di ver sas áre as po de ria con cor rer para su pe -
rar mos as di fi cul da des que es ta mos pas san do, por -
que, ape sar de tudo, isto aqui está mu i to me lhor do
que a Áfri ca, o Afe ga nis tão e toda aque la par te. Nós
so mos uma Na ção pa cí fi ca, uma Na ção com uma po -
pu la ção de boa ín do le, um ter ri tó rio fan tás ti co que
pro duz tudo. Há pou co, eu ou via o pro nun ci a men to do 
no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e pen sa va na fal ta de
se qüên cia na po lí ti ca agrí co la bra si le i ra. Nós fo mos
gran des im por ta do res de tri go e de po is qua se nos
tor na mos auto-su fi ci en tes. Pos te ri or men te, por me di -
das ab sur das da po lí ti ca go ver na men tal, aca ba mos
com a pro du ção de tri go no País. Eu fui ví ti ma dis so.
Fui plan ta dor de tri go e de i xai de plan tar, por que me
abor re ci mu i to com aque la si tu a ção. De po is, acon te -
ceu o mes mo com o al go dão. Éra mos o ma i or ex por -
ta dor de al go dão e pas sa mos a ser o ma i or im por ta -
dor. Em ple na sa fra, um mi nis tro en ten deu de im por -
tar al go dão, por que ti nha al go dão ba ra to no mun do,
ar re ben tan do  com a pro du ção bra si le i ra. Ago ra, es ta -
mos nos es for çan do para re ti rar o sub sí dio à agri cul -
tu ra con ce di do pe los Esta dos Uni dos, Ja pão e Mer ca -
do Co mum Eu ro peu.

Esti ve em Bru xe las com re pre sen tan tes da
União Eu ro péia para tra tar de um acor do que de se ja -



vam fe char com o Mer co sul. O che fe da mis são ini ci ou 
a con ver sa di zen do que a agri cul tu ra não se ria ob je to
de nos sas dis cus sões. Fi quei ou vin do. Lá pe las tan -
tas, ele re pe tiu es sas pa la vras. Qu an do ele ter mi nou,
eu dis se: ”O se nhor en cer rou seu pro nun ci a men to e
pa re ce que está en cer ran do tam bém a nos sa re u -
nião, por que o Mer co sul não vi ria até a Eu ro pa para
dis cu tir acor dos que ex clu ís sem a agri cul tu ra. Exclu ir
a agri cul tu ra des ses acor dos é a mes ma co i sa que
ex clu ir o Mer co sul. Nós não ex por ta re mos tec no lo gia
para a Eu ro pa, Esta dos Uni dos ou Ca na dá.“

À no i te fui a um jan tar, e um par la men tar de lá
me ex pli cou algo que qua se nin guém no Bra sil sabe:
”No fi nal da úl ti ma guer ra, a área ru ral das na ções da
Eu ro pa oci den tal es ta va com ple ta men te des tro ça da,
e a po pu la ção do cam po co me çou a se trans fe rir para
as ci da des. Os pa í ses que com põem a União Eu ro -
péia pos su em cer ca de 10 a 12 mi lhões de pes so as
re si din do no cam po. Então, ini ci a mos um tra ba lho de
apo io à agri cul tu ra a fim de man ter as pes so as no
cam po. Com isso, o de sen vol vi men to da agri cul tu ra
na Eu ro pa foi de tal or dem que eles pas sa ram a pro -
du zir pro du tos com alta qua li da de e, hoje, exis te uma
cul tu ra do povo da ci da de de apo i ar a agri cul tu ra.“

Eles con ce dem sub sí di os cons ci en tes por que
que rem um pro du to de pri me i ra qua li da de.

Che go à con clu são de que de ve mos tra ba lhar
bas tan te por que eles não re ti ra rão es ses sub sí di os.
Nós é que te mos que fa zer o que for pos sí vel para de -
sen vol ver a nos sa agri cul tu ra, pois te mos agri cul to res 
com pe ten tes, uma vez que pro du zem sem cré di to,
sem trans por te, a dis tân ci as imen sas – há quem pro -
du za soja a dois ou três mil qui lô me tros do mar, para
ex por tar – e ain da con cor re mos com o mer ca do mun -
di al. Nos Esta dos Uni dos, a du zen tas mi lhas, o agri -
cul tor co lo ca o pro du to agrí co la no na vio, no mar, nos
ca na is ou nos rios. Qu an do não é trans por ta do por
vias flu vi a is, eles uti li zam as ro do vi as e as fer ro vi as de 
pri me i ra li nha. 

Aqui, nós não te mos na ve ga ção, nem fer ro via e
nos sas ro do vi as es tão pés si mas con di ções e, mes mo 
as sim, con se gui mos con tri bu ir – e mu i to – para o de -
sen vol vi men to do nos so País.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Per fe i ta men te, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Cum -
pri men to V. Exª pela sin ce ri da de e pela ma ne i ra como 
abor da o as sun to, que re pre sen ta o pal pi tar da ma i o -
ria dos bra si le i ros. V. Exª con se gue in ter pre tar com a

na tu ra li da de e com o je i to que as pes so as fa ri am se
pu des sem es tar nes ta tri bu na, se ti ves sem um man -
da to par la men tar. V. Exª con se gue tra du zir aqui lo que
todo mun do gos ta ria de di zer. V. Exª cha ma a aten ção
para o êxo do ru ral no Bra sil hoje. Antes de fa lar do êxo -
do, fa rei re fe rên cia ao pri me i ro as sun to abor da do por
V. Exª, que vi nha es cu tan do pela Rá dio Se na do, na
ex pec ta ti va de che gar a tem po de apar teá-lo. V. Exª
fala da Jus ti ça bra si le i ra, so bre a con fu são que gera
na ca be ça das pes so as co muns cer tos pro ce di men -
tos ju di ci a is. A Jus ti ça de ci de de uma for ma, de po is
há uma li mi nar, que é re vo ga da. Um põe na ca de ia;
vem ou tro e tira. Para a pes soa co mum, é mu i to di fí cil
en ten der isso. V. Exª in ter pre ta com na tu ra li da de.
Toda essa con fu são é ge ra da pela ques tão bu ro crá ti -
ca dos pro ce di men tos do Ju di ciá rio bra si le i ro, que
en se jam re cur sos da qui e dali. Por isso, con cor do
com V. Exª ao con vo car os Po de res para dis cu tir mos
a ma té ria a fim de sim pli fi car mos es ses pro ce di men -
tos da Jus ti ça. Va mos en cur tar os ca mi nhos, sem ti rar 
o di re i to de quem quer que seja, mas não va mos cri ar
tan tas bu ro cra ci as, tan tos pro ce di men tos pro te la tó ri -
os, que se trans for mam nes sa con fu são. Um juiz põe,
ou tro tira. É im por tan te sim pli fi car mos os pro ce di -
men tos do Po der Ju di ciá rio. Qu an do à ques tão da
agri cul tu ra, cito o caso do meu Esta do de San ta Ca ta -
ri na, onde, se gun do o úl ti mo cen so do IBGE, ape nas
20% da po pu la ção está no meio ru ral, 80% vi vem na
área ur ba na. O pes so al está aban do nan do a pro du -
ção, o meio ru ral, por que fal tam con di ções de tra ba -
lho, como in cen ti vo e tec no lo gia. No ano pas sa do, en -
con trei al guns jo vens do oes te ca ta ri nen se, que vi vi -
am na área ru ral do Esta do, tra ba lhan do na pra ça de
ali men ta ção da Fe i ra de Ha no ver, na Ale ma nha. Qu -
es ti o nei-os, e a res pos ta foi de que eles não ti nham
ou tra sa í da a não ser sair em bus ca de al ter na ti vas de 
tra ba lho. Mes mo com toda di fi cul da de, a pro du ção
bra si le i ra al can çou 80 mi lhões, 100 mi lhões de to ne -
la das. Por que, en tão, não ele ge mos a agri cul tu ra
como nos sa vo ca ção, como nos sa pri o ri da de, para
aju dar, in clu si ve, a des con ges ti o nar as gran des me -
tró po les? Sa be mos dos pro ble mas sé ri os que exis -
tem nas gran des ci da des, como in fra-es tru tu ra, sa ne -
a men to bá si co e se gu ran ça. Se, no sen ti do fi gu ra do,
tor cer mos os jor na is de to das as ma nhãs, te mos a im -
pres são de que es cor re rá san gue, pela quan ti da de
de no tí ci as de vi o lên cia e as sal tos. Por que não des -
cen tra li zar mos o de sen vol vi men to, os me i os de pro -
du ção? Se, a mé dio pra zo, ele ger mos como pri o ri da -
de que, para cada ha bi tan te no Bra sil, deve-se pro du -
zir uma to ne la da de ali men tos, em pou co tem po, te re -
mos 160 mi lhões de to ne la das de ali men tos. E aí, Se -



na dor Lú dio Co e lho, fa la ría mos para o mun do: ”Não
te mos ar ma men tos so fis ti ca dos para ne go ci ar, mas
te mos co mi da, te mos ali men to“. Quem sabe até não
seja ne ces sá rio ne go ci ar tudo em di nhe i ro. Po de mos
fa zer tro cas e re ce ber equi pa men tos de que pre ci sa -
mos para me lho rar as con di ções de vida da po pu la -
ção bra si le i ra. Essa é a pro pos ta que o Bra sil pode fa -
zer ao mun do, se guin do os ca mi nhos que V. Exª está
apon tan do no seu pro nun ci a men to nes ta ma nhã, tra -
du zin do tão bem e de for ma sin té ti ca o sen ti men to de
mi lhões de bra si le i ros. Por essa ra zão, que ro cum pri -
men tá-lo de co ra ção, Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Incor po ro 
o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to. 

So bre a fle xi bi li za ção da le gis la ção tra ba lhis ta,
tema que tem sido ob je to de in sis ten tes crí ti cas, te -
nho dito a pes so as do cam po que, quan do o Pre si -
den te Var gas ela bo rou a le gis la ção tra ba lhis ta, mu i to
im por tan te para o País, a clas se tra ba lha do ra bra si le i -
ra não ti nha or ga ni za ção que de fen des se os seus in -
te res ses. O Pre si den te Var gas agiu com sa be do ria ao 
ela bo rar leis que pro te gi am, de ma ne i ra se gu ra, os in -
te res ses dos tra ba lha do res, mu i to fra cos, na que la
oca sião, em ma té ria de or ga ni za ção que os re pre sen -
tas se. Hoje, gra ças a Deus, a clas se tra ba lha do ra bra -
si le i ra tem sin di ca tos e or ga ni za ções que a re pre sen -
tam e que de fen dem os seus in te res ses. 

Por tan to, é mu i to na tu ral que haja ma le a bi li da de 
para ajus tar a re a li da de bra si le i ra ao es tá gio que es -
ta mos vi ven do. Não se deve ti rar qual quer di re i to do
tra ba lha dor. Para que a Na ção seja for te, é pre ci so
que a sua clas se tra ba lha do ra tam bém o seja. 

Qu an do ouço pes so as di ze rem que o mun do
não quer que o Bra sil se de sen vol va, para não fa zer
con cor rên cia com ou tros pa í ses, pen so que isso é
equí vo co de in ter pre ta ção, por que, quan to mais nos
de sen vol ver mos, mais po der de com pra te re mos. A
con cor rên cia ma i or não é a co mum, mas a con cor rên -
cia da alta tec no lo gia, que va mos de mo rar mu i to a
con se guir.

Sr. Pre si den te, en cer ro o meu dis cur so re a fir -
man do a ne ces si da de de um es for ço para que os Po -
de res cons ti tu í dos da Re pú bli ca sen tem-se à mesa e
dis cu tam os pro ble mas do dia-a-dia bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, 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. Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner, por vin te 
mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go al -
gu mas pon de ra ções so bre a ques tão da atu a li za ção
do Impos to de Ren da.

Des de 1995, es ta mos com a mes ma ta be la, que 
pre ci sa ser atu a li za da. O Go ver no ale ga que a in fla -
ção foi mí ni ma, mas ela exis tiu, e hou ve um cres ci -
men to ve ge ta ti vo. Em fun ção dis so, não po de mos di -
zer que atu a li za ção sig ni fi ca au men to. Do sa lá rio fi xa -
do em até R$900,00 não é des con ta do Impos to de
Ren da, e isso ocor re des de 1995. Em to dos es ses
anos, não há a me nor dú vi da de que hou ve uma per -
da sig ni fi ca ti va no po der aqui si ti vo em fun ção da ma -
jo ra ção dos pre ços.

 Por tan to, a ques tão não é avan çar, não é re i vin -
di car um au men to, mas ape nas atu a li zar as de du ções
de acor do com os pa râ me tros es ti pu la dos e re co nhe ci -
dos pelo pró prio Go ver no bra si le i ro. Tra ta-se ape nas
de man ter o po der aqui si ti vo da que la épo ca. Do con -
trá rio, en ten de mos que está ha ven do uma es pé cie de
con fis co nos sa lá ri os dos con tri bu in tes; está-se ar ran -
can do algo de les. Com isso, hou ve uma de ses tru tu ra -
ção no or ça men to da fa mí lia ao lon go des ses anos.

Faço es sas pon de ra ções com a ma i or boa von -
ta de. Cre io que este é o mo men to de fa zer mos jus ti -
ça, para co me çar a vi go rar a par tir de ja ne i ro do ano
que se ini cia. Esta mos vo tan do o Orça men to, es ta -
mos dis cu tin do as pro pos tas. 

Exis te uma pro pos ta do Se na dor Pa u lo Har -
tung, que in clu si ve foi vo ta da nes te ple ná rio, para atu -
a li zar o Impos to de Ren da re ti do na fon te em apro xi -
ma da men te 35%. A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos já a apro vou.
Está de pen den do ago ra do Ple ná rio. E, por meio de
in sis ten tes vi si tas do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral,
Dr. Eve rar do Ma ci el, à Câ ma ra, sa be mos que está ha -
ven do um mo vi men to para ten tar bo i co tar essa con -
quis ta dos as sa la ri a dos do Bra sil, que des con tam na
fon te, e não lhes é per mi ti do atu a li zar a re fe ri da ta be la.

O Go ver no co me ça a di zer que tem uma ou tra
pro pos ta; se tem,  sa be mos que a sua in ten ção é pro -
te lar, por que não te re mos tem po para atu a li zar a ma -
té ria, nas duas Ca sas, no cor ren te exer cí cio.  

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, por in ter mé dio
da pro pos ta do Se na dor Pa u lo Har tung, que foi vo ta -
da nes te ple ná rio, se ria fe i ta a atu a li za ção em apro xi -
ma da men te 35%. Ou seja, de R$900,00, que é o mí -



ni mo para isen ção, se ele va ria para pou co mais de
R$1,2 mil. Esse re a jus te não sig ni fi ca ti rar do Go ver -
no, mas ape nas atu a li zar. Tra ta-se de uma re i vin di ca -
ção mu i to jus ta. 

Sr. Pre si den te, eu não po de ria de i xar de men ci -
o nar esse fato, sob pena de pe car por omis são. A re i -
vin di ca ção é jus ta. 

Hoje à no i te, es ta rei na ci da de de Ma fra, no pla -
nal to nor te de San ta Ca ta ri na, par ti ci pan do de uma
re u nião com re pre sen tan tes de cer ca de 30 mu ni cí pi -
os da que la re gião. Ama nhã, sá ba do, es ta rei em Blu -
me nau com as li de ran ças da que la re gião. 

Na se ma na pas sa da, es ta va em pa u ta a ques -
tão do INSS, as sun to que tam bém le van tei nes ta
Casa, que, gra ças a Deus, vai ser re sol vi do. Sei que
ama nhã, na re gião de Blu me nau, no meu Esta do, as
li de ran ças e as pes so as co muns vão me pres si o nar
com re la ção a isso, por que é uma ques tão de jus ti ça,
de prin cí pio. 

Por isso, tra go es sas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia de hoje e com
ob je ti vo de evi tar que as sun to de ta ma nha re le vân cia
para a vida do País te nha as suas de ci sões trans fe ri -
das para o pró xi mo ano le gis la ti vo.

O Pre si den te des ta Casa, o nos so emi nen te co -
le ga Se na dor Ra mez Te bet, de ma ne i ra acer ta da, já
as si na la com a pos si bi li da de de au to con vo ca ção do
Se na do Fe de ral, nes te afi nal de ano, para ana li sar
ques tões como esta.

O pro je to que cor ri ge as alí quo tas do Impos to
de Ren da das pes so as fí si cas, de au to ria do Se na dor
Pa u lo Har tung, já foi apro va do pelo Se na do e está
ago ra na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Como é do co nhe ci men to de to dos, a pro pos ta
do Se na dor Har tung en con tra for te re sis tên cia por
par te do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, que, há dias,
tro cou o seu ga bi ne te pe los cor re do res da Câ ma ra do 
De pu ta dos – ele vive lá ago ra –, onde é vis to com fre -
qüên cia como um fiel es cu de i ro a ser vi ço dos in te res -
ses do Pa lá cio do Pla nal to. Assim, de ma ne i ra pou co
ce ri mo ni o sa, pas sou  a as se di ar os De pu ta dos, como
ver da de i ro lo bis ta, pro me ten do mun dos e fun dos,
mes mo sen do sur pre en di do pela de ci são da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção da que la
Casa, que che gou a apro var a pro pos ta que foi da qui,
cor ri gin do em 35,29% os va lo res da ta be la do Impos -
to de Ren da.

Como não foi pos sí vel im pe dir esse des fe cho na 
Co mis são, o Sr. Se cre tá rio pro cu ra, ago ra, evi tar que
o pro je to siga o mes mo ca mi nho du ran te a vo ta ção
em ple ná rio da Câ ma ra, que de ve rá acon te cer nos

pró xi mos dias. Para evi tar a sua apro va ção e au to má -
ti ca apli ca ção em ja ne i ro de 2002, o Go ver no já anun -
cia que apre sen ta rá pro pos ta al ter na ti va e pro cu ra rá,
por to dos os me i os, tu mul tu ar o pro ces so de vo ta ção.

Com esse ges to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, de ma ne i ra de li be ra da, pro cu ra, mais
uma vez, in ves tir con tra o bol so do con tri bu in te e
cons tran ge o Con gres so Na ci o nal, na me di da em que 
dá car ta bran ca ao seu Se cre tá rio da Re ce i ta para
exer cer todo tipo de pres são so bre os De pu ta dos
para que fi quem con tra a ma té ria.

Aliás, como já as si na la mos, as se gui das ten ta ti -
vas do Go ver no de ape nar os tra ba lha do res e a clas -
se mé dia não ca u sam mais ne nhum es pan to à ma i o -
ria do povo bra si le i ro, por que o ar ro cho tem sido enor -
me. E é em fun ção dis so que há uma es pé cie de gri ta,
de uma sa cros san ta re vol ta por par te não só do ser vi -
dor, mas da que les que re ce bem sem atu a li za ção. 

As co i sas não fi ca ram es ta bi li za das de lá para
cá, pois hou ve atu a li za ção do pre ço do com bus tí vel,
do cus to de vida, da ali men ta ção, do ves tuá rio, do
trans por te, dos es tu dos, da sa ú de, da ener gia. E
como hou ve! Em tudo! E se o po der aqui si ti vo das
pes so as fi cou es tag na do du ran te seis ou sete anos e
não se pode cor ri gir a ta be la do Impos to de Ren da –
uma ques tão de jus ti ça –, en tão o Go ver no está fa -
zen do uma es pé cie de con fis co. E isso não é jus to,
não dá, cria mo vi men tos. Em fun ção dis so, es ta mos
cla man do para que se en con tre uma sa í da para isso. 

Se gun do da dos ofi ci a is, que o Se cre tá rio co -
nhe ce mas so bre os qua is se es qui va de fa zer qual -
quer co men tá rio, de 1995 até o fi nal de 2000, a in fla -
ção acu mu la da foi de 62,5% para o Índi ce Na ci o nal
de Pre ço ao Con su mi dor (INPC); de 65,5% para o
Índi ce Ge ral de Pre ços ao Con su mi dor Amplo (IPCA); 
de 58,2% para o Índi ce de Pre ço ao Con su mi dor
(IPC-Fipe); de 82,2% para o Índi ce Ge ral de Pre ço de
Mer ca do (IGPM-M) da Fun da ção Ge tú lio Var gas,
sem fa lar das pre vi sões de in fla ção para este ano que
apon tam para algo em tor no de 7,15%. Bas tam es ses
per cen tu a is, no bres Co le gas, para com pro var o ta ma -
nho do pre ju í zo com os res pon sá ve is pela po lí ti ca
eco nô mi ca do País têm pro vo ca do no bol so do tra ba -
lha dor da clas se mé dia e da pe que na, prin ci pal men te. 
Isso foi um as sal to em ple no dia e não se pode di zer
nada, não se pode re cla mar, tem-se que fi car qui e to.
Isso é in com pre en sí vel!

Se o Go ver no está tão pre o cu pa do com a per da
da ar re ca da ção, o pro ble ma po de ria ser fa cil men te
re sol vi do se a Re ce i ta Fe de ral ti ves se a co ra gem de
co brar im pos tos das gran des em pre sas e dos ban -
cos, cu jos ba lan ços anun ci am um cres ci men to fan -



tás ti co dos lu cros, Sr. Pre si den te. É cla ro que os ban -
cos em pres tam di nhe i ro para o Go ver no, que paga ju -
ros ex tra or di ná rio e em dia. Com uma in fla ção que
deve fi car em tor no de 7,15% nes te ano, não se com -
pre en de o pa ga men to de 19% aos que em pres tam di -
nhe i ro para o Go ver no. Olhem o lu cro que isso dá. Por 
isso os ban cos es tão com um lu cro ex tra or di ná rio. É a
co i sa mais fe liz do mun do!

Ain da on tem, um Co le ga dis se que se fos se re -
du zi da de 19 para 18% – ape nas 1% –, a taxa de ju ros 
que o Go ver no paga para os ban que i ros so bra ri am
cer ca de R$ 6 bi lhões, o su fi ci en te, por exem plo, para
ta par os bu ra cos das es tra das fe de ra is do Bra sil in te i -
ro, para me lhor se es co ar a pro du ção. No en tan to, há
pres sões e re u niões, mu i tas ve zes não re a li za das tão
às cla ras, para que não se mexa nes se ín di ce: ”Va -
mos man ter isso, etc e tal.“

Nos Esta dos Uni dos, mes mo com os bom bar de -
i os que ocor re ram no dia 11 de se tem bro, mes mo
com o ter ro ris mo, os ju ros es tão ba i xan do, para mo ti -
var a na ção, e se en con tram numa taxa em tor no de
3%, 3,5% ao ano. Aqui, essa taxa é de 19% e ain da di -
zem que o Go ver no co lo cou o Bra sil, em re la ção ao
mun do, de igual para igual.

Ago ra, para atu a li zar o po der aqui si ti vo do mé -
dio e do pe que no, e o des con to do Impos to de Ren da, 
diz: ”Não dá, não pode!“. E, re pi to, está aqui o re co -
nhe ci men to da in fla ção pe los di ver sos ins ti tu tos. Isso
é um re co nhe ci men to fe i to pelo pró prio Go ver no, que
não quer atu a li zar a ta be la. Qu an do se pede uma atu -
a li za ção de 35%, diz que não dá, por que a casa vai
cair, vai rom per o nos so com pro mis so com o FMI, de
equi lí brio fis cal, aque le ne gó cio todo. Mas não pode
ser as sim! Se este é um País in de pen den te, não pode 
ser as sim! Do con trá rio, con ti nu a mos co lô nia, não de
Por tu gal, mas de ou tros pa í ses, dos que man dam no
mun do. Não é pos sí vel isso! Não po de mos con ti nu ar
com essa de pen dên cia. Está fal tan do um gri to de in -
de pen dên cia em ou tro cam po, em ou tro se tor, em de -
fe sa dos que aqui vi vem, dos que aqui tra ba lham, dos
que aqui lu tam, para, pelo me nos, não se lhes ti rar a
sua dig ni da de.

Se gun do o De pu ta do Pe dro Eu gê nio, do Par ti do 
Po pu lar So ci a lis ta (PPS) de Per nam bu co, que apre -
sen tou em 28 de se tem bro pas sa do um subs ti tu ti vo
aos Pro je tos de lei de ou tros Par la men ta res da que la
Casa, que tra tam da in ci dên cia do Impos to de Ren da
das Pes so as Ju rí di cas, o tra ta men to pri vi le gi a do re -
ce bi do pe las pes so as ju rí di cas tem ca u sa do sé ri os
pre ju í zos aos co fres pú bli cos.

Apo i a do em da dos da pró pria Re ce i ta Fe de ral, o 
re fe ri do Par la men tar mos trou, em re la tó rio apre sen -

ta do jun ta men te com o subs ti tu ti vo, que, em re la ção ao 
ano de 1999, a União de i xou de ar re ca dar, por con ta
dos ju ros so bre o ca pi tal pró prio, um to tal de R$3,2 bi -
lhões. Veja bem, Sr. Pre si den te, que são da dos im por -
tan tís si mos em re la ção a gran des em pre sas. Aí, não
há pro ble ma, de i xa-se, a co i sa vai. Po der-se-ia bus car
mu i to di nhe i ro, que se de i xa de ar re ca dar. 

Se gun do o Par la men tar, essa con ta con si de ra
um to tal, a pre ços cor ren tes, de R$17,1 bi lhões, sen -
do R$3,2 bi lhões de en ti da des fi nan ce i ras; R$514 mi -
lhões de se gu ra do ras e R$13,4 bi lhões de pes so as
ju rí di cas. Se gun do es ses da dos, bas ta ria uma pe -
que na dose de von ta de po lí ti ca para o Go ver no abrir
fon tes inex plo ra das de ar re ca da ção, sem pre ci sar
de cla rar guer ra aber ta con tra a apro va ção da cor re -
ção da ta be la do Impos to de Ren da da Pes soa Fí si -
ca, por que aque la é mais di fí cil, tem que tra ba lhar,
tem que que brar a ca be ça, tem que mos trar com pe -
tên cia para bus car o que é nos so, dos bra si le i ros, de
gran des em pre sas e as sim por di an te. Tem que se vi -
rar. Aí não, por que não sei o que, tem que com por, aju -
dar, quem sabe, cam pa nhas ou co i sa que o va lha e
tem que ser soft.

É mais fá cil o des con to no fim do mês, na fo lha
de pa ga men to, por que é na hora. Não é pre ci so tra ba -
lhar para se des con tar, já se re tém na fon te, na hora.
Aí não dá, aí não dá.

Nin guém se nega a pa gar, que des con tem na
hora. Não é ne ces sá rio re ce ber para de po is de vol ver
ao Go ver no com o tem po, ou ten tar não de vol ver, ou
ques ti o nar em ju í zo. Isso não é per mi ti do ao pe que no
e ao mé dio, mas nem atu a li zar a ta be la per mi tem! No
en tan to, não se bus cam re cur sos em ou tras ”fon tes
inex plo rá ve is“.

Enquan to essa von ta de não se ma ni fes ta, o Go -
ver no pro cu ra, a todo cus to, man ter o sta tus quo,
pois no pró xi mo ano pre ten de apre sen tar o de ver de
casa ao Fun do Mo ne tá rio, ou seja, cum prir a exi gên -
cia de eco no mi zar R$45,7 bi lhões em seus gas tos
cor ren tes es ta be le ci da pela en ti da de que con tro la,
hoje, to dos os pas sos da nos sa eco no mia.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, vem aí uma ou -
tra ma té ria que tem pro vo ca do ca la fri os em vá ri os ple -
ná ri os na ci o na is, mo ti va do mu i tos de ba tes nas duas
Ca sas do Con gres so e inú me ros pro tes tos en ca be ça -
dos por sin di ca tos e en ti da des de clas se em to dos os
re can tos do País. Tra ta-se do Pro je to de Lei Com ple -
men tar do Se na do Fe de ral nº 646, de 1999, que dis -
põe so bre di re i tos e ga ran ti as do con tri bu in te, cujo au -
tor é o Se na dor ca ta ri nen se Jor ge Bor nha u sen.



Sr. Pre si den te, tra ta rei des ta ma té ria su per fi ci al -
men te, já que a mes ma está in clu í da em pa u ta, ten do
em vis ta a au diên cia pú bli ca que de ve rá ocor rer na
pró xi ma se ma na na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, com as pre sen ças do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do
Se cre tá rio Eve rar do Ma ci el, que, es pe ro, es cla re ce -
rão mu i tas dú vi das, por que o Go ver no ain da não
apre sen tou suas te ses, o que tem de i xa do os Par la -
men ta res de so ri en ta dos e con fu sos para vo ta rem
essa ma té ria. 

Sr. Pre si den te, está ha ven do um le van te no Bra -
sil em re la ção a esse as sun to, eis que há pre tex tos de 
toda sor te. Para aque les que en ten dem da ques tão, a
im pres são é a de que os pe que nos con tri bu in tes se -
rão fis ca li za dos cada vez mais de per to e, pe los pra zos 
es ti pu la dos, sem di re i to à de fe sa. Ven ci do o pra zo es ti -
pu la do para a fis ca li za ção, re no va-se uma vez mais.
Caso esta fis ca li za ção não te nha se en cer ra do, não há 
mais como fazê-la. Com as co nhe ci das pro te la ções,
gran des con glo me ra dos, como os que es tão sen do
re la ci o na dos, cer ta men te não se rão fis ca li za dos. Por -
tan to, não ar re ca da re mos im pos tos – aliás, isso já
ocor re hoje – ou seja, con ti nu a re mos a ti rar dos pe -
que nos con tri bu in tes, fi can do os gran des de fora. 

Sr. Pre si den te, na úl ti ma se gun da-fe i ra, no meu
Esta do, hou ve um gran de en con tro, onde pude ma ni -
fes tar as mi nhas pre o cu pa ções, as sim como os pe -
que nos con tri bu in tes e os di ver sos se to res da so ci e -
da de, ten do em vis ta a for ma como este Pro je to está
sen do co lo ca do, onde, mais uma vez, o Có di go do
Con tri bu in te po de rá pro te ger os gran des gru pos. E aí
o Go ver no não vai lá bus car, por que, se não se fi zer o
tra ba lho em 90 dias, en cer ra-se, ar qui va-se, pres cre -
ve-se. Cre io que, se não hou ver um pra zo ma i or, não
será pos sí vel se des ven dar cri mes he di on dos ou os
enor mes des vi os, que, mu i tas ve zes, pelo ema ra nha -
do da le gis la ção atu al, é de di fí cil elu ci da ção. E se de -
rem con di ções para tal, pri vi le gi a re mos de novo os
gran des co man dos que es tão aí se pre ser van do nas
fi gu ras dos car téis, que se or ga ni zam mais e mais.
Por isso, esta ma té ria deve ser de ba ti da com mu i ta
cla re za. E para que isso ocor ra, o Go ver no tem que
ter a co ra gem de vir a esta Casa e di zer o por quê de
que rer ou não. Caso o Go ver no que i ra pre ser var aqui -
lo que per ten ce à Na ção, re fi ro-me à ar re ca da ção dos 
tri bu tos, já que o Go ver no é o mais di re to in te res sa do, 
ele deve vir a esta Casa e di zer se isso é bom ou não
para o Bra sil, se é bom ou não para nós e o por quê. 

Sr. Pre si den te, quan do este Go ver no foge e se
au sen ta do de ba te, não é um bom si nal. Te mos os da -
dos. Enten do que se o Go ver no qui ses se bus car em
fon tes inex plo rá ve is, o Fis co te ria mais de R$17 bi -

lhões que não fo ram ar re ca da dos. E ago ra, com essa
nova tese para o Có di go do Con tri bu in te, há in di ca ti -
vos de que, mais uma vez, os gran des gru pos se rão
ain da mais pro te gi dos, evi tan do-se, as sim no vas ar -
re ca da ções.

Sr. Pre si den te, vejo que o meu tem po re gi men tal 
já está es go ta do. Mas, con tan do com a pa ciên cia de
V. Exª, peço-lhe que o meu pro nun ci a men to seja
trans cri to na ín te gra nos Ana is des ta Casa.

Sr. Pre si den te, que seja fe i ta jus ti ça! Que se atu -
a li ze o des con to do Impos to de Ren da! Que o fa ça -
mos ain da este ano, e que não o de i xe mos para ama -
nhã!

Sr. Pre si den te, há uma enor me pre o cu pa ção do
Go ver no em des con tar – o que é fá cil, pois re ce be de
gra ça, não se es for ça para re ce ber – mas atu a li zar,
isto é uma ques tão de jus ti ça!

Sr. Pre si den te, um ou tro pon to que me pre o cu pa 
é a ques tão do Có di go de De fe sa do Con tri bu in te.
Será que ele será em de fe sa do con tri bu in te como um 
todo, ou este Có di go ser vi rá para pro te ger ape nas os
gran des gru pos, os qua is já de vem so mas in cal cu lá -
ve is? Os gru pos são fon tes inex plo rá ve is, onde po de -
ría mos bus car di nhe i ro. No en tan to, é pre ci so von ta de 
po lí ti ca e de di ca ção, por par te do Go ver no, para que,
com es sas con tri bu i ções, pos sa mos re sol ver os pro -
ble mas cru ci a is da po pu la ção. 

Como está, a pro pos ta do Có di go de De fe sa do
Con tri bu in te con tém mu i tas dú vi das. Re pi to: ao in vés
de ser em de fe sa do con tri bu in te como um todo, pa re -
ce-me ser em de fe sa de gru pos que aí es tão se au to -
pro te gen do, en cou ra ça dos, para que não se mo di fi -
que a si tu a ção.

São as pre o cu pa ções que tra go, Sr. Pre si den te,
no dia de hoje.

Agra de ço a boa von ta de de V. Exª para co mi go,
já que o meu tem po re gi men tal já se es go tou.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO DO 
SENADOR CASILDO MALDANER,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210,
INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO.

DO SENADOR CASILDO MALDANER (PMDB – SC)

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, ma -
té ri as po lê mi cas que in ter fe rem di re ta men te na vida dos ci da dãos 
bra si le i ros ain da não fo ram apre ci a das nos ple ná ri os das duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal. Entre elas des ta cam-se a cor re -
ção da ta be la do Impos to de Ren da e o pro je to de lei des ta Casa
que dis põe so bre os di re i tos e as ga ran ti as dos con tri bu in tes.

Com o ob je ti vo de evi tar que tex tos de ta ma nha re le vân cia
para a vida do País te nham suas de ci sões trans fe ri das para o
pró xi mo ano le gis la ti vo, o Pre si den te des ta Casa, emi nen te Se na -
dor Ra mez Te bet, de ma ne i ra acer ta da, já as si na la com a pos si -



bi li da de de au to con vo ca ção do Se na do Fe de ral nes te fi nal de
ano.

O pro je to que cor ri ge as alí quo tas do Impos to de Ren da
das Pes so as Fí si cas, de au to ria do res pe i tá vel Se na dor Pa u lo
Har tung, já apro va do nes te ple ná rio e na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, por pres sões di re tas do 
Pa lá cio do Pla nal to cor re o sé rio ris co de so frer mo di fi ca ções du -
ran te vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e as sim terá de re tor nar 
para um novo exa me dos emi nen tes mem bros des ta Casa.

Como é do co nhe ci men to de to dos, a pro pos ta do Se na dor 
Har tung en con tra for te re sis tên cia na pes soa do Se nhor Eve rar do 
Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, que há dias tro cou seu ga -
bi ne te pe los cor re do res da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde é vis to
com fre qüên cia como um fiel “es cu de i ro” a ser vi ço dos in te res ses 
do Pa lá cio do Pla nal to. Assim de ma ne i ra pou co ce ri mo ni o sa,
pas sou a as se di ar de pu ta dos pro me ten do mun dos e fun dos
como um ver da de i ro lo bis ta, mes mo sen do sur pre en di do pela de -
ci são da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção da que la
Casa, que apro vou, in clu si ve com vo tos de par la men ta res do pró -
prio go ver no, a pro pos ta as si na da pelo Se na dor Har tung, com a
cor re ção de 35,29% dos va lo res da ta be la do IR.

Como não foi pos sí vel im pe dir esse des fe cho na co mis são, 
o Se nhor Se cre tá rio pro cu ra ago ra evi tar que o pro je to siga o
mes mo ca mi nho du ran te a vo ta ção em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que de ve rá acon te cer nos pró xi mos dias. Para evi tar
sua apro va ção e au to má ti ca apli ca ção em ja ne i ro de 2002, o go -
ver no já anun cia que apre sen ta rá pro pos ta al ter na ti va e pro cu ra -
rá por to dos os me i os tu mul tu ar o pro ces so de vo ta ção.

Com esse ges to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, de ma ne i ra de li be ra da, pro cu ra, mais uma vez, in ves tir con tra
o bol so do con tri bu in te e cons tran ge o Con gres so Na ci o nal, na
me di da em que dá car ta bran ca ao seu Se cre tá rio da Re ce i ta
para exer cer todo o tipo de pres são so bre os de pu ta dos para que 
fi quem con tra a ma té ria.

Aliás, como já as si na la mos, as se gui das ten ta ti vas do go -
ver no em pe na li zar os tra ba lha do res e a clas se mé dia não ca u -
sam mais ne nhum es pan to à ma i o ria do povo bra si le i ro. O ar ro -
cho tem sido enor me, mas a ma i o ria do povo vem res pon den do à 
al tu ra com as gre ves e com as ma ni fes ta ções de re pú dio quan do
são en tre vis ta dos pe los ins ti tu tos de pes qui sa para ates tar o grau 
de po pu la ri da de da atu al ad mi nis tra ção na ci o nal. Sem dú vi da al -
gu ma são re ca dos sig ni fi ca ti vos e gra ves em tem pos qua se ele i -
to ra is. Mes mo as sim, o Pre si den te da Re pú bli ca e seus au xi li a res 
mais di re tos, mais gra du a dos e eli tis tas per ma ne cem in di fe ren tes 
em suas re do mas e in sis tem em ig no rar o coro de pro tes tos que
vem das ruas.

Nes se epi só dio da cor re ção do im pos to de ren da, como já
sa be mos, o bom sen so e o sen ti men to de jus ti ça re co men dam a
pron ta cor re ção em 35,29% das ta be las que es tão con ge la das
des de 1995. Na ver da de, esse foi o en ten di men to da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção da Câ ma ra e de vá ri os de pu -
ta dos fe de ra is ali a dos do go ver no quan do aca ta ram a pro pos ta
que foi apro va da ini ci al men te no Se na do.

To da via, quan do pres ta mos um pou co de aten ção ao con -
te ú do do dis cur so do Se nhor Eve rar do Ma ci el so bre a ques tão,
logo per ce be mos que o sen ti men to do go ver no é ou tro. Sem de -
mons trar qual quer re mor so, ele pro cu ra dis se mi nar ain da mais a
in jus ti ça e im por mais sa cri fí cio aos mais po bres, ten do o cu i da do 
de não con tra ri ar os in te res ses dos ri cos e po de ro sos.

Na re a li da de, a von ta de do Go ver no é que os as sa la ri a dos 
con ti nu em pa gan do mais im pos tos abu si vos, como está acon te -

cen do. Por tan to, em cada de cla ra ção que ex pres sa e em cada re -
u nião a que com pa re ce, o Se cre tá rio da Re ce i ta não para de fa -
lar que a apro va ção do pro je to acar re ta rá per das in su por tá ve is
de mais de 5 bi lhões de re a is para os co fres pú bli cos e ame a ça
com au men tos de ou tras fon tes para com pen sar essa tão pro pa -
la da que da de ar re ca da ção. Entre tan to, o mais cu ri o so de tudo é
que em ne nhum mo men to o Se cre tá rio faz qual quer re fe rên cia ao 
con ge la men to da ta be la e ao con fis co que ele tem pro vo ca do no
bol so do con tri bu in te des de 1995.

Se gun do da dos ofi ci a is que o Se cre tá rio co nhe ce, mas se
es qui va de fa zer qual quer co men tá rio, de 1995 até o fi nal de
2000, a in fla ção acu mu la da foi de 62,5% para o Índi ce Na ci o nal
de Pre ços ao Con su mi dor (INPC); de 65,5% para o Índi ce Ge ral
de Pre ços ao Con su mi dor Amplo (IPCA); de 58,2% para o Índi ce
de Pre ços ao Con su mi dor (IPC-Fipe); e de 82,2% para o Índi ce
Ge ral de Pre ços de Mer ca do (IGP-M) da Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, sem fa lar das pre vi sões de in fla ção para este ano que apon -
tam para algo em tor no de 7,15%. Bas tam es ses per cen tu a is
para com pro var o ta ma nho do pre ju í zo que os res pon sá ve is pela
po lí ti ca eco nô mi ca do País têm pro vo ca do no bol so do tra ba lha -
dor e da clas se mé dia.

Se o Go ver no está tão pre o cu pa do com a per da de ar re ca -
da ção, o pro ble ma po de ria ser fa cil men te re sol vi do se a Re ce i ta
Fe de ral ti ves se a co ra gem de co brar im pos tos das gran des em -
pre sas, dos ban cos e das gran des for tu nas que se es pe ci a li za -
ram em so ne ga ção fis cal e mes mo as sim não são in co mo da dos
em suas ações ilí ci tas con tra a so ci e da de. Por tan to, se as au to ri -
da des to mas sem essa de ci são de co brar o que re al men te é de vi -
do ao Esta do e o que deve co me çar a ser pago pe los me gas so -
ne ga do res, o dis cur so de que bra de ca i xa não te ria mais ne nhum 
sen ti do e o Go ver no não pre ci sa ria sub me ter os as sa la ri a dos a
mais con fis cos in jus tos. Ora, em re la ção a esse pon to, con si de ro
im por tan te re to mar al guns de ta lhes que po de ri am re for çar a ne -
ces si da de des sa co bran ça e au men tar ain da mais o sal do dos re -
cur sos ar re ca da dos.

Se gun do o De pu ta do Pe dro Eu gê nio do Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta (PPS) de Per nam bu co, que apre sen tou em 28 de se -
tem bro pas sa do um subs ti tu ti vo aos Pro je tos de Lei de ou tros
par la men ta res da que la Casa, que tra tam da in ci dên cia do Impos -
to de Ren da das Pes so as Ju rí di cas, o tra ta men to pri vi le gi a do re -
ce bi do pe las pes so as ju rí di cas tem ca u sa do sé ri os pre ju í zos aos
co fres pú bli cos.

Apo i a do em da dos da pró pria Re ce i ta Fe de ral, o re fe ri do
par la men tar mos trou em seu re la tó rio apre sen ta do jun ta men te
com o subs ti tu ti vo que, em re la ção ao ano de 1999, a União de i -
xou de ar re ca dar, por con ta dos ju ros so bre o ca pi tal pró prio, um
to tal de 3,2 bi lhões de re a is. Se gun do o par la men tar, essa con ta
con si de ra um to tal, a pre ços cor ren tes, de 17,1 bi lhões de re a is,
sen do 3,2 bi lhões de re a is de en ti da des fi nan ce i ras, 514 mi lhões
de re a is de se gu ra do ras e 13,4 bi lhões de re a is de pes so as ju rí -
di cas. Se gun do es ses da dos, bas ta ria uma pe que na dose de
von ta de po lí ti ca para o Go ver no abrir fon tes

inex plo ra das de ar re ca da ção sem pre ci sar de cla rar guer ra
aber ta con tra a apro va ção da cor re ção da ta be la do Impos to de
Ren da da Pes soa Fí si ca. Mas, en quan to essa von ta de não se
ma ni fes ta, o Go ver no pro cu ra a todo cus to man ter o sta tus quo,
pois no pró xi mo ano pre ten de apre sen tar o de ver de casa ao
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI), ou seja, cum prir a exi gên -
cia de eco no mi zar 45,7 bi lhões de re a is em seus gas tos cor ren -
tes es ta be le ci da pela en ti da de que con tro la hoje to dos os pas sos
de nos sa eco no mia.



Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, vem 
ai uma ou tra ma té ria que tem pro vo ca do ca la fri os em vá ri os ple -
ná ri os na ci o na is, mo ti va do mu i tos de ba tes nas duas Ca sas do
Con gres so e inú me ros pro tes tos en ca be ça dos por sin di ca tos e
en ti da des de clas se em to dos os re can tos do País. Tra ta-se do
Pro je to de Lei Com ple men tar do Se na do Fe de ral, nº 646 de
1999, que dis põe so bre os di re i tos e as ga ran ti as do con tri bu in te,
cujo au tor é o ilus tre Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

Se gun do des pa cho da Sub se cre ta ria de Ata, no úl ti mo dia
31 de ou tu bro, me di an te apro va ção do Re que ri men to nº
639/2001, de au to ria do des ta ca do Se na dor Artur da Tá vo la, a
re fe ri da ma té ria teve sua dis cus são adi a da para o pró xi mo dia 05
de de zem bro. Como é de se es pe rar, de vi do à gran de po lê mi ca
na ci o nal que en vol ve o as sun to, acre di to que nes se dia o Ple ná -
rio e as ga le ri as des ta Casa es ta rão lo ta dos, por que o Pro je to do
”Có di go de De fe sa do Con tri bu in te“ que en tra rá em dis cus são
mexe com a vida de todo ci da dão bra si le i ro.

Se gun do os opo si to res da pro pos ta de fen di da pelo Se na -
dor Bor nha u sen, o pro je to de lei com ple men tar pre ju di ca os in te -
res ses so ci a is e na ci o na is por que não pro te ge os bons con tri bu -
in tes, mas sim, os gran des so ne ga do res, além de es ti mu lar a La -
va gem de di nhe i ro sujo do nar co trá fi co, do con tra ban do e da cor -
rup ção po lí ti ca. E mais, di fi cul ta a fis ca li za ção so bre as ori gens
des ses vul to sos re cur sos.

Des de que a ma té ria trans for mou-se em as sun to pú bli co, o 
Sin di ca to Na ci o nal dos Au di to res Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral
(UNAFISCO SINDICAL) e o Fó rum Na ci o nal do Fis co têm se po -
si ci o na do de ma ne i ra ve e men te con tra a sua apro va ção na for ma 
ori gi nal. Assim, em ma ni fes to am pla men te di vul ga do, a Una fis co
Sin di cal, que tem ocu pa do es pa ços im por tan tes na mí dia na ci o -
nal para de nun ci ar o pro je to e que tem exer ci do for tes pres sões
no Con gres so Na ci o nal, mos tra os pon tos mais gra ves que es tão
con ti dos na pro pos ta e que pas so a re pro du zir tal qual fo ram lis -
ta dos no do cu men to sin di cal:

“– So men te o pe que no con tri bu in te será fis ca li za do:

jus ti fi ca ti va: os pra zos para a fis ca li za ção são ex ces si va -
men te re du zi dos (art. 46, pa rá gra fo úni co), di fi cul tan do a in ves ti -
ga ção de ca sos com ple xos que en vol vam, por exem plo, es que -
mas de cor rup ção e la va gem de di nhe i ro. Além dis so, im pe de a
des co ber ta de es que mas de so ne ga ção por pro i bir o Fis co de
cru zar os da dos fis ca is en tre os três ní ve is de go ver no (art. 37,
pa rá gra fo úni co).

– O com ba te ao nar co trá fi co, à so ne ga ção e ao con tra ban do
será im pe di do:

jus ti fi ca ti va: o pro je to aca ba com o fla gran te fis cal (art. 23,
§ 2º) já que o Fis co de ve rá avi sar ao con tri bu in te, com 5 dias de
an te ce dên cia, quan do for re a li zar as di li gên ci as. Com o avi so pré -
vio, pro vas do even tu al ilí ci to po de rão não ser en con tra das. Para
o fra u da dor, so ne ga dor ou nar co tra fi can te, esse avi so é uma
gran de sal va guar da, pois as sim ele terá tem po de es con der pro -
vas e do cu men tos que o in cri mi nem. Ade ma is, a for ça po li ci al, in -
dis pen sá vel na bus ca de pro vas cri mi na is, so men te po de rá ser
so li ci ta da com au to ri za ção ju di ci al (art. 37, in ci so V), o que pos si -
bi li ta a sub tra ção de pro vas e, até, a fuga dos cri mi no sos.

– A que bra do si gi lo ban cá rio será re vo ga da:

Jus ti fi ca ti va: o pro je to, em seu art. 43, anu la a Lei Com ple -
men tar 105, que o Se na do Fe de ral apro vou, por una ni mi da de,
em ja ne i ro de 2001, com o ob je ti vo de com ba ter a so ne ga ção fis -
cal e vi a bi li zar uma ma i or ar re ca da ção de re cur sos para fi nan ci ar

o au men to do sa lá rio mí ni mo. A LC 105 é ins tru men to in dis pen -
sá vel para a pro mo ção da jus ti ça fis cal.

– Fi ca rá sa cra men ta da a con cor rên cia des le al:

Jus ti fi ca ti va: o pro je to per mi te ao de ve dor de tri bu tos tran -
sa ci o nar com Órgãos e Enti da des pú bli cas e ins ti tu i ções ofi ci a is
de cré di to, in clu si ve par ti ci pan do de li ci ta ções pú bli cas (arts. 14 e
50)".

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
como po de mos con clu ir, se gun do as po si ções de fen di das pela
Una fis co so bre a ques tão da cor re ção da ta be la do im pos to de
ren da e o Có di go de De fe sa do Con tri bu in te em tra mi ta ção nes ta
Casa, tal qual se apre sen ta, pro me te in ter mi ná vel dis cus são por -
que não ser ve ao País, am plia a in jus ti ça tri bu tá ria, pro te ge so ne -
ga do res e apro fun da as de si gual da des so ci a is que já são ver go -
nho sas. Por es ses mo ti vos que são ex tre ma men te gra ves de ve -
mos fi car vi gi lan tes, com o ob je ti vo de ga ran tir a ci da da nia e pro -
te ger as ins ti tu i ções na ci o na is.

Era o que ti nha a di zer!

Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Tião Vi a na, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Lú dio
Co e lho .

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A so li ci -
ta ção de V. Exª será aten di da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos. 
S. Exª dis põe de 20 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, as in sa tis fa -
ções, as ten sões da so ci e da de bra si le i ra es pou cam
nas gre ves, que cons ti tu em um pas so à fren te na
cons ciên cia e hom bri da de da so ci e da de so fre do ra,
da so ci e da de que re ce be o es cár nio de um Go ver no
cada vez mais des pó ti co, au to ri tá rio e dis tan te. Qu an -
do o Go ver no vol ta pa re ce que ele se dis tan cia ain da
mais dos pro ble mas re a is, do so fri men to, da fome, do
de sem pre go, do des pre zo pela ci da da nia, pe las leis e 
pelo Ju di ciá rio, pelo es cár nio que este Go ver no de vo -
ta aos Srs. Se na do res, que ele con si de ra como ve na -
is, ma ni pu lá ve is, tí te res, que são aci o na dos pe las
mãos des pó ti cas de um go ver no im pe ri al. 

Não fa la rei mais, pre ten do evi tar di zer, re pe tir,
aqui lo que cons ti tui um tí tu lo de um li vro, es cri to por
um côn sul in glês no Rio de Ja ne i ro, que aqui vi veu 40
anos: Sua Ma jes ta de, o Pre si den te da Re pú bli ca. É 
o tí tu lo des se li vro. Eu, en tão, re pi to, inú me ras ve zes,
con cor dan do com esse in te li gen te re pre sen tan te da
Ingla ter ra, que es ta mos, ob vi a men te, nes se se gun do
re i na do, que foi con quis ta do, como sa be mos, à cus ta
de com pra de vo tos, à cus ta de pres são, à cus ta de
do a ção de em pre gos e à cus ta de ame a ças. Esta é a
nos sa de mo cra cia! Mas te mos mu i to o que fa zer para



re ver ter esse qua dro. E quan do esse des po tis mo –
que o Pro fes sor Fer nan do Hen ri que Car do so sa bia
que era o re sul ta do jus ta men te da ne ces si da de que o
ca pi ta lis mo tem de opri mir, cada vez com mais vi o lên -
cia, os tra ba lha do res, o pro le ta ri a do bra si le i ro. De
modo que, Sua Ma jes ta de di zia, em sua tese ”Ca pi ta -
lis mo e Escra vi dão“, que a es cra vi dão no Bra sil foi
abo li da por que não se con se guia ex plo rar tan to os
tra ba lha do res es cra vos quan to a de mo cra cia bra si le i -
ra, o ca pi ta lis mo bra si le i ro ex plo ra o pro le ta ri a do. Está 
es cri to, e ele, no Go ver no, com pro va e tor na re al men -
te in ques ti o ná vel essa sua de ter mi na ção, essa sua
co lo ca ção. Não se pode com pa rar o ní vel de vida dos
tra ba lha do res es cra vos no Bra sil com o ní vel de mor -
te, de so fri men to e de pa de ci men to das nos sas po pu -
la ções, não ape nas da que las que vi vem no in te ri or,
com ple ta men te des guar ne ci das, ou da que las que es -
tão nas fa ve las, cres cen do como co gu me los, mas
tam bém da clas se mé dia pro le ta ri za da, dos de sem -
pre ga dos que as es ta tís ti cas es con dem e da que les
que elas não po dem es con der. A ter ce i ri za ção tor na
re al men te im pos sí vel sa ber mos se exis tem, re al men -
te, ape nas 17% de de sem pre ga dos ou se, como
acon te ce em Bra sí lia, o nú me ro de de sem pre ga dos
ul tra pas sou os 20%. Isso acon te ce tam bém em ou -
tras gran des ca pi ta is, como Sal va dor e São Pa u lo,
onde o de sem pre go ali men ta a agres si vi da de, o de -
ses pe ro, e co lo ca, em cada es qui na, um ir mão nos so
trans for ma do em agres sor, uma cri an ça em ban di do.
É na tu ral, por tan to, que prin ci pal men te se res do mi na -
dos pelo es pe lho, que vi vem como a Ali ce no mun do
do es pe lho, es ses nar ci sos tor nem-se pe ri go sos por -
que não en xer gam o pró xi mo, pois não o con si de ram
não dig no de aten ção, uma vez que não tem a sua in -
te li gên cia, o seu bri lho, a sua ca pa ci da de e be le za.
Nar ci so só en xer ga o es pe lho.

De modo que, nós, aque les que não me re ce -
mos se quer um olhar hu ma no do Go ver no que aí
está; nós, há mu i to tem po, an tes de che gar mos aqui e 
des de que es ta mos aqui, te mos a cons ciên cia ple na
e per fe i ta de que este re gi me é di ta to ri al.

Eu, quan do cri an ça, ten do um so bri nho do meu
avô no Pa lá cio da Li ber da de, Go ver na dor Be ni to Va -
la da res, e um ou tro so bri nho dele no Mi nis té rio da
Jus ti ça, o Fran cis co Cam pos, era con tra aque le re gi -
me. Fe liz men te, algo em mim gos ta va tan to da li ber -
da de que im pos si bi li tou que, des de a in fân cia e ado -
les cên cia, com pac tu as se com isso. Por isso, aque le
que fez a Cons ti tu i ção de 1937 e de po is uma em
1942, que nin guém co nhe ce, cha ma do Fran cis co
Cam pos, o Chi co Ciên cia, meu pa dri nho e pri mo, pes -
soa que só vim a co nhe cer quan do ti nha 27 anos de

ida de, por que não gos to des sas pes so as, pois al gu -
mas des cam bam, como Fer nan do Hen ri que Car do so, 
para a di ta du ra, para o au to ri ta ris mo e para o mais cí -
ni co dos au to ri ta ris mos que é esse re ves ti do com o
cada vez mais roto man to le gal que, a cada dia, é des -
pre za do, vi li pen di a do.

Eu gos ta ria de fa lar dos pe ri gos que cor re mos
quan do fi nan ci a mos es sas vi a gens ma ra vi lho sas de
Sua Ma jes ta de por este mun do afo ra. Ele tem essa
pul são pe las al tu ras e um pa la dar al ta men te re fi na do.
De modo que é na tu ral que ele se dê bem em Pa ris,
en quan to se es que ce de que es ta mos aqui numa si tu -
a ção que ele pre fe re não en xer gar.

Des de que che gou, Sua Exce lên cia já es ta va
pron to para ou tra vi a gem. Assim foi: vi a jou em se gui -
da para os Esta dos Uni dos. Essas vi a gens são mu i to
pe ri go sas por que Sua Ma jes ta de, o Pre si den te da
Re pú bli ca, tem o dom do mi me tis mo, gos ta de imi tar,
de ma ca que ar aque les gran des. Esse é o pe ri go. 

Ago ra, por exem plo, nos Esta dos Uni dos, não
deve ter en ten di do que en con trou lá, nada mais nada
me nos, do que o ”novo di ta dor“, como já fa lei aqui
des ta tri bu na. Essa si tu a ção de cri se, de gre ve re ve la
ape nas aqui lo que exis tia de for ma la ten te e dis far ça -
da: o ca rá ter di ta to ri al, des pó ti co dos go ver nos que se 
su ce de ram, prin ci pal men te du ran te e de po is da II Gu -
er ra Mun di al. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so já mos trou que o nos so au to ri ta ris mo, diz ele,
vem de Por tu gal e da Espa nha, da Pe nín su la Ibé ri ca,
por que es sas nos sas ins ti tu i ções e esse nos so tem -
pe ra men to di ta to ri al não fo ram edu ca dos pela Re vo -
lu ção Fran ce sa. Então, vi e ram aqui, trou xe ram o au to -
ri ta ris mo au tên ti co ao qual ele soma o au to ri ta ris mo
ad vin do de con di ções ten sas e de uma cri se que, se -
gun do ele diz, ago ra em ou tro li vro, ”Au to ri ta ris mo e
Acu mu la ção“: ”para en ten der mos o au to ri ta ris mo bra -
si le i ro, te mos de olhar a acu mu la ção de ca pi tal“. E
res pon de mos a três per gun tas: de quem se tira? Qu -
an to se tira? E para quem se es po lia? Em épo ca de
cri se, a taxa de lu cro e a mas sa de mais-va lia caem e,
por tan to, o Go ver no tem que se tor nar mais des pó ti co 
para ten tar man ter ou au men tar essa taxa de lu cro
em que da. E aqui lo que ex tra ía dos tra ba lha do res e
trans fe ria para os in dus tri a is ago ra não vai mais para
os in dus tri a is. Não vai se quer uma par te des se re sul -
ta do do tra ba lho co le ti vo para os fun ci o ná ri os pú bli -
cos; ao con trá rio, de les é re ti ra do, com for ça des pó ti -
ca, e trans fe ri do para o ca pi tal es tran ge i ro, para os
ban que i ros es tran ge i ros e para os ju ros in ter nos in -
ter na ci o na is. A mas sa de mais-va lia, ao ser mu da da
em seu des ti no fi nal, exi ge mais po der, mais des po tis -
mo e mais di ta du ra, de acor do com a aná li se bri lhan -



te men te fe i ta pelo Pro fes sor Fer nan do Hen ri que Car -
do so. 

Con cor do in te i ra men te com o que ele dis se,
mas o des ti no lhe re ser va va esta peça. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so pra ti cou tudo aqui lo que
aco i ma va, acu sa va e de mons tra va exis tir de per ver so 
na so ci e da de bra si le i ra. Incre men tou e ca pri chou na
per ver si da de que en xer ga va e acu sa va exis tir na so -
ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, pas so a ler o ar ti go ”Novo Di ta -
dor“, pu bli ca do pelo Cor re io Bra zi li en se de 17 de ou -
tu bro, re fe ren te ao Pre si den te Ge or ge W. Bush:

Wil li am Sa fi re, do jor nal The New York 
Ti mes, é um dos co lu nis tas mais con ser va -
do res dos Esta dos Uni dos. De fen sor fer re -
nho da po lí ti ca ex ter na Re pu bli ca na, atu ou
como con sul tor po lí ti co nos dois go ver nos
da fa mí lia Bush (Ge or ge, pai, e Ge or ge W.,
fi lho). Mas a nova me di da an ti ter ror anun ci a -
da pela Casa Bran ca jo gou o an ti go ali a do
dos re pu bli ca nos con tra a fa mí lia do pre si -
den te, como mos tra em um de seus úl ti mos
ar ti gos.

Ve jam V. Exªs o que está acon te cen do nos Esta -
dos Uni dos: a cri se e a guer ra le vam os res quí ci os de
de mo cra cia para o lixo na que le gran de país do nor te.
E se gue o pro nun ci a men to do ar ti cu lis ta ame ri ca no
em re la ção à nova me di da an ti ter ror anun ci a da pela
Casa Bran ca:

Mal as ses so ra do por um pro cu ra -
dor-ge ral frus tra do e to ma do pelo pâ ni co,
um pre si den te dos Esta dos Uni dos as su miu
o equi va len te a um po der di ta to ri al para
pren der ou exe cu tar es tran ge i ros.

A di re i ta nor te-ame ri ca na está di zen do que o Sr. 
Bush as su miu um po der di ta to ri al. O nos so Pre si den -
te vai lá e vem com a cor da toda, vem mo der no, quer
ser mais di ta dor do que o di ta dor de lá, Ge or ge W.
Bush. Des se modo, nem se ria pre ci so con ti nu ar a ler.

Inti mi da dos por ter ro ris tas e in fla ma -
dos pelo cla mor de uma jus ti ça bru tal, os
ame ri ca nos es tão de i xan do Bush subs ti tu ir
o im pé rio da lei por tri bu na is mi li ta res ir re gu -
la res.

Ape nas para co men tar, dois mi li ta res ame ri ca -
nos têm o po der de aba ter qual quer avião co mer ci al
que con si de rem sus pe i to. Como al guém pode ter co -
ra gem de en trar em qual quer avião nos Esta dos Uni -
dos, se esse avião pode ser aba ti do, le gi ti ma men te,

por dois mi li ta res que têm o po der de vida e de mor te
não ape nas no Afe ga nis tão, mas at home, em casa,
con tra aviões nor te-ame ri ca nos?

Qu al quer te le fo ne, qual quer car ta, qual quer cor -
res pon dên cia po dem ser ob je to de que bra de si gi lo.
Ago ra, aca bou a ques tão da ju ris di ção e da so be ra -
nia. Os Esta dos Uni dos po dem pren der e jul gar sus -
pe i tos em 50 pa í ses do mun do.

Assim, o que ha via de res quí cio trans for mou-se
no re i no  de acor do com Wil li am Sa fi re, esse jor na lis ta 
con ser va dor nor te-ame ri ca no  de um novo di ta dor: o
Sr. Bush. E aqui, de po is que o Pre si den te da Re pú bli -
ca vol tou dos Esta dos Uni dos, pa re ce que as suas
pul sões di ta to ri a is exa cer ba ram-se.

O que diz ele? De po is de de ci sões fi na is to ma -
das pe los Tri bu na is Su pe ri o res, de po is de tran si ta das 
em jul ga do, as or dens do Po der Ju di ciá rio cons ti tu em
nada, cons ti tu em ab so lu ta men te nada, di an te da pre -
po tên cia do Go ver no Fe de ral, que não cum pre as or -
dens ju di ci a is, pra ti can do mais um cri me de res pon -
sa bi li da de.

E ago ra isso está vi ran do mo le ca gem: os pro -
fes so res e ou tras ca te go ri as, mas prin ci pal men te os
pro fes so res, re cor ren do à Jus ti ça, con se gui ram uma
sen ten ça que lhes ga ran tia a re po si ção de par te de
suas per das acu mu la das, que al can ça ram 75%, Esse 
ar ro cho sa la ri al atin ge to das as ca te go ri as, des de o
sa lá rio mí ni mo mi se rá vel de R$181, im pos to pelo
FMI. E a Dona Te re za Ter-Mi nas si an, do FMI, foi a
por ta-voz que es ta be le ceu este li mi te ao Bra sil, de
R$181 mi se rá ve is por mês. Enquan to isso, um ca -
chor ro ja po nês  como vá ri as ve zes já fa lei aqui  tem
uma ces ta de con su mo men sal em tor no de R$900.
Essa ces ta abran ge ali men tos, re mé di os, sa u nas re -
la xan tes, tre i na men tos es pe ci a is. Se gun do essa pes -
qui sa, fe i ta em 1995, um ca chor ro ja po nês gas ta, em
mé dia, R$900 por mês. E o bra si le i ro tem que se con -
ten tar com esta be nes se, com este fa vor: R$ 15,50 de 
Bol sa-Esco la para com ple men tar o mi se rá vel sa lá rio
de R$181.

Pois bem, ago ra es ta mos per ce ben do o se guin -
te: a di ta du ra in cor po rou, en tre as suas co i sas, a ma -
lan dra gem. Não ape nas o des res pe i to, mas a ma lan -
dra gem! Isso não é co i sa sé ria! O Mi nis tro da Edu ca -
ção, o Sr. Pa u lo Re na to, dis se que não é com ele, que
ele não tem que cum prir a de ci são do Tri bu nal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
La u ro Cam pos, V. Exª já ul tra pas sou qua tro mi nu tos
do seu tem po.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Nes ta sex ta-fe i ra, eu pen sa va que o tem po se ria mais



pró di go, mas per ce bo que o re ló gio é o mes mo e que
te nho re al men te de ter mi nar, ape sar de ter fi ca do ca -
la do a se ma na in te i ra, es pe ran do esta sex ta-fe i ra.
Como não sou Lí der, não sou che fe de nada, não te -
nho os di re i tos es pe ci a is de fa lar, cos tu mo fa lar às
sex tas-fe i ras, ape sar das ses sões des po vo a das. Esta 
ses são, por exem plo, bre ve men te será en cer ra da,
por que não há ora do res.

Agra de ço a V. Exª a gen ti le za des sa lem bran ça
e gos ta ria ape nas de di zer isto: é uma di ta du ra mo le -
ca, isso é mo le ca gem! O Mi nis tro da Edu ca ção re ce -
be a de ter mi na ção ju di ci al de pa gar os pro fes so res,
que es tão re cla man do um re a jus te não pago, um des -
res pe i to acu mu la do em sete anos: 75% de re a jus te. E 
o mes mo Pre si den te, no mes mo dia, ame a ça aque les 
que são de ve do res do fis co, que de vem à Re ce i ta;
quer que eles cum pram, com dig ni da de, seus com -
pro mis sos de pa gar; Mas ele não paga, a não ser ao
FMI. É as sim que age o va len tão, o di ta dor pela me ta -
de: em re la ção ao povo bra si le i ro, des guar ne ci do, de -
sem pre ga do, em re la ção à ter ce i ra ida de e às cri an -
ças, ele tem a co ra gem fan tás ti ca de acha tar, de não
pa gar, de re pri mir, de pôr a po lí cia na rua; mas, em re -
la ção ao FMI, per de a sua co ra gem, paga tudo e re -
ser va R$36 bi lhões no Orça men to, de re ce i tas ar re -
ca da das de nos sa fome, para pa gar o FMI e seus as -
se clas, os ban cos in ter na ci o na is.

Então, a mo le ca gem ago ra é esta: o Sr. Mi nis tro
da Edu ca ção diz que não paga, por que se ba i xou um
pa co te e o Pre si den te da Re pú bli ca – que pode tudo,
que tem to dos os po de res que o trans for mam em di ta -
dor – as su miu o po der de au to ri zar o pa ga men to dos
fun ci o ná ri os pú bli cos, prin ci pal men te da que les em
gre ve. O Sr. Pa u lo Re na to, di an te da or dem ju di ci al,
fala que não pode cum pri-la, que não tem po der para
isso, que o po der está com o Pre si den te da Re pú bli -
ca. Esse afir ma que não é para pa gar; man da uma or -
dem ao seu Mi nis tro da Edu ca ção para que não pa -
gue, não cum pra a de ci são ju di ci al. O que fa zer di an te 
dis to, se os pro fes so res em gre ve, os fun ci o ná ri os pú -
bli cos, di la pi da dos, es po li a dos em seus di re i tos, re -
cor rem à Jus ti ça e nada acon te ce? Entra-se nes te ci -
nis mo des res pe i to so: não se sabe quem é o res pon -
sá vel pelo pa ga men to. O Mi nis tro da Edu ca ção diz
que não é ele, e o Pre si den te da Re pú bli ca man da
que ele não pa gue os atra sa dos e os di re i tos dos pro -
fes so res em gre ve.

Tal vez a so lu ção seja fa zer uma gre ve cada dia
mais vi o len ta, mais ra di cal ou agir como a For ça Sin -
di cal. Se aqui não há go ver no, eles vão à Ale ma nha
para ne go ci ar com a Volk swa gen – afi nal, são três mil
de mis sões –, para que a mul ti na ci o nal aqui im plan ta -

da re sol va os pro ble mas in so lú ve is dos tra ba lha do res 
bra si le i ros. É, por tan to, da Ale ma nha que vem a or -
dem para so lu ci o nar em par te ou apa zi guar o con fli to
en tre tra ba lho e ca pi tal, tra ba lha do res e ca pi ta lis tas,
ins ta u ra do, des ta vez, em São Pa u lo.

O que ve mos é que as tor res do World Tra de
Cen ter po de rão ser re cons tru í das. Até mes mo o pa -
vor, o pâ ni co que do mi na a so ci e da de nor te-ame ri ca -
na pode ser re sol vi do. Po de rão ser de ter mi na dos
aque les que es tão pro du zin do a guer ra bi o ló gi ca,
que, de acor do com as úl ti mas pes qui sas fe i tas nos
Esta dos Uni dos, não te ria sido pro du zi da nem na Co -
réia do Nor te, nem no Ori en te Mé dio, mas nos Esta -
dos Uni dos. No en tan to, a or dem fe ri da, a or dem
cons ti tu ci o nal, a or dem le gal, a de mo cra cia fe ri da vai
de mo rar mu i to mais tem po para se res ta be le cer, re er -
guer-se, do que, por exem plo, as tor res in fe liz men te
der ru ba das em Nova Ior que. Os da nos ima te ri a is, da -
nos à cul tu ra, à his tó ria, às con quis tas so ci a is, es ses
são mu i to mais di fí ce is e per du ram mu i to mais do que
os da nos ma te ri a is.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Lú dio Co e lho, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Sou eu que 
agra de ço a V. Exª a com pre en são, Se na dor La u ro
Cam pos, por que há vá ri os ora do res ins cri tos; Se na -
do res de pra ti ca men te todo o País es tão aqui hoje
para usar da tri bu na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, do 
PMDB do Rio Gran de do Sul, por ces são do Se na dor
Luiz Otá vio, do PPB do Pará.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Em pri -
me i ro lu gar, meu agra de ci men to a V. Exª, pela opor tu -
ni da de de fa lar.

Vol to, Sr. Pre si den te, a um tema so bre o qual fa -
lei na se ma na pas sa da: o meu Par ti do, o PMDB. Falo
numa se ma na em que a im pren sa foi dura e rís pi da
com o meu Par ti do. Uma ilus tre cro nis ta – bri lhan te,
diga-se de pas sa gem –, Eli a ne Ca ta nhe de, fez uma
pu bli ca ção na sua co lu na, que, con fes so, de i xou-me
ge la do ao ler.

A gran de ver da de é que o PMDB está vi ven do o
mo men to mais im por tan te e sig ni fi ca ti vo de sua his tó -
ria. Não dis cur sa rei no va men te a res pe i to da bi o gra -
fia, do pas sa do do PMDB, pois já o fiz inú me ras ve -
zes. Qu e ro ape nas mos trar o im por tan te sig ni fi ca do
que o PMDB tem para o nos so País.



A re vis ta Veja pu bli cou os nú me ros do PMDB, o
que re pre sen ta o Par ti do, ain da hoje, na ci o nal men te,
com to das as di fi cul da des que atra ves sa. São seis mi -
lhões de fi li a dos – o se gun do par ti do tem dois mi lhões 
–, 11.373 Ve re a do res – lon ge do que está em se gun -
do lu gar , 1.263 Pre fe i tos, 159 De pu ta dos Esta du a is,
88 De pu ta dos Fe de ra is, 24 Se na do res, 5 Go ver na do -
res, 27 Di re tó ri os Esta du a is e 2.614 Di re tó ri os Mu ni ci -
pa is. Esse é o PMDB, que vive o seu mo men to mais
im por tan te, re pi to, em ter mos de de ci são.

A mim pa re ce que a úl ti ma re u nião da Exe cu ti va
Na ci o nal do PMDB pode não ter sido fe liz, mas é im -
por tan te es cla re cer que não foi de fi ni ti va. Não com pe -
te à Exe cu ti va de ci dir o quo rum das pré vi as do Par ti -
do, mas ao Con se lho Po lí ti co. Não te nho ne nhu ma
dú vi da, mal gra do o dis cur so ra di cal de um co le ga que 
cri ti cou du ra men te o PMDB, de que o Con se lho Po lí ti -
co terá o equi lí brio e o bom sen so de am pli ar o co lé gio 
ele i to ral dos que es co lhe rão nos so can di da to, pois é
im por tan te o com pa re ci men to do ma i or nú me ro pos -
sí vel de ele i to res.

No Rio Gran de do Sul, fi ze mos uma ele i ção com 
dois can di da tos para es co lher o Pre si den te do PMDB. 
Vo ta ram mais de 50 mil ele i to res. Para de mons trar a
im por tân cia des se fato, in for mo que, em uma pré via,
quan do o PT es co lheu quem de ve ria con cor rer ao
Go ver no do Rio Gran de do Sul, en tre o Olí vio Du tra e
o Tar so Gen ro, vo ta ram 22 mil pes so as. Para es co lher 
o can di da to a Pre si den te do PMDB, vo ta ram mais de
50 mil.

Pen so que a am pli a ção do co lé gio ele i to ral do
PMDB de fato ocor re rá, em es pe ci al com a in clu são
dos ve re a do res, pois não há ló gi ca em não in cluí-los.
Não há ra ci o cí nio ló gi co que nos dê con di ção de di zer 
por que eles não fa zem par te. 

A de ci são, o pen sa men to de al guns mem bros
da Exe cu ti va é tre men da men te equi vo ca do, fora da
re a li da de. Quem ga nha em uma pré via em que vo tam
to dos os pre si den tes do par ti do, to dos os go ver na do -
res, de pu ta dos fe de ra is, de pu ta dos es ta du a is, se na -
do res, mem bros do di re tó rio, pre fe i tos, ou seja, vota
todo o pen sa men to do Par ti do, quem ga nha com esse 
co lé gio ga nha tam bém com o co lé gio am pli a do. Na
mi nha opi nião, quem ga nha com cin co mil ga nha com
60 mil. Não vejo, por tan to, ne nhum sig ni fi ca do nes sa
de ci são. Pen so que o Con se lho Po lí ti co ha ve rá de dar 
for ça à de ci são, e a pes qui sa e a pré via sa i rão. Com
isso, o PMDB con se gui rá se sair bem des se epi só dio.

Tam bém con si de rei im por tan te que o Go ver na -
dor Ita mar Fran co per ma ne ces se. Ha via no tí ci as de
que ele se re ti ra ria, o que se ria mu i to ruim, pois se
isso acon te ces se e res tas se ape nas um can di da to,

no caso eu, não ha ve ria pré via, e a ques tão se ria re -
sol vi da na Con ven ção, no mês de ju nho. E não sei o
que po de ria acon te cer até o mês de ju nho. Por isso,
foi im por tan te a per ma nên cia do Go ver na dor Ita mar
Fran co. Aliás, tem pos atrás, quan do a im pren sa fus ti -
ga va o meu nome, di zen do que eu ha via de re ti rar a
mi nha can di da tu ra, eu dis se: ”Não, eu não re ti ro“. E
dis se que não re ti ra va pelo mes mo mo ti vo, pois se eu
re ti ras se a mi nha can di da tu ra, fi ca ria ape nas o Go -
ver na dor Ita mar Fran co, e, ten do um só can di da to,
não ha ve ria a pré via.

Por tan to, es tan do equa ci o na da essa ques tão, o
PMDB tem que sa ber o que vai fa zer nes ta cam pa -
nha: a sua re a pre sen ta ção, ou seja, o PMDB vai se re -
a pre sen tar com sua cara, o seu pro gra ma, as suas
idéi as e o seu pen sa men to. O PMDB es ta va em uma
”ge la de i ra“ des de a mor te do Dr. Tan cre do Ne ves, en -
fren tou os pro ble mas do Go ver no José Sar ney, os
equí vo cos da can di da tu ra do Dr. Ulysses, os equí vo -
cos da can di da tu ra do Qu ér cia, os equí vo cos de não
ter apo i a do o Ita mar quan do da vi tó ria do Fer nan do
Hen ri que na úl ti ma ele i ção, os equí vo cos de não ter
um can di da to para su ce der Ita mar, que apo i a ria um
can di da to do PMDB, e o Par ti do não quis.

Essas são co i sas que pas sa ram. É cla ro que
isso trou xe um des gas te enor me ao nos so Par ti do,
mas a ver da de é que ago ra che gou o mo men to da de -
ci são fi nal: o PMDB vai cum prir seu des ti no e se apre -
sen tar pe ran te a Na ção di zen do qual é o seu pro gra -
ma, como fez na dé ca da de 70, quan do o Bra sil vi via a 
no i te ne gra de uma di ta du ra que pa re cia não ter fim.
Foi o PMDB, jun to com o povo bra si le i ro, que apre -
sen tou as cin co pro pos tas de sal va ção na ci o nal: a
anis tia, as ele i ções di re tas, a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, o fim da tor tu ra e o fim da cen su ra à im -
pren sa.

É o que te mos que fa zer ago ra, quan do os ní ve -
is so ci a is atin gem de ter mi na dos pa ta ma res, quan do
ve mos o tom da lin gua gem do Pre si den te da Re pú bli -
ca e do Go ver no Fe de ral com re la ção ao Ju di ciá rio,
quan do ve mos de ci sões que nos de i xam bo qui a ber -
tos pela co ra gem do Go ver no em ado tá-las. O PMDB
tem que di zer a que veio. So mos um Par ti do que de -
fen de a tese da re pre sen ta ção de toda a so ci e da de
bra si le i ra. So mos um Par ti do que de fen de a idéia de
me lho res con di ções de vida, de tra ba lho e de dig ni da -
de ao povo bra si le i ro. So mos um Par ti do que en ten de
a im por tân cia do cres ci men to do País, que deve vir
com uma jus ta dis tri bu i ção de ren da. Te mos que ca -
mi nhar para ex ter mi nar a mi sé ria e cri ar a es ta bi li da -
de, dan do im por tân cia e pri o ri da de às ques tões so ci -



a is: em pre go, sa ú de, edu ca ção, agri cul tu ra, in fra-es -
tru tu ra, trans por te, ener gia e co mu ni ca ções.

Sei que o PMDB re ú ne es sas con di ções. Qu an -
do me apre sen to ao meu Par ti do com a mi nha can di -
da tu ra pre ten do re pre sen tar isso. E apre sen to como
cre den ci al o meu pas sa do e a mi nha his tó ria, des de o 
iní cio lu tan do para ti rar o PMDB do zero e levá-lo, jun -
ta men te com Tan cre do, Ulysses, Te o tô nio e tan tas fi -
gu ras que fi ze ram a gló ria do Par ti do, a vi ver no va -
men te os mo men tos his tó ri cos da dé ca da de 70. 

Te mos que mos trar o que que re mos. Os mar -
que te i ros e as pes qui sas de opi nião in flu en ci am, de
cer ta for ma, as ele i ções. Con for me a Srª Te re za Cru -
vi nel dis se na sua co lu na, os mar que te i ros não se
con ten tam em fa zer ape nas a pu bli ci da de do par ti do,
como an ti ga men te. Hoje, que rem di zer quem é o can -
di da to. E é a pri me i ra vez que isso acon te ce na His tó -
ria do Bra sil. No pas sa do, co nhe cía mos os can di da -
tos es co lhi dos pelo par ti do e de po is uma em pre sa de
pu bli ci da de vi nha e fa zia a sua pro pa gan da. Mas não
é isso o que ocor re atu al men te. Esta mos ven do, em
to dos os par ti dos, até no PT, gru pos de pu bli ci da de
ten tan do ven der o seu pro du to. Como dis se Cony, em
seu im por tan te ar ti go ”Sa bo ne tes de Can di da tos“,
eles ven dem o can di da to como se fos se sa bo ne te.
São im por tan tes, por tan to, a co lo ca ção de Cony e a
aná li se de Te re za Cru vi nel: a pu bli ci da de in flui di re ta -
men te na es co lha do can di da to.

O Bra sil é o úni co País do mun do em que isto
acon te ce: o de ba te não é fe i to den tro do par ti do –
com a so ci e da de, é cla ro –, ou seja, não há uma ex po -
si ção, um de ba te, uma pre o cu pa ção para que cada
par ti do bus que aque le que con si de ra o me lhor can di -
da to. O que se quer sa ber, no Bra sil, é como está o
can di da to na mí dia.

Ti ve mos, ago ra, esse fe nô me no fan tás ti co que
é a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney. Uma gran de Go -
ver na do ra, diga-se de pas sa gem. Tra ta-se de uma
ação mu i to com pe ten te de co lo car uma mu lher, Go -
ver na do ra pela se gun da vez, como can di da ta. Essa é
uma de mons tra ção evi den te do que a mí dia pode fa -
zer. Ape nas duas apre sen ta ções de S. Exª num pro -
gra ma de te le vi são já a co lo cam, tran qüi la men te, em
se gun do lu gar nas pes qui sas. E di zem até que a Glo -
bo está re a li zan do pes qui sas em que S. Exª ul tra pas -
sa o Lula. Da qui a pou co, Ro se a na Sar ney será a
can di da ta do PFL e o Ser ra terá de pro cu rar o seu
mar que te i ro, por que al guns di zem que o que está fal -
tan do ao Ser ra e ao Tas so são mar que te i ros – por
isso  eles es ta ri am bem aba i xo e aquém de onde po -
de ri am che gar nas pes qui sas. 

Mas pen so que esse não é o pro ble ma dos par -
ti dos po lí ti cos. À mar gem dis so, o par ti do po lí ti co tem
de de ba ter, dis cu tir in ter na men te e apre sen tar o seu
can di da to. Te nho dito que não te nho ne nhu ma dú vi da
de que o que irá de ci dir e de fi nir as ele i ções se rão os
de ba tes nas emis so ras de rá dio e te le vi são du ran te
os 60 dias an te ri o res à cam pa nha. Por que eu digo
isso? Por que, até lá, a mí dia re i na como quer: co lo ca
ape nas quem quer na te le vi são, no rá dio, nos jor na is
e nas re vis tas e, quan to a isso, não pre ci sa dar ex pli -
ca ção. 

Mas che ga rá a hora da ver da de, e a hora da ver -
da de será aque la em que os par ti dos, es co lhen do os
seus can di da tos, vão ter que se apre sen tar pe ran te a
so ci e da de com as suas idéi as e com os seus pen sa -
men tos. 

Nos Esta dos Uni dos, a ele i ção é de fi ni da não
pela mí dia, ape sar do que po dem gas tar o can di da to
de mo cra ta e o can di da to re pu bli ca no, de po is de es -
co lhi dos can di da tos. Quem de ci de a ele i ção nos
Esta dos Uni dos são os de ba tes fe i tos en tre os dois
can di da tos, trans mi ti dos por ca de ia de te le vi são, de
cos ta a cos ta, e nos qua is eles fi cam em pé e um jor -
na lis ta faz-lhes per gun tas. É ba se a do nes se de sem -
pe nho que o can di da to aca ba sa in do vi to ri o so e ga -
nhan do as ele i ções. Não ve mos nos Esta dos Uni dos,
Ale ma nha, Itá lia, Argen ti na ou Uru guai, dois anos an -
tes das ele i ções, um con lu io en tre a mí dia das re vis -
tas, dos gran des jor na is e das es ta ções de te le vi são
com ins ti tu tos de pes qui sa, que nin guém sabe que
ver bas ma nu se i am, para de ter mi nar a in for ma ção
que o povo re ce be.

É ver da de que o nos so pro je to, que con se guiu
ser apro va do aqui, mas não será apro va do na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, de fen de a tese de que a pro pa gan -
da gra tu i ta na te le vi são de ve ria ser fe i ta ao vivo, com
o can di da to olhan do no olho do ele i tor. 

Até o PT en ten deu que o pro gra ma fi ca ria mu i to
mo nó to no, mu i to cha to. Per mi tiu en tão que Duda Men -
don ça, que os que ba i a nos se re u nis sem e fi zes sem
um pro gra ma es pe ta cu lar men te bem fe i to, mos tran do
uma sé rie de co i sas, me nos o can di da to. O can di da to
só apa re ce na fra se fi nal. O seu per fil, a sua bi o gra fia, a 
sua his tó ria, o seu pas sa do e o seu fu tu ro, os mar que -
te i ros fa zem como bem en ten dem, de for ma lin da, ro -
mân ti ca, tipo no ve la, para es con der a ver da de.

Esses pro gra mas fa zem exa ta men te tudo para
es con der o can di da to, como fez Duda Men don ça
quan do es co lheu Pit ta e le vou o povo de São Pa u lo a
con si de rá-lo um gê nio da com pe tên cia e da sa be do -
ria quan do, na ver da de, ele era o que era. A mí dia o
ele vou às nu vens. Por isso digo que é uma pena não



ter sido apro va da a pu bli ci da de fe i ta ao vivo pelo can -
di da to.

Tam bém de fen di que só se pu des se gas tar di -
nhe i ro pú bli co na cam pa nha, como ocor re na Ale ma -
nha, onde cada can di da to tem a mes ma im por tân cia.
Pode ser Antô nio Ermí nio, pode ser Pe dro Si mon, um
sem um tos tão e o ou tro o ho mem mais rico do Bra sil.
Eles só po de ri am gas tar a mes ma im por tân cia, como
acon te ce na Ale ma nha. Mas isso não foi apro va do. 

Ve jam como, no Rio Gran de do Sul, o nos so
que ri do PT está com gra ves pro ble mas ori gi ná ri os da
cam pa nha. Qu an do bus ca va fun dos para a cam pa -
nha, acon te ce ram fa tos so bre os qua is não que ro me
apro fun dar, mas que de mons tram que gas to pú bli co
em cam pa nha se ria fun da men tal. Ape sar dis so, te -
mos que ir em fren te.

Dis pu to com Ita mar a pré via do PMDB. Te nho o
ma i or res pe i to pelo Go ver na dor Ita mar Fran co. Ele foi
um Pre si den te com pe ten te, ca paz, é uma pes soa dig -
na e de bem. Mas acre di to que, apre sen tan do-me
como can di da to, es tou cum prin do, de cer ta for ma,
uma des ti na ção, a des ti na ção de al guém da mi nha
ge ra ção, que vi veu to dos os dias do PMDB, que sem -
pre es te ve no PMDB, que, ao lado do co man do, dos
che fes do PMDB, que, ao lado de Ulysses Gu i ma -
rães, di ri giu o Par ti do, ten do  amor pelo Par ti do. E não
que ro ser eu, Pe dro Si mon, o Pre si den te, mas sim re -
pre sen tar a nos sa gen te, a nos sa idéia, o con jun to, as
nos sas pes so as. Te nho mu i to medo do in di vi du a lis -
mo. Col lor foi in di vi du a lis ta e deu no que deu; Jâ nio
tam bém, e deu no que deu. 

Te nho al guns prin cí pi os, isso sim, no cam po da
éti ca, no cam po da mo ral. Te nho o de se jo de aca bar
com a im pu ni da de nes te País. Não te nho ne nhu ma
dú vi da de que, sen do Pre si den te, eu to ma ria as me di -
das ne ces sá ri as, por que co me ça ria de cima o exem -
plo para que não ocor res se o que acon te ce hoje. Os
jor na is de hoje pu bli cam que a cor re ge do ra-ge ral –
não sei qual é o nome des sa se nho ra –, que ocu pa
car go cri a do pela Pre si dên cia da Re pú bli ca, man dou
ar qui var as de nún ci as con tra Edu ar do Jor ge. Engra -
ça do é que ela man dou ar qui var tudo sob o ar gu men -
to de que não há nada con sis ten te. Ela de ci diu, deu a
sen ten ça. E o seu pa pel é, ha ven do pro ble mas, ques -
tões, dú vi das, aque la mon ta nha de dú vi das, apu rar,
man dar abrir in qué ri to. De po is do in qué ri to, ela po de -
ria di zer que não tem nada. Entre tan to, ela re ce beu,
olhou, en ten deu que não ha via nada de con sis ten te e
man dou ar qui var. 

Nós, no Go ver no, não fa re mos isso; nós apu ra -
re mos de nún ci as até con tra o pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca. Enten de mos que um Go ver no deve ter éti -

ca e mo ral, com ba ter a im pu ni da de, co lo can do na ca -
de ia não ape nas la drões de ga li nha, mas qual quer
um, mes mo que es te ja no go ver no, seja pes soa im -
por tan te ou não, seja em pre sá rio, par la men tar, en fim, 
seja quem for, e fa zer uma de fi ni ção cla ra, ob je ti va e
con cre ta pelo so ci al, por aque les que mais ne ces si -
tam e pre ci sam. Por ou tro lado, cre io que te mos con -
di ções de cres cer e de nos de sen vol ver. 

O Go ver no de ve ria ser mais ou sa do. E me pa re -
ce que o nos so Mi nis tro da Fa zen da é ho mem da
copa e da co zi nha do Ban co Mun di al, do Bird, e tem
um tom res pe i to so, qua se fi dal gal com essa gen te.
Entre tan to, pen so que o Bra sil de ve ria ini ci ar um gran -
de mo vi men to, já que não é jus to que a fan tás ti ca dí vi -
da bra si le i ra seja ro la da a ju ros in su por tá ve is, en -
quan to as dí vi das ame ri ca na, eu ro péia e ja po ne sa
são ro la das a ju ros in sig ni fi can tes. Se con se guís se -
mos ba i xar os ju ros, fa ría mos até um acor do com o
mun do, com as na ções im por tan tes, de sen vol vi das e
ri cas, fa ría mos um pro je to para dez anos abran gen do
edu ca ção, sa ú de, mo ra dia, agri cul tu ra e in fra-es tru tu -
ra so ci al, e aba te ría mos nos ju ros. Esses ju ros po de ri -
am ser pa gos de po is, lá adi an te, após o tér mi no do
pa ga men to da dí vi da. 

Essa im por tân cia, que po de ria che gar a US$10
bi lhões, se ria apli ca da num pla no de ur gên cia, de
emer gên cia – que po de ria ter fis ca li za ção in ter na ci o -
nal –, no com ba te à fome, à mi sé ria, no de sen vol vi -
men to da agri cul tu ra e na ha bi ta ção po pu lar.

Cre io, Sr. Pre si den te, que te mos que ter co ra -
gem de fa zer al gu mas re for mas, como a re for ma tri -
bu tá ria e a ad mi nis tra ti va, que não saem por que o
Go ver no Fe de ral não quer abrir mão do po der de
man do, da mão de fer ro que tem so bre os Pre fe i tos e
Go ver na do res, que não po dem se re be lar, não po -
dem fa lar, não po dem gri tar, não po dem re i vin di car,
por que co mem na mão do Go ver no Fe de ral. Qu al -
quer Pre fe i to que se pre ze, para fa zer uma boa ad mi -
nis tra ção, tem que, dos qua tro anos que dura o seu
man da to, per der um ano en tre Bra sí lia e a ca pi tal do
seu Esta do – per den do mais tem po em Bra sí lia.

Vejo que os Pre fe i tos que vêm aqui, que me pro -
cu ram e es tão fe li zes por que ti ve ram um des pa cho
com o Mi nis tro ”x“, com o Mi nis tro ”y“, que lhes dão
aqui lo que é obri ga ção dar, não pre ci sa ri am nem vir
aqui bus car. Per mi tir a au to no mia do Mu ni cí pio para
que te nha ver ba e pos sa par ti ci par dos de ba tes, isso
o Go ver no não quer. O Go ver no quer os Mu ni cí pi os
no chão, de pen den do per ma nen te men te do ”be i ja a
mão“. O Pre si den te quer os Go ver na do res no chão,
de pen den do per ma nen te men te do ”be i ja a mão“.



Má rio Co vas mor reu fa lan do da má goa que ti -
nha, como in te gran te do PSDB, do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Qu an do ele foi ele i to Go -
ver na dor pela pri me i ra vez, um dia an tes de as su mir o 
man da to, o Ban co Cen tral de ter mi nou a in ter ven ção
no Ban co do Esta do de São Pa u lo. Di zia-me ele: ”Por
que isso? Como Go ver na dor ele i to, por que não me
de ram a chan ce de de ba ter e ana li sar o caso?“ Ele foi
pego de sur pre sa. Nem o Pre si den te da Re pú bli ca
nem o Mi nis tro da Fa zen da, nin guém con ver sou com
ele so bre a in ter ven ção no Ba nes pa. E a in ter ven ção
foi fe i ta.

O Sr. Co vas era um lí der ex tra or di ná rio, fan tás ti -
co, que po de ria exer cer no Go ver no uma pres são po -
si ti va para o lado so ci al. Mas, com a in ter ven ção no
Ba nes pa, ele per deu essa con di ção, por que ti nha que 
vir de São Pa u lo e ir aos ga bi ne tes do Pre si den te do
Ban co Cen tral, do Mi nis tro da Fa zen da, do Pre si den -
te da Re pú bli ca para equa ci o nar o pro ble ma do ban -
co. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so le vou
todo o tem po do man da to do Co vas para re sol ver o
pro ble ma do Ba nes pa.

Sr. Pre si den te, te re mos um mo men to mu i to im -
por tan te nas pró xi mas ele i ções. O meu medo é de
que, pela gran de im pren sa e por al gu mas can di da tu -
ras, apre sen tem-se fra ses e pu bli ci da de de con te ú do
for te di zen do que tudo vai mu dar para de i xar tudo
igual. Ha ve rá idéi as, dis cur sos, pu bli ci da de, esse
mar ke ting fan tás ti co.

Já dis se e vou re pe tir o exem plo, por que é in te -
res san te: o que está acon te cen do ago ra é o de ba te
en tre o Duda e o Ni zan. Duda ga nhou o pri me i ro
round. Ele de i xou o Ma luf e pe gou o PT. E, como ho -
mem do PT, está dan do uma nova fi si o no mia ao Par ti -
do: mais light, mais sim pá ti ca, mais agra dá vel, me -
nos ra di cal. Anti ga men te, o PT mos tra va na te le vi são
uma cri an ça mi se rá vel, fa min ta e de pa u pe ra da, com
uma mú si ca fú ne bre, e o lo cu tor di zia: ”Isso tem que
mu dar! Fim des se ca pi ta lis mo, des sa vi o lên cia, des sa 
mi sé ria, des sa fome. Vote no PT para mu dar!“ Hoje,
apa re ce a cri an ça, mas a mú si ca é clás si ca, leve, len -
ta e, quan do ela ter mi na, o lo cu tor diz: ”Você, te les -
pec ta dor, se co mo veu com o dra ma des sa cri an ça?
Então, você já é um pou co PT.“ Ve jam a men sa gem
su bli mi nar. É a com pe tên cia da cam pa nha do PT, que
está mu dan do toda a sua fi lo so fia, apre sen tan do-se
se gun do as pro pos tas de mar ke ting do Sr. Duda
Men don ça. 

A res pos ta de Ni zan Gu a na es veio com a cam -
pa nha da Srª Ro se a na Sar ney. Ela ti nha zero por cen -
to nas pes qui sas. É uma mu lher bo ni ta, boa Go ver na -
do ra, ca paz. Ele fez três pro gra mas de te le vi são com

ela e, ago ra, ela está qua se al can çan do o Lula nas
pes qui sas. Será que a ele i ção vai ser as sim? Será
que va mos até o fim nes se du e lo en tre o ba i a no e o
Duda? Ou será que va mos ter con di ções de fi car aci -
ma da mí dia – re vis tas, rá di os, jor na is, te le vi são –,
que já quer de ter mi nar quem é o can di da to? Fi ze ram
isso com o Col lor. O Col lor per de ria aque la ele i ção,
não há dú vi da ne nhu ma. Mas a mí dia, os es que mas
fi na is e o Jor nal Na ci o nal al te ra ram o pro ces so e fi ze -
ram com que o Sr. Col lor ga nhas se. 

E eu per gun to, com mu i to amor e mu i to ca ri nho,
ao povo bra si le i ro: ”De que ma ne i ra po de mos evi tar
isso? De que ma ne i ra o povo, a gen te sim ples e mo -
des ta, po de rá se afas tar da la va gem ce re bral, da
gran de mí dia da te le vi são, e bus car a ver da de?“

Des de que se fa lou na mi nha can di da tu ra, fui
pro cu ra do por vá ri os es que mas. Di zi am que eu pre ci -
sa va ter ja ti nhos, uns dois ou três; uma sede de cam -
pa nha em Bra sí lia e ou tra em São Pa u lo; gen te na mí -
dia, para fa zer com que jor na lis tas fu ras sem o blo que -
io que exis te com re la ção a mim; fa zer uma mala di re -
ta, ter um jor nal para ir di re ta men te aos mem bros que
vão vo tar. Mu i ta gen te, di an te da mi nha res pos ta, es -
pan tou-se, por que eu não ace i tei. 

Ve nho di zen do no Se na do que toda cor rup ção
co me ça na cam pa nha ele i to ral, como acon te ceu com
o Col lor, com o Fer nan do Hen ri que, como está se
ven do ago ra no PT do Rio Gran de do Sul, com os
anões do Orça men to. Se digo isso e se o que eu te -
nho é a mi nha mo ral, a mi nha dig ni da de, a mi nha se ri -
e da de, a mi nha bi o gra fia, a mi nha co e rên cia, não
pos so mu dar ago ra. Sem pre vi a jei pelo Bra sil, des de
cri an ça, de avião de car re i ra, mes mo quan do fui Mi -
nis tro e Go ver na dor. Ago ra, não pos so an dar de ja ti -
nho por aí afo ra. Não pos so apa re cer em Bra sí lia com
uma sede, uma casa onde fun ci o ne o meu co mi tê, se
eu não sei quem é o dono des sa casa, por que não te -
nho di nhe i ro. Não sei quem é o dono des sa casa nem
o que ele quer. 

Mu i ta gen te se de si lu diu co mi go e dis se que,
des se je i to, eu não vou ga nhar as ele i ções. Mas eu
pre ten do, Sr. Pre si den te – pa re ce men ti ra –, con ti nu ar 
as sim. Em pri me i ro lu gar, eu não vou mu dar. O Pe dro
Si mon que en trou nes sa ca mi nha da é o Pe dro Si mon
que vai sair des sa ca mi nha da. Sem di nhe i ro? Sem di -
nhe i ro. Vi a jan do de avião de car re i ra? De avião de
car re i ra. De ba ten do, dis cu tin do, ocu pan do esta tri bu -
na, pro cu ran do fa lar com as pes so as? Sim.

Sim, mas não pos so fa zer nada se a mí dia não
vai com a mi nha cara; não pos so fa zer nada se os ho -
mens de pro pa gan da, os ho mens que fa zem as pes -
qui sas, não uti li zam o meu nome.



É via Inter net. É cla ro que não é ofi ci al, não é ga -
ran ti do, mas hou ve um fato in te res san te. A IstoÉ
abriu um es pa ço, du ran te vá ri os dias, para que as
pes so as vo tas sem no can di da to que gos ta ri am de
ele ger. Fi quei, de lon ge, em pri me i ro lu gar. Lá atrás
es ta va o Lula, em se gun do lu gar. Foi in te res san te por -
que eu não ti nha idéia de que era es cla re ci do o ele i to -
ra do da Inter net. Foi a úni ca chan ce que tive de apa -
re cer.

O Ibo pe ci tou o meu nome em de zem bro do ano
pas sa do, quan do a pes qui sa es ta va co me çan do. Fi -
quei com 4%. O meu nome nun ca mais apa re ceu na -
que la pes qui sa.

Já con tei aqui –- e é bom que se re pi ta – que o
Vox Po pu li, quan do faz as pes qui sas, cita como can -
di da to do PMDB o Ita mar Fran co. Em ou tra pes qui sa,
men ci o na o Ciro Go mes ou o Ita mar Fran co, mas não
cita o Pe dro Si mon. No fi nal, lis tou os mais im po pu la -
res, os que têm ma i or ín di ce de re je i ção por par te do
ele i to ra do. Em pri me i ro lu gar, es ta va Pe dro Si mon –
aí co lo ca ram o meu nome. Não sei de onde ti ra ram
essa re je i ção. Isso é tão fic tí cio, tão ir re al! Escre vi
duas car tas para esse ci da dão, pelo qual te nho o ma i -
or res pe i to, e ele não teve a mí ni ma gen ti le za de res -
pon der.

Mas vou adi an te. Sigo, já ago ra, tran qüi lo, pri -
me i ra men te por que a pré via do PMDB vai ocor rer.
Essa foi uma gran de vi tó ria, e cre io que fui um dos ar -
tí fi ces des se tra ba lho. Des de o iní cio, de fen di essa
tese. Tra ba lhei jun to aos mem bros do PMDB, di zen do
que era im por tan te que nos afas tás se mos do Go ver -
no. Con se gui mos a sa í da do Mi nis tro dos Trans por -
tes, Eli seu Pa di lha. Mas se dirá: ”O Se na dor Ney Su -
as su na en trou“. Entrou na quo ta pes so al do Pre si den -
te, que o con vi dou, e ele ace i tou. Po rém, não há ne -
nhum re pre sen tan te ofi ci al do PMDB.

Tam bém não sou da que les que que rem par tir
para a guer ra – re co nhe ço. Va mos ago ra fa zer da nos -
sa ca mi nha da o des mon te do Se nhor Fer nan do Hen -
ri que? Nun ca fui dis so, Sr. Pre si den te. Sou can di da to
não por que te nho má goa do Fer nan do Hen ri que, por -
que que ro fa lar mal do Fer nan do Hen ri que, por que
não gos to do Fer nan do Hen ri que. Não. Sou can di da to 
para o fu tu ro. O meu Par ti do e eu pre ten de mos apre -
sen tar uma pro pos ta ao povo bra si le i ro. É cla ro que,
no de cor rer da cam pa nha, va mos ana li sar as di fe ren -
ças en tre nós e o Go ver no do Se nhor Fer nan do Hen -
ri que, no cam po da éti ca, por exem plo.

No iní cio do Go ver no, fui con vi da do para ser Lí -
der do Go ver no Fer nan do Hen ri que e não ace i tei. Que
bom para ele e para mim que não ace i tei o con vi te, por -
que eu te ria sa í do mu i to cedo! E o mo ti vo de eu não ter 

ace i ta do foi por que con si de rei que a fren te do Pre si -
den te ti nha sido am pla de ma is. Era uma ge léia ge ral!
Mas, no iní cio do Go ver no, co lhi as as si na tu ras para
cri ar a CPI dos cor rup to res. Sua Exce lên cia a ve tou,
obri gou o PSDB e o PFL a re ti ra rem as as si na tu ras.

Meu Go ver no vai ser di fe ren te. No meu Go ver -
no, vou que rer que se apu re tudo. Essa di fe ren ça vai
ha ver. Vai ha ver di fe ren ças tam bém no cam po so ci al.

Ontem, os jor na is pu bli ca ram que os gran des
ban cos bra si le i ros du pli ca ram os seus lu cros du ran te
o pe río do do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so. Ao
mes mo tem po em que saiu essa man che te, foi pu bli -
ca da a no tí cia de que o Pre si den te não pa ga ria os sa -
lá ri os do mês de no vem bro aos pro fes so res uni ver si -
tá ri os en quan to eles não vol tas sem às au las, des -
cum prin do uma de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Jus ti ça,
numa me di da iné di ta. E o que Sua Exce lên cia fez?
Quem de ter mi na o pa ga men to é o Mi nis tro – sem pre
foi o Mi nis tro que o fez na His tó ria do Bra sil –, mas o
Se nhor Fer nan do Hen ri que ba i xou uma por ta ria di -
zen do que o pa ga men to dos fun ci o ná ri os não se ria
mais da com pe tên cia do Mi nis tro e, sim, dele, do Pre -
si den te da Re pú bli ca. Essa é uma agres são ao Tri bu -
nal, à Jus ti ça bra si le i ra.

Te rei o ma i or res pe i to com o nos so Ju di ciá rio.
Há emen das que es tão sen do apre ci a das, às qua is
vo ta rei de for ma fa vo rá vel. Que os Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral não se jam mais es co lhi dos
ex clu si va men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca! Tra -
ta-se de uma emen da mu i to po si ti va, e eu, como can -
di da to, vou vo tar fa vo ra vel men te. Se gun do a emen da, 
não po de rá ser can di da to pa ren te de um de ter mi na do 
grau do Pre si den te, nem quem te nha sido, nos dois
úl ti mos anos de seu Go ver no, Mi nis tro, Pro cu ra dor,
Go ver na dor, en fim, quem te nha exer ci do al gum car go 
de con fi an ça ou mes mo quem te nha sido Par la men -
tar. Aí, sim, se vo tar mos essa ma té ria, fa re mos uma
es co lha con cre ta, ob je ti va. Será es co lhi do um Mi nis -
tro dos mais ca pa zes e não dos mais ami gos.

Por isso, Sr. Pre si den te, sigo na mi nha ca mi nha -
da. Alguns, a co me çar pela gran de im pren sa,
olham-me com de bo che. Não con se gui ob ter até ago -
ra da Srª Eli a ne Ca ta nhe de, da Srª Te re za Cru vi nel e
de ou tros co men ta ris tas im por tan tes uma pa la vra de
res pe i to. Não. São pa la vras de des ca so, de de bo che:
”É uma can di da tu ra de men ti ri nha. Não vai pros se guir,
não tem con di ções“. E mu i tos di zem: ”Mas, Si mon, é
tão fá cil mu dar! Por que não se re ú ne, por que não
cha ma, por que não vai jan tar, por que não te le fo na,
por que não vai lá?“. Não vou por que ou im po nho o rit -
mo de uma li nha ou, en tão, pre fi ro não ser can di da to.



Espe ro que, ago ra, de fi ni da a pré via – sa ben -
do-se que os can di da tos são o Ita mar e o Pe dro Si -
mon e que não há a can di da tu ra Te mer –, a im pren sa
me dê o res pe i to que me re ço. Espe ro que os ins ti tu tos 
de pes qui sa, com os dois can di da tos re gis tra dos e a
pré via mar ca da, ci tem o meu nome. Caso con trá rio,
te rei que en trar na Jus ti ça Ele i to ral, aí, sim, ex pli can -
do que a pes qui sa é par ci al, por que cita no mes de
pes so as que não são can di da tos. O pró prio Lula não
se apre sen tou, não se re gis trou como can di da to; no
PSDB, não se re gis tra ram can di da tos. Hoje, os can di -
da tos ofi ci a is re gis tra dos são Ita mar Fran co e Pe dro
Si mon, que fi ze ram o re gis tro por es cri to das suas
can di da tu ras para con cor rer na pré via.

Sr. Pre si den te, per gun to-me: por que es tou fa -
zen do isso? O meu es ti lo é o de um ho mem sim ples,
mo des to, sin ge lo. Par ti ci pei de to dos os gran des mo -
vi men tos na His tó ria des te País, des de 1964, mas
nun ca bus quei as man che tes, nun ca fui ve de te, nun -
ca bus quei po si ções. Ace i tei ser Mi nis tro de Tan cre do
Ne ves, por que ele me con vi dou e in sis tiu para que eu
fos se Mi nis tro. Qu an do ele mor reu, a pri me i ra co i sa
que fiz foi en trar com um pe di do de de mis são, que o
Sar ney não ace i tou. Mes mo as sim, eu ia me de mi tir
quan do a Exe cu ti va do PMDB se re u niu, mas se ve ri -
fi cou que o Sar ney não ti nha ne nhum apo io da so ci e -
da de. Ha via sido o úl ti mo Pre si den te da Are na, era
vice do Tan cre do, mas todo o ide al de luta ha via sido
cons tru í do por ca u sa de Tan cre do. O Dr. Ulysses Gu i -
ma rães di zia que era im por tan te que todo o Mi nis té rio 
es co lhi do por Tan cre do Ne ves per ma ne ces se até a
con so li da ção do Sr. José Sar ney. Fi quei e man ti ve um 
re la ci o na men to res pe i to so com o en tão Pre si den te,
mas, logo que foi pos sí vel, de i xei o Mi nis té rio.

Te nho até hoje, em meu ga bi ne te, a por ta ria de
no me a ção as si na da pelo Dr. Tan cre do Ne ves, que iria
as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca no dia se guin te,
às 9 ho ras. No en tan to, ele foi para o hos pi tal às 22 ho -
ras do dia an te ri or. Até às 19 ho ras, ele es ta va tra ba -
lhan do. Ele as si nou to das as por ta ri as de no me a ção
de seus Mi nis tros. Uma de las era a mi nha, que te nho
pen du ra da em meu ga bi ne te, com mu i ta hon ra. Mas
nun ca fui, nun ca tive pre o cu pa ção em su bir adi an te.

Na oca sião da ele i ção do Dr. Ulysses, numa fun -
da ção aqui, em Bra sí lia, hou ve uma re u nião fi nal com
to dos os Go ver na do res do PMDB – éra mos 25 –, que
fo ram unâ ni mes em di zer que o can di da to a Pre si den -
te da Re pú bli ca de ve ria ser o Pe dro Si mon. Gen te di -
ver sa o dis se: Wal dir Pi res, hoje do PT; o Arra es, atu al 
Pre si den te do PSB; o Qu ér cia; o New ton Car do so; o
Álva ro Dias; o Iris Re zen de; o Tas so Je re is sa ti, que
era Go ver na dor do nos so Par ti do. Não ace i tei por que, 

como ami go pes so al do Dr. Ulysses e ten do ido di -
zer-lhe, em nome dos Go ver na do res, que não de ve ria 
ser o can di da to, achei que fi ca ria mu i to feio, para
mim, di zer-lhe de re pen te: ”Sou eu“. Não ace i tei.

No tér mi no do Go ver no de Ita mar Fran co, Fer -
nan do Hen ri que era dos me nos co ta dos para ser can -
di da to. Meu nome saía nos jor na is. Ita mar e a so ci e -
da de acha vam que eu de ve ria ser can di da to. No en -
tan to, em vez do meu nome, le vei o nome de Anto nio
Brit to, pois pen sa va que ele po de ria ser o can di da to –
não o foi por que não quis, por que teve medo de en -
fren tar o Qu ér cia na Con ven ção. Essa foi ou tra opor -
tu ni da de que tive.

Te nho mais qua tro anos de man da to no Se na do
e não es tou em bus ca de sa tis fa zer va i da de pes so al,
mas cre io que de ve mos fa zer uma re vo lu ção nos cos -
tu mes des te País. Te mos de bus car a bra si li da de, a ci -
da da nia; te mos que con ver sar com o povo, dar-lhe
con di ções de cré di to, de com pe tên cia, de es pe ran ça,
por que ele tem o di re i to de ter es pe ran ça de que um
dia haja um Bra sil vol ta do para to dos, não com uma
imen sa ma i o ria à mar gem do que se pas sa no País.

Essa é a mi nha pro pos ta, Sr. Pre si den te. Para
isso, es tou aqui. Para isso, não uso a lin gua gem mais
ra di cal, mais dura, mais agres si va, em bo ra essa
some mais. Os fi li a dos do PMDB, tal vez, gos tem mais 
des se tipo de lin gua gem, mas não é por aí que vou.
Vou pelo so nho de mu dar o Bra sil, de trans for má-lo, e, 
se Deus, nos seus de síg ni os, hou ver por bem que eu
pos sa che gar lá, eu che ga rei.

Eu digo ape nas uma co i sa aos meus ami gos de
mí dia e de te le vi são: sa in do can di da to do PMDB e
dis pon do dos oito mi nu tos de te le vi são du ran te dois
me ses – que eu usa rei ao vivo, olho no olho, sem ne -
nhu ma em pre sa de pu bli ci da de e de mar ke ting atrás
de mim –, não te rei medo do de ba te. Não te nho medo
dos mar que te i ros. Se, em dois pro gra mas, os mar que -
te i ros fi ze ram com que a Go ver na do ra do Ma ra nhão ti -
ves se cer ca de 20% dos vo tos, em dois me ses, po -
den do de ba ter, ex por e ana li sar, eu acho que pos so
com pe tir. Acre di to que te nho con di ções de com pe tir.

Mas que bom será se con se guir mos que esse
pen sa men to que me do mi na seja aque le que se es -
ten da a ou tros Par ti dos e a ou tros can di da tos, para
que en ten dam que há ne ces si da de de re fle xão e de
pu re za de pen sa men to e não ape nas de nú me ros,
crí ti cas ou elo gi os fá ce is e nem sem pre ver da de i ros.

Por isso, Sr. Pre si den te, mais uma vez, de i xo
esta tri bu na, agra de cen do a to le rân cia de V. Exª, di -
zen do que me sin to tran qüi lo e em paz, por que faço o



que acho que devo fa zer. A mi nha cons ciên cia me diz
que esse é o ca mi nho pelo qual devo se guir.

Não te nho cam pa nha, não te nho nada, mas,
nas vá ri as ve zes em que es ti ve no in te ri or con ver san -
do com a po pu la ção – e já per cor ri todo o Bra sil por di -
ver sas ve zes –, pe di ram-me um slo gan para a mi nha
cam pa nha. Eu digo: ”Eu não te nho slo gan“. E di zem:
”Mas nos dê um“. Digo, com mu i ta sim pli ci da de, que
meu slo gan é pro fun do: eu gos ta ria que, no meu Go -
ver no, pu dés se mos dar pão a to dos os que ti ves sem
fome e fome de jus ti ça a to dos os que ti ves sem pão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – De acor do

com a lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Ade mir Andra de.

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, ve nho ma ni fes -
tar a mi nha in dig na ção di an te da ati tu de do Go ver na -
dor do Pará, Almir Ga bri el, que, num com por ta men to
que con si de ro não éti co, pro cu ra en ga nar a opi nião
pú bli ca da que le Esta do e faz uma imen sa fes ta para
um pro je to cuja im plan ta ção se ini cia na re gião de Ca -
ra jás, como se ele fos se aqui lo com que, de fato, o
povo do Pará so nha: a ver ti ca li za ção da sua pro du -
ção. Tra ta des se pro je to como se ele fos se a re den ção 
do Esta do do Pará, como se ele re al men te fos se aca -
bar com a ne ces si da de de im por ta ção de co bre pelo
Bra sil, numa bela pro pa gan da en ga no sa, dis tri bu í da
ao povo: ”Estão aqui os fios de co bre e a mar ca ção de 
que nas ce o pro je to que vai li vrar o Bra sil de im por tar
co bre“.

Sr. Pre si den te, como a ques tão é um pou co téc -
ni ca e há vá ri os da dos so bre a ma té ria, vou fa zer a le i -
tu ra e o co men tá rio de al gu mas ob ser va ções que tra -
go a res pe i to da po lí ti ca eco nô mi ca do Esta do do
Pará, do seu pro ces so de in dus tri a li za ção e da tão
pro pa la da ver ti ca li za ção.

Na ver da de, re fi ro-me ao de no mi na do Pro je to
Sos se go, que co me ça a ser im plan ta do pela Com pa -
nhia Vale do Rio Doce.

Na as sim cha ma da pro vín cia mi ne ral de Ca ra -
jás há re ser vas de co bre es ti ma das em mais de 1,6
bi lhões de to ne la das, em uma área de 25 mil hec ta -
res. No iní cio des te mês, o Go ver na dor Almir Ga bri el,
com mu i tas pro mes sas e fo gue tó rio, como é do seu
cos tu me, par ti ci pou do ato de lan ça men to do pro je to
que vai ex plo rar a ja zi da de co bre da ser ra do Sos se -
go, em Ca naã dos Ca ra jás.

O mi né rio será ex plo ra do pela Mi ne ra ção Ser ra
do Sos se go S/A, a mais nova em pre sa do gru po

Com pa nhia Vale do Rio Doce. Esse pro je to foi anun ci -
a do na te le vi são e nos jor na is como a re den ção eco -
nô mi ca do Esta do; a tão es pe ra da ver ti ca li za ção mi -
ne ral. E ain da hou ve a pro mes sa, des ta ca da em pá gi -
na in te i ra de jor na is, para todo o País, de li vrar o Bra sil 
da im por ta ção de co bre. Ao lon go do nos so dis cur so,
mos tra re mos essa men ti ra e essa fa lá cia.

No meu Esta do, a par tir da dé ca da de 70, pas -
sa mos por al guns ci clos de mi ne ra ção: ba u xi ta/alu mí -
nio, fer ro, ca u lim, man ga nês e, ago ra, o co bre. Ana li -
san do o que foi dito, tan to pelo Go ver no do Esta do
como pela Vale do Rio Doce, po de mos con clu ir que
aca ba mos de ina u gu rar o mais novo ci clo de em bro -
ma ção, da en ga na ção, do des pre zo à opi nião pú bli ca
do povo do Esta do do Pará.

Os dis cur sos e a pro pa gan da em tor no do Sos -
se go en fa ti za ram o in ves ti men to, as es ti ma ti vas de
pro du ção, o nú me ro pre su mi do de em pre go e as
com pras da Com pa nhia Vale do Rio Doce no mer ca -
do for ne ce dor lo cal. Tudo isso em bru lha do como um
pre sen te da Vale para o Esta do, sob as bên çãos do
sub mis so Go ver na dor Almir Ga bri el.

Va mos aos nú me ros di vul ga dos no ma te ri al far -
ta men te dis tri bu í dos pela em pre sa: a ja zi da do Sos -
se go deve co me çar a pro du zir, em 2004, 141 mil to ne -
la das de co bre con ti do – que é a pas ta do co bre; é o
mi né rio con ti do e não o mi né rio be ne fi ci a do; é o me tal 
pelo qual o povo do Pará sem pre lu tou, prin ci pal men -
te quan do de se jou a im plan ta ção da usi na de co bre
do Sa lo bo – e 3,5 to ne la das de ouro por ano, com um
in ves ti men to ini ci al da or dem de US$400 mi lhões – o
que sig ni fi ca mais de R$1 bi lhão. Terá vida útil es ti ma -
da en tre 13 e 15 anos. É ape nas uma das cin co con -
ces sões da Vale do Rio Doce para a ex plo ra ção de
co bre em Ca ra jás. Já tem li cen ci a men to am bi en tal e
li cen ça pré via de ins ta la ção con ce di dos até 2004. Fal -
ta ape nas a li cen ça de ope ra ção do pro je to.

É im pres si o nan te como os ór gãos pú bli cos,
prin ci pal men te o Iba ma e o Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te, agem rá pi do quan do se in te res sam por uma de -
ter mi na da em pre sa com esse po ten ci al eco nô mi co e
ab so lu ta men te pri va da. As pes so as, no Pará, que es -
tão na ten ta ti va de te rem apro va dos pro je tos de ma -
ne jo flo res tal, os mais sim ples pos sí ve is, ou uma au -
to ri za ção de que i ma da con tro la da, não con se guem.
O Iba ma o en ga ve ta e con tro la tudo. Mas um pro je to
como esse sai. A hi dre lé tri ca de Belo Mon te até hoje
está com di fi cul da des na sua im plan ta ção. Mas, como 
se tra ta da Vale do Rio Doce, as co i sas ocor rem de
ma ne i ra rá pi da.

Os es tu dos di zem que os de pó si tos da ser ra do
Sos se go têm 1% de teor mé dio de co bre e 0,29% de



ouro por to ne la da de co bre, como sub pro du to do co -
bre. Vai exi gir uma in fra-es tru tu ra de 85 qui lô me tros
de li nha de trans mis são; 102 qui lô me tros de ro do via
pa vi men ta da en tre Ca naã dos Ca ra jás e Pa ra u a pe -
bas e cons tru ção de mo ra di as para em pre ga dos. Vai
ge rar três mil em pre gos na fase de im plan ta ção e 667
na ope ra ção. 

Isso é re a li da de, isso é po si ti vo, sem dú vi da al -
gu ma. Mas não se pode en ga nar o povo como se isso
fos se a re den ção do Pará, ou como se esse pro je to
fos se im plan tar a ver ti ca li za ção de fato tão de se ja da.

As ou tras são as ja zi das do Sa lo bo, Ale mão,
Alvo 118 e Cris ta li no. A Sa lo bo Me ta is é uma so ci e da -
de da Vale com a Empre ga Anglo Ame ri can, com es ti -
ma ti va de pro du zir – só Deus sabe se a pro mes sa
será cum pri da ou não – 200 mil to ne la das de ca to do
de co bre e 8 to ne la das de ouro por ano, ao cus to de
um bi lhão de dó la res e iní cio de ope ra ção, se for o
caso, em 2006.

A Ja zi da do Ale mão, ain da em es tu do de pré-vi -
a bi li da de, é par ce ria da Vale com o Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), e
pode ren der 150 mil to ne la das de con cen tra do de co -
bre – é isso que a Ja zi da do Sos se go vai fa zer – e  6,8
to ne la das de ouro por ano, com in ves ti men to de 550
mi lhões de dó la res e ope ra ção tam bém a par tir de
2006.

O Cris ta li no, tam bém da Vale com o BNDES – e
é im pres si o nan te como o di nhe i ro do povo bra si le i ro é 
des pe ja do vo lu mo sa men te em gran des em pre sas
como a Vale do Rio Doce, a ju ros sub si di a dos ou mu i -
to mais ba i xos do que o em pre sá rio co mum bra si le i ro
re ce be – pro du zi rá 150 mil to ne la das de co bre e 2,5
to ne la das de ouro, com in ves ti men to de 500 mi lhões
de dó la res e de ve rá en trar em ope ra ção em 2005. O
Alvo 118 pro du zi rá 50 mil to ne la das anu a is de co bre e 
exi ge in ves ti men tos de 140 mi lhões de dó la res. Deve
en trar em ope ra ção em 2004. 

Exis te a pre vi são de que, quan do to dos os de -
pó si tos de co bre en tra rem em ope ra ção – e es ti ve rem 
sen do ex plo ra das as cin co re ser vas cujo di re i to de ex -
plo ra ção é da Vale do Rio Doce –, Ca ra jás ul tra pas se
o do bro da pro du ção ini ci al e de lá sa i am 490 mil to ne -
la das de co bre me tá li co em for ma de con cen tra do,
200 mil to ne la das de ca to do de co bre e 20 to ne la das
de ouro. Por ano! Tudo isso ao cus to de dois bi lhões e
meio de dó la res.

Então, jun tan do as pro du ções de co bre, fer ro,
alu mí nio, ca u lim – aqui não está ci ta do, mas tam bém
man ga nês –, o Pará ocu pa rá o pri me i ro lu gar em pro -
du ção mi ne ral no País, ga nha rá des ta que in ter na ci o -
nal e de i xa rá Mi nas Ge ra is – esse gran de Esta do bra -

si le i ro, em se gun do lu gar na pro du ção mi ne ral bra si -
le i ra. 

A ava lan che de nú me ros – bra da dos no tom tí pi -
co de dis cur sos ele i to ra is – pa re ce ter ape nas o pro -
pó si to de en cher os olhos da po pu la ção fa min ta por
de sen vol vi men to e de des vi ar a aten ção do prin ci pal:
a tão es pe ra da ver ti ca li za ção. Co lo ca da nos dis cur -
sos para tem pe rar mais um pra to in di ges to ser vi do
aos pa ra en ses, essa pa la vra to mou o gos to da ve lha
re tó ri ca opor tu nis ta que acom pa nha os gran des pro -
je tos do Pará. Uti li za da da mes ma ma ne i ra há 20
anos, já não re sis te ao mais des cu i da do exa me. 

O apa ra to da pro pa gan da, cuja es tre la prin ci pal
é o Go ver na dor do Esta do, Almir Ga bri el, não con se -
gue es con der que va mos ter uma re pri se do que
acon te ceu de pior com os gran des pro je tos: a pro du -
ção de co bre da ser ra do Sos se go será ex por ta da.
Va mos ex por tar con cen tra do de co bre e não o co bre.
Não va mos trans for mar o co bre, não va mos ti rar o
me tal no Esta do do Pará e mu i to me nos no Bra sil.
Ver ti ca li za ção, agre ga ção de va lor aos pro du tos, de -
sen vol vi men to da in dús tria com base mi ne ral con ti nu -
a rão sen do so nhos. 

No pro je to apre sen ta do pela Vale do Rio Doce à
Su dam não exis te pre vi são de in ves ti men to na for ma -
ção da ca de ia pro du ti va que sig ni fi ca a ver ti ca li za ção. 
Nas en tre vis tas con ce di das por di re to res da Vale aos
jor na is, às vés pe ras do lan ça men to do pro je to, foi co -
lo ca do, de for ma ve la da, que o des ti no da pro du ção
do Sos se go é a ex por ta ção in ter na ci o nal na for ma de
con cen tra do. A ma i or ban de i ra de luta dos pa ra en ses
em re la ção ao ri quís si mo sub so lo do nos so Esta do,
mais uma vez, trans for mou-se em pa la vras ao ven to. 

Em en tre vis ta ao jor nal Diá rio do Pará, de 04 de 
no vem bro, o pre si den te da Vale, o Sr. Ro ger Agnel li,
es qui vou-se de uma res pos ta di re ta acer ca do lu cro e
do iní cio des se lu cro para a Vale com o co bre do Sos -
se go. No dia do lan ça men to do pro je to, 1º de no vem -
bro, a Vale anun ci a va que o Esta do vai re ce ber, em
im pos tos – ima gi nem a quan ti da de de im pos tos que o 
Esta do vai re ce ber – R$63,9 mi lhões ao lon go de 15
anos, ou seja, 4,9 mi lhões por ano. Mas, se o co bre
fos se in dus tri a li za do no Pará, po der-se-ia che gar a
cin co ve zes mais do que isso. Embo ra diga que não
sabe quan to vai ga nhar, a em pre sa tem cal cu la do o
im pos to so bre o que ain da não sabe. Per gun tou-se a
ele quan to vai ser o lu cro, e ele não sabe, mas já sabe
quan to vai ser de im pos to ao Esta do do Pará. 

O Bra sil – e aí vem a ra zão da men ti ra – gas ta
400 mi lhões de dó la res por ano, o que sig ni fi ca 10%
do sal do da ba lan ça co mer ci al, na com pra de co bre
do Peru e do Chi le. Este é o pri me i ro ano em que está



ha ven do su pe rá vit. O País pro duz 40 mil to ne la das
por ano, mas tem uma de man da em tor no de 300 mil
to ne la das. Ou seja, o Bra sil con so me 300 mil to ne la -
das de co bre por ano e pro duz ape nas 40 mil. Fal ta ri -
am, as sim, 260 mil to ne la das para su prir a ne ces si da -
de do nos so mer ca do in ter no. Entre tan to, o co bre que
será pro du zi do em Sa lo bo será o con cen tra do de co -
bre, e não o co bre. Vai sair uma pas ta que con tém
hoje 1,06% de co bre e pas sa rá a ter 30%. Mas sai do
País para ser in dus tri a li za do no ex te ri or.

Se ria ló gi co su por que Ca ra jás, como a ter ce i ra
ma i or re ser va de co bre do Con ti nen te, des ti nas se
pelo me nos par te das 141 mil to ne la das anu a is da
usi na do Sos se go para o mer ca do in ter no. Esse ra ci o -
cí nio é sus ten ta do, ar di lo sa men te, pela pro pa gan da
de lan ça men to do Sos se go. A re a li da de pas sa bem
lon ge das pe ças pu bli ci tá ri as. É evi den te que há in te -
res ses ma i o res en vol vi dos.

A úni ca in dús tria de co bre bra si le i ra é a Ca ra í ba
Me ta is, na Ba hia, e ela não vai be ne fi ci ar o co bre de
Ca ra jás por que se abas te ce de con cen tra do pro du zi -
do em ter ri tó rio ba i a no e tam bém nos mer ca dos pe ru -
a no e chi le no. Além dis so, a Ca ra í ba Me ta is tem suas
di fe ren ças com a Vale. Uma das em pre sas as so ci a -
das da Vale no pro je to de co bre, a Anglo Ame ri can, a
ma i or pro du to ra de ouro do mun do, tem ou tros pla nos 
e não vai de i xar de lado as pres sões do mer ca do in -
ter na ci o nal para ame ni zar as ne ces si da des des te
País do Ter ce i ro Mun do. Isso quer di zer que o Bra sil
não vai pro je tar-se como gran de ex por ta dor, mas
con ti nu a rá sen do, ab sur da men te, o pri me i ro im por ta -
dor de co bre da Amé ri ca do Sul.

 Ou seja, a pas ta de co bre será pro du zi da no
Esta do do Pará, ex por ta da para ou tros pa í ses do
mun do, para en tão ser trans for ma da em co bre de
fato, e o Bra sil vai com prar esse co bre que vem de
fora. Por ca u sa da di ver gên cia en tre a Vale do Rio
Doce e a Ca ra í ba Me ta is, o Go ver no bra si le i ro per mi -
te que a Vale do Rio Doce ven da a pas ta de co bre
para fora e de i xa que a Ca ra í ba Me ta is con ti nue pre -
ju di can do a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, con ti nu an do 
a com prar a pas ta de co bre do Chi le e de ou tros pa í -
ses pro du to res da Amé ri ca La ti na.

O co bre pa ra en se vai ge rar di vi sas, gra ças à ex -
por ta ção, mas não pas sa rá dis so. Ora, em ter mos de
di vi sas, o Pará já é o se gun do Esta do do País por sua
pro du ção mi ne ral.

O Pará tem um gran de cré di to com o Go ver no
Fe de ral. O Pará ex por ta hoje qua se US$3 bi lhões/ano 
e im por ta cer ca de US$300 mi lhões/ano. Por tan to, o
Pará é o se gun do Esta do ex por ta dor bra si le i ro e o

que mais con tri bui pro por ci o nal men te com a ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra.

Já vi mos esse fil me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res. Des de a dé ca da de 70, quan do a Mi ne ra -
ção Rio do Nor te, ou tra em pre sa do Gru po Vale, co -
me çou a ex plo rar a ba u xi ta do Trom be tas, em Ori xi mi -
ná, nos sos so nhos de de sen vol vi men to fo ram ali men -
ta dos com as pro mes sas de ver ti ca li za ção. Vi e ram a
Albras e a Alu nor te, em Bar ca re na, e sur giu o ma i or
pólo de ba u xi ta, alu mi na e alu mí nio das Amé ri cas. Só
que o be ne fi ci a men to dis so não pas sou, até hoje, do
me tal pri má rio, do lin go te de alu mí nio, que é ven di do
para o Ja pão e ou tros pa í ses.

O pró prio mer ca do in ter no não con se gue ter
aces so à com pra do lin go te de alu mí nio em nos sa re -
gião. Isso é ver go nho so! Como o Go ver na dor do
Esta do não in ter fe re nis so, para que o alu mí nio pos sa 
ser in dus tri a li za do, trans for ma do em uten sí li os do -
més ti cos, usa do na in dús tria de to dos os seg men tos
em nos so Esta do? 

E mais: a ex por ta ção de ba u xi ta que sai de
Trom be tas co me çou com três mi lhões de to ne la das,
hoje che ga a 16 mi lhões de to ne la das/ano. É a ba u xi -
ta mi ne ral que será trans for ma da em alu mi na e alu mí -
nio em ou tros pa í ses do mun do.

Veio o ci clo do fer ro, tam bém sob o con tro le da
Vale do Rio Doce, dona da mais rica ja zi da de fer ro do 
Pla ne ta. Ela co me çou re ti ran do 15 mi lhões de to ne la -
das por ano e já vai che gar, em 2002, se gun do pre vi -
sões da pró pria Vale, aos 120 mi lhões de to ne la das
anu a is, o que sig ni fi ca 120 tri lhões de qui los de mi né -
rio de fer ro. Todo esse fer ro é em bar ca do nos trens de
mi né rio da Vale e se gue para o Ma ra nhão. De lá, toma 
o rumo dos par ques in dus tri a is de ou tros pa í ses.

Esta mos trans por tan do nos sa ri que za para ou -
tros pa í ses do mun do, à se me lhan ça do que acon te -
ceu com a Ser ra no Esta do do Ama pá, onde de i xa rem 
uma enor me cra te ra, e o nos so mi né rio de man ga nês
está todo es to ca do nos Esta dos Uni dos para quan do
qui se rem usar e bem en ten de rem.

Du ran te al gum tem po, os pa ra en ses fo ram ilu di -
dos com a pos si bi li da de de ins ta la ção de uma si de -
rúr gi ca para be ne fi ci ar par te do fer ro de Ca ra jás. A si -
de rúr gi ca já co me çou a ser cons tru í da, só que no
Esta do do Ce a rá. No Ma ra nhão, a Vale in ves tiu três
bi lhões para a pe lo ti za ção do fer ro pa ra en se. No
Pará, de po is de 20 anos, há so men te uma pe que na
pro du ção de fer ro gusa à base de car vão ve ge tal, lá
no Mu ni cí pio de Ma ra bá, gra ças ao es for ço de um
gran de in dus tri al que, por con ta pró pria, mon tou essa



di mi nu ta in dús tria que, com cer te za, não pega
0,001% do mi né rio de fer ro pro du zi do em Ca ra jás.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Ade mir Andra de, V. Exª já ul tra pas sou em um mi nu to
o seu tem po. Infor mo a V. Exª que há ou tros Se na do -
res ins cri tos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Vejo
ape nas o Se na dor Ro ber to Fre i re, e ain da te mos até
às 13 ho ras. Peço a con ces são de mais cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Se na dor
Fre i tas Neto tam bém está ins cri to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Veio o
ci clo do ca u lim, mi ne ral bá si co para a pro du ção de
ce lu lo se, sob a res pon sa bi li da de da Pará Pig men tos,
ou tra em pre sa da oni pre sen te Vele do Rio Doce. E até 
ago ra o meu Esta do só tem ca u lim sem pa pel. 

O ca u lim vai todo em bo ra tam bém, ex por ta do
em es ta do bru to. 

Te mos a ma i or pro vín cia mi ne ral do Pla ne ta
sen do ex plo ra da há 20 anos e te mos tam bém, ver go -
nho sa men te, o 17º lu gar em ín di ce de de sen vol vi -
men to hu ma no, en tre os Esta dos bra si le i ros.

É ób vio que só a mi ne ra ção não de sen vol ve lu -
gar al gum. Quem lu cra e con ti nu a rá lu cran do com a
pro du ção mi ne ral do Pará são os pa í ses que com -
pram essa pro du ção e a pró pria Vale do Rio Doce,
que, so men te nos nove pri me i ros me ses des te ano,
teve um lu cro lí qui do de R$2,5 bi lhões, se gun do in for -
ma ções.

O lu cro da Vale do rio Doce é su pe ri or, em nove
me ses, a mais de 60% do Orça men to do Go ver no do
Esta do do Pará. 

A Com pa nhia Vale do Rio Doce tam bém fe chou
um con tra to, re cen te men te, com a em pre sa chi ne sa
Shan gai Ba os te el Group Cor po ra ti on, para su prir a
Chi na com mi né rio de fer ro pa ra en se – de qua li da de
su pe ri or ao da Chi na – du ran te 20 anos. Nes se pe río -
do, a re ce i ta da Vale com o con tra to será de US$2 bi -
lhões.

O úni co ace no de ver ti ca li za ção mi ne ral no Pará 
é o pro ble má ti co Pro je to Sa lo bo, da Sa lo bo Me ta is –
uma des sas cin co re ser vas de mi né rio de co bre –
uma as so ci a ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce
com a Anglo Ame ri can. E mes mo esse pro je to só vem 
sen do con si de ra do como pos si bi li da de de be ne fi ci a -
men to do co bre – em bo ra re mo ta – por que as aná li -
ses di zem que as ca rac te rís ti cas fi si co-quí mi cas do
mi né rio des sa ja zi da não re co men dam a ex por ta ção
na for ma de con cen tra do.

Cre io que foi por sa ber de tudo isso que, de res -
to, não é ig no ra do pe los go ver nan tes e nem pe los

em pre sá ri os do meu Esta do, que o pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pará, De pu ta do
Mar ti nho Car mo na, do PSDB do Go ver na dor Almir
Ga bri el – tem mais ca rá ter, mais fir me za e mais com -
pro mis so com o Esta do do Pará –, de cla rou-se in dig -
na do, como faço nes te mo men to, e dis se que não iria
à ce ri mô nia de lan ça men to do pro je to Sos se go, esse
pro je to de en ga na ção ao povo do Pará. Só vol ta ria
atrás se a Vale pro vas se que pro mo ve ria a ver ti ca li za -
ção e tam bém con cor das se em di vi dir seus lu cros
com o Esta do. Con di ci o nan do, as sim, seu com pa re ci -
men to, cla ro está que o Pre si den te do Le gis la ti vo
Esta du al aca bou não com pa re cen do à ce ri mô nia.
Mas o Go ver na dor Almir Ga bri el foi e le vou jun to todo
o seu staff, in clu si ve o can di da to ofi ci al ao Go ver no
Esta du al que ele ago ra pro mo ve den tro do pro gra ma
do PSDB e den tro da sua pró pria pro pa gan da ele i to -
ral, paga. Aliás, o Pará é um dos Esta dos bra si le i ros
que mais gas ta com pro pa gan da.

To dos apla u di ram e fi ze ram elo gi os e sa la ma le -
ques à Vale e seu Pre si den te, o mes mo Sr. Ro ger
Agnel li que, uma se ma na an tes, de mons tra ra a fal ta
de res pe i to que o gru po di ri gi do por ele tem com o
nos so Esta do, ao ame a çar trans fe rir a Albrás do Pará
para a Áfri ca se a em pre sa não ga nhas se ener gia ain -
da mais ba ra ta do que já tem.

Escla re ce dor do com por ta men to do Go ver na -
dor tal vez seja o fato de que, no ato de lan ça men to do
Sos se go, foi lan ça do tam bém um fun do de no mi na do
Ban co do Pro du tor, uma par ce ria em que a Vale com -
pro me te-se a en trar com R$500 mil to dos os me ses, e 
o Go ver no do Esta do, com ou tros R$500 mil, du ran te
os 15 anos de vida útil da mina do Sos se go. Em ca i xa, 
esse fun do já tem R$16 mi lhões, para co me çar. Ofi ci -
al men te, esse di nhe i ro será apli ca do em pro je tos pro -
du ti vos nos Mu ni cí pi os da área de in fluên cia da Vale,
em Ca ra jás, Bar ca re na, Ori xi mi ná e seus vi zi nhos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Ade mir Andra de, o tem po de V. Exª está es go ta do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – BA) – Já en -
cer ra rei, Sr. Pre si den te. V. Exª foi bas tan te con des -
cen den te com o Se na dor Pe dro Si mon, que fa lou por
qua se 50 mi nu tos. Já es tou con clu in do.

Qu e ro cha mar a aten ção para o fato de que o
Go ver na dor tem uma vi são pe que na. O Go ver na dor é 
di mi nu to, pa re ce que não vive no Pará, não tem a
com pre en são da gran de za do nos so Esta do e acha
que R$500 mil que a Vale dê por mês para um ban co
des ses é a gran de com pen sa ção que se faz ao Pará.
Isso é uma ver go nha! É um ho mem de uma vi são di -



mi nu ta, in sig ni fi can te, que ace i ta essa es mo la como
se fos se uma sal va ção para o nos so Esta do.

Em tem pos pré-ele i to ra is, prin ci pal men te ago ra, 
em ple na vi gên cia da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, 
re al men te deve soar como mú si ca o anún cio de in -
ves ti men tos de mi lhões e bi lhões de re a is ou dó la res.
Ci fras gi gan tes cas – e a his tó ria das ele i ções com pro -
va isso – sem pre dão a im pres são de que to dos es tão
ga nhan do com o em pre en di men to. Se, ao lado dis so,
há o apor te de mais al guns mi lhões, que fi ca rão sob o
con tro le do Go ver no Esta du al, me lhor ain da. Ou seja,
de R$12 mi lhões por ano, R$6 mi lhões são for ne ci dos 
pela Vale, e o Go ver na dor faz uma gran de fes ta por ti -
rar R$6 mi lhões por ano da Vale do Rio Doce.

Alguém já dis se que de mo cra cia não se con -
quis ta de jo e lhos. Po de ría mos com ple tar di zen do que
a sub ser viên cia é um pés si mo re pre sen tan te do pa tri -
mô nio de uma po pu la ção. O povo do Pará quer ser
dono do que tem. Che ga de fa zer fes tas para re ce ber
mi ga lhas. Não po de mos con ti nu ar a per mi tir que os
in te res ses po lí ti cos de al guns man te nham, de for ma
ir res pon sá vel, o Esta do po ten ci al men te mais rico do
Bra sil na li nha do sub de sen vol vi men to. Ver ti ca li za -
ção, esta pa la vra tão des mo ra li za da pelo uso le vi a no
– in clu si ve, pelo Go ver na dor e por sua pro pa gan da
ofi ci al –, tem de ser re a bi li ta da no Pará.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que um pro je to 
como esse, mes mo nes sas con di ções de fa zer ape -
nas o con cen tra do de co bre, tra rá re cur sos e ge ra rá
em pre gos. Além dis so, será as fal ta da uma es tra da li -
gan do Pa ra o pe bas a Ca naã dos Ca ra jás, e o povo ha -
ve rá de gos tar dis so. Mas é pre ci so com pre en der que, 
se hou ves se um Go ver na dor que se unis se à Assem -
bléia Le gis la ti va, aos De pu ta dos Fe de ra is, aos Se na -
do res do Esta do do Pará, um Go ver na dor que não se
con si de ras se a úni ca in te li gên cia do Esta do, po de ría -
mos con se guir mu i to mais do que essa ver go nho sa
es mo la de R$500 mil por mês para abas te cer um fun -
do para um ban co de pro du ção. Mais o Go ver na dor
fa ria se tra ba lhas se pela apro va ção de nos sa emen -
da no Con gres so Na ci o nal, se co bras se do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, por que a nos sa
emen da le va ria mais re cur sos para o Fun do Cons ti tu -
ci o nal do Nor te (FNO), da or dem de R$300 mi lhões
por ano, e não essa ver go nho sa ci fra de R$6 mi lhões,
essa es mo la da Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Fica aqui o nos so pro tes to. Va mos con ti nu ar
esse de ba te com o povo do Pará e des mas ca rar essa
pro pa gan da en ga no sa do Go ver na dor Almir Ga bri el.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Fre i re, do PPS de Per nam bu co.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res Fre i tas Neto e
Ade mir Andra de – são tão pou cos, que po de mos
citá-los no mi nal men te , sex ta-fe i ra é um bom dia para
se apre sen tar um pro je to e fa zer um li ge i ro co men tá -
rio a res pe i to.

Esta mos apre sen tan do uma pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção que ga ran te a todo ci da dão bra si le i -
ro, no ato do alis ta men to ele i to ral, re ce ber gra tu i ta -
men te um exem plar da Cons ti tu i ção. Lem bro que ha -
via uma dis po si ção tran si tó ria no sen ti do de que, tão
logo ter mi nas sem os tra ba lhos cons ti tu in tes, a
Impren sa Na ci o nal for ne ce ria a Cons ti tu i ção gra tu i ta -
men te para ins ti tu i ções. Con tu do, como era dis po si -
ção tran si tó ria, não se apli ca mais.

Per ma nen te men te, te nho re ce bi do em meu ga -
bi ne te so li ci ta ções de exem pla res da Cons ti tu i ção.
Cre io que isso tam bém ocor re com ou tros Se na do res. 
Então, tal vez esta pro pos ta seja im por tan te: a
Impren sa Na ci o nal for ne ce rá um exem plar da Cons ti -
tu i ção bra si le i ra aos jo vens que, aos 16 anos, fa cul ta -
ti va men te, ou aos 18 anos, obri ga to ri a men te, vi ve rão
o mo men to má xi mo da ci da da nia, que é o do alis ta -
men to ele i to ral.

Pa re ce-me até que a ma té ria po de ria ter um tra -
ta men to ur gen te, por que é um ser vi ço con cre to que
se pres ta à afir ma ção da ci da da nia bra si le i ra. Pelo
me nos essa foi a in ten ção do pro je to que es tou en ca -
mi nhan do à Mesa.

Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer um bre ve re la -
to so bre a vi a gem que fiz à Eu ro pa. Esti ve em dois pa -
í ses: Itá lia e Espa nha. Nes te úl ti mo, com pa re ci a um
com pro mis so par la men tar e de de sig na ção ofi ci al do
Se na do Fe de ral. Te nho co mi go um tex to por es cri to,
mas es tou fa zen do ape nas li ge i ros co men tá ri os para
não fa zer uma le i tu ra en fa do nha. Assim, eu pe di ria à
Ta qui gra fia que re ce bes se meu pro nun ci a men to
como um dis cur so lido.

Na Espa nha, par ti ci pei de um Con gres so de
Par la men ta res Ibe ro-Ame ri ca nos na Rede – esse era
o tí tu lo do en con tro , cujo tema cen tral foi a ques tão
do apor te tec no ló gi co ao tra ba lho par la men tar, re a li -
da de que está agen da da em todo o mun do. E tive
uma sur pre sa agra dá vel: o Bra sil  e nele o Se na do Fe -
de ral  pode ser con si de ra do pi o ne i ro em al guns as -
pec tos de uti li za ção de ino va ções nas co mu ni ca ções



e in for má ti ca, uma es pé cie de van guar da, o que mu i -
to nos hon rou e nos hon ra. Cha mam a aten ção a in -
for ma ti za ção ple na do pro ces so ele i to ral – isso foi
mo ti vo de de ba te  e o aces so trans pa ren te que a ci da -
da nia já pode ter em re la ção às ati vi da des do nos so
Par la men to. Este, por sua vez, tem a pos si bi li da de de
con tro lar e fis ca li zar o Po der Exe cu ti vo. Isso é caso
raro no mun do, e é im por tan te dizê-lo, por que ser ve
até para au men tar a nos sa auto-es ti ma. Está de pa ra -
béns o Se na do bra si le i ro!

Para não to mar mu i to tem po, es tou en ca mi -
nhan do tam bém o tra ba lho apre sen ta do por mim nes -
se Con gres so, em nome do Se na do bra si le i ro, in ti tu -
la do De mo cra cia, Par la men to e Tec no lo gia. Pe di ria 
que, ao fi nal do meu pro nun ci a men to, esse tra ba lho
tam bém fos se con si de ra do como lido.

Na Itá lia, Sr. Pre si den te, tive um com pro mis so
po lí ti co-par ti dá rio: jun ta men te com o Sr. Ciro Go mes,
par ti ci pei do II Con gres so Na ci o nal na De mo cra cia de 
Esquer da, her de i ra do an ti go Par ti do Co mu nis ta Ita li -
a no, que, co ra jo sa men te, e após re la ti va fa lên cia no
mo de lo par ti dá rio que ali vi gia des de a II Gu er ra Mun -
di al, for mu la no vos pa ra dig mas no cam po da es quer -
da re for mis ta, abre-se a no vas ex pe riên ci as, co lo ca
em prá ti ca po lí ti cas cla ras de ali an ça, in se re-se no
con tex to da nova Eu ro pa com co ra gem, en fim, sem
medo de co me ter er ros, bus ca um novo ca mi nho so -
bre os es com bros dos an ti gos mu ros ide o ló gi cos que
hoje fa zem par te de uma his tó ria pas sa da.

Gu ar da das as pro por ções e as es pe ci fi ci da des
dos co mu nis tas ita li a nos e bra si le i ros, aqui o PPS,
des de 1992, faz um tra je to mais ou me nos se me lhan -
te: sem per der a uto pia da bus ca da so ci e da de mais
jus ta e de mo crá ti ca, o Par ti do teve a co ra gem de ou -
sar, der ru bou seus mu ros, am pli ou-se, trou xe para
suas fi le i ras ho mens e mu lhe res que, mes mo não
sen do so ci a lis tas, en con tram-se no cam po de mo crá -
ti co e de es quer da e se unem em tor no de um pro je to
al ter na ti vo para ti rar o Bra sil da cri se se cu lar em que
se en con tra.

Sr. Pre si den te, gos ta ria ain da de co men tar ou tra 
ques tão ine ren te a es ses di fí ce is tem pos de ta li bã, de
bom bar de io, de efer ves cên cia no pla no da di plo ma cia 
in ter na ci o nal, por mim vi ven ci a da em to dos os fó runs
de que par ti ci pei, in clu si ve nes ses, e nos con ta tos
que tive com li de ran ças de par ti dos so ci al de mo cra tas 
da Eu ro pa e de todo o mun do, pre sen tes no Con gres -
so Na ci o nal da De mo cra cia de Esquer da da Itá lia. O
gran de tema de to dos es ses de ba tes, nos fó runs na
Eu ro pa, é o novo mun do que sur giu a par tir dos aten -
ta dos ter ro ris tas de 11 de se tem bro. Mu dou-se não só 
a lei de guer ra, mas toda a com pre en são do mun do.

Di fe ren te men te do que pen sa e do que pen sou
na que le mo men to o Pre si den te Ge or ge Bush, não
cre io que o aten ta do deu iní cio à ter ce i ra guer ra mun -
di al. Tal vez me lhor se ria afir mar que ele en cer rou,
efe ti va men te, a guer ra fria e seus es ter to res e ge rou a 
com pre en são de que o mun do tem de bus car co o pe -
ra ção e a afir ma ção da paz.

Mais do que nun ca, a de mons tra ção de for ça e
de po de rio mi li tar não nos leva à idéia de um mun do
ín te gro. Ao con trá rio, a idéia de um mun do ín te gro é a
da co o pe ra ção, da paz, da su pe ra ção de an ta go nis -
mos. Pa re ce-me que isso co me ça a ser afir ma do no
mun do ape sar de to dos os de sen con tros.

Nes ses fó runs in ter na ci o na is, nes ses con ta tos
que tive, o tema que di vi dia, em pol ga va e es ta va pre -
sen te – como pre sen te o per ce be mos em to dos os
go ver nos, em to dos os par la men tos, em todo o mun -
do – era o mun do a par tir de 11 de se tem bro.

To dos es ses fa tos nos co lo cam num sen ti do que 
é o ex pos to por um gran de pen sa dor ita li a no, na dé -
ca da de 30, quan do dos con fli tos eu ro pe us, do fas -
cis mo ita li a no. Anto nio Grams ci di zia que o mun do ti -
nha que su pe rar a po lí ti ca de con fron tos e de an ta -
go nis mos. Tal vez o mun do ti ves se que bus car cons -
tru to res. Mas ele tam bém di zia que uma das co i sas
mais di fí ce is que exis te é su pe rar mos as nos sas ”co i -
sas mor tas“.

Com esse pen sa men to, que ro co me çar o meu
co men tá rio. E o faço, mes mo com o ple ná rio va zio,
pelo sen ti do po lê mi co que pode ter e para que não fi -
que ape nas dado como lido, para que se sa i ba que foi
aqui dito.

De se jo res sal tar os po si ci o na men tos ex pli ci ta -
dos pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em
fó runs in ter na ci o na is, ao re a fir mar a vo ca ção bra si le i -
ra e a sua po lí ti ca ex ter na em fun ção da paz e cla mar
por uma nova or dem mun di al. Di ria até que Sua Exce -
lên cia afir ma va lo res e pro je tos po lí ti cos mais con di -
zen tes com a tra di ção de es quer da que a pró pria so -
ci al de mo cra cia eu ro péia, gran de par te dela hoje no
po der.

Já ti nha vis to isso. Por exem plo, há uma tra di ção 
da es quer da mun di al do pa ci fis mo, que é, in clu si ve, a
ori gem de todo o pen sa men to so ci al de mo cra ta.

Alguns par ti dos so ci al de mo cra tas no po der –
isso não ape nas quan do da gran de ci são so ci a lis -
ta-co mu nis ta ou so ci al de mo cra ta-co mu nis ta em 1914 
– vêm ten do, em re i te ra das opor tu ni da des, uma po si -
ção até be li cis ta. A so ci al de mo cra cia eu ro péia hoje
no po der não tem sido fiel a essa tra di ção, pelo con -
trá rio: nos bal cãs e ago ra, ado tou a pos tu ra não de



par ti ci par da luta con tra o ter ro ris mo in ter na ci o nal,
mas de en ten der a bus ca da paz e não a afir ma ção de 
po ten ci al bé li co ou mi li tar como com ba te fun da men tal 
ao ter ro ris mo.

Nos se i os dos par ti dos so ci al de mo cra tas eu ro -
pe us, há uma di vi são cla ra so bre isso. No Bra sil, não
exis te essa di vi são, nem mes mo en tre a Opo si ção de
es quer da, como nós, e o Go ver no de cen tro-di re i ta do 
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so. Sua Exce lên cia
re a fir ma essa vo ca ção bra si le i ra nos seus dis cur sos
in ter na ci o na is até de for ma mais con tun den te que a
pró pria so ci al de mo cra cia eu ro péia. É isso que que ro
aqui res sal tar.

Nós, do PPS, de fen de mos sem pre o es ta be le ci -
men to de uma po lí ti ca ex ter na es tá vel, não pas sí vel
de so lu ção de con ti nu i da de por go ver nos que se su -
ce dem, pois fun da men ta da em pro je to de va lo res
como a paz, a co o pe ra ção, a in te gra ção mun di al de -
mo crá ti ca, o fim de todo tipo de in to le rân cia.

Di ze mos mais: é fun da men tal le var mos em con -
si de ra ção as ques tões in ter na ci o na is, por que se rão
tema bá si co de de ba te no pro ces so su ces só rio de
2002.

Este mun do ín te gro em que es ta mos vi ven do –
mu i tas pes so as di zem ter ar re pi os de medo, ao ten ta -
rem en ten der o pro ces so de in ter na ci o na li za ção; os
fran ce ses o cha mam de mun di a li za ção, mas se fala
tam bém em glo ba li za ção, pe los fe nô me nos no vos
que es tão sur gin do – é algo con cre to, e dele não va -
mos fu gir. Este mun do é cada vez mais ín te gro. E as
ques tões in ter na ci o na is, em pa í ses emer gen tes e
com pre sen ça cada vez mais mar can te no mun do,
como o Bra sil, são te mas de po lí ti ca in ter na e de de -
ba tes su ces só ri os.

Não é por aca so que vá ri as idéi as ex pos tas pelo 
can di da to do PT es tão sen do con tes ta das. Sua ar ti -
cu la ção in ter na ci o nal foi, evi den te men te, frá gil na dis -
cus são da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, por
cer to pre con ce i to de uma es quer da mu i to or to do xa –
hoje, a Chi na, ao par ti ci par, já co me ça a ti rar mu i to
des se pre con ce i to. Tra ta-se da po si ção es tre i ta de
não en ten der o pro ble ma das pro te ções que exis ti am
em eco no mi as agrí co las eu ro péi as, as qua is pre ju di -
ca vam, sen si vel men te, pa í ses como o nos so. Ago ra,
a pró pria Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio avan ça,
o que deve ser res sal ta do. É esse as pec to da po lí ti ca
in ter na ci o nal que vai ser par te in te gran te dos pro je tos 
po lí ti cos in ter nos na cam pa nha su ces só ria.

Daí a im por tân cia de di zer que o dis cur so do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so na Assem -
bléia Na ci o nal fran ce sa con diz mu i to com uma po lí ti -
ca que não é ape nas do seu Go ver no, mas que é tra -

di ci o nal da di plo ma cia po lí ti ca bra si le i ra, da po lí ti ca
ex ter na do nos so País. A vo ca ção para a paz foi de -
mons tra da em vá ri as opor tu ni da des. Não é por aca so 
que este é um País por onde não pas se mu i to da in to -
le rân cia. Não é que este País te nha to le rân cia, mas a
in to le rân cia que a po lí ti ca ex ter na equi vo ca da de al -
guns pa í ses pro vo ca re fle te-se, in clu si ve, em aten ta -
dos ter ro ris tas in ter nos. Ve jam o exem plo da Argen ti -
na, do anti-se mi tis mo que ali gras sa, que no Bra sil –
ain da bem! – não pros pe ra. E aqui não pros pe ra pela
to le rân cia bra si le i ra, mas pela po lí ti ca bra si le i ra de to -
le rân cia nas ques tões in ter na ci o na is, de luta pela
paz, no Ori en te Mé dio, por exem plo.

Então, esse tipo de po lí ti ca for ne ceu-nos a ca -
pa ci da de de ser um bom ator na po lí ti ca in ter na ci o nal
– e há tam bém o peso que o Bra sil co me ça a ad qui rir.
Essa dis cus são tem que le var em con si de ra ção o que 
diz o Pre si den te da Re pú bli ca.

Antes de con clu ir – não le rei todo o dis cur so,
mas, pelo me nos, já ge rei po lê mi ca –, que ro di zer da
im por tân cia de al guns dos con ce i tos que ali fo ram
emi ti dos, que vão con tra toda uma vi são que an te ri or -
men te se ti nha de me nos pre zar o Esta do na ci o nal em 
al gu mas po lí ti cas de so be ra nia, sa ben do-se, evi den -
te men te, que o mun do ín te gro, glo ba li za do, ten de a
di mi nu ir pa pel. Não se pode des pre zar – como pen -
sam os li be ra is so bre o Esta do mí ni mo, como pen sa
gran de par te da base de sus ten ta ção do Go ver no, o
PFL e o PPB em par ti cu lar, que sem pre de fen de ram o 
Esta do pri va ti za do – toda a com pre en são, que o pró -
prio Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so não ti nha e 
hoje tem, des se as pec to de po lí ti ca in ter na ci o nal.

Nós da Opo si ção que re mos res sal tar isso, até
por que não de fen de mos a tese do quan to pior me lhor. 
Sa be mos que a ques tão de po lí ti ca ex ter na não é um
pro ble ma que pode ser re sol vi do ou de ter mi na do por
po lí ti cas de di nâ mi cas in ter nas. Pre ci sa mos ter con ti -
nu i da de, per ma nên cia. Pre ci sa mos ter uma po lí ti ca
ex ter na que in de pen da de va ri a ções in ter nas, pois a
afir ma ção po lí ti ca ex ter na bra si le i ra é vo ca ci o na da
para a paz, para a co o pe ra ção in ter na ci o nal e para o
cres cen te pa pel que o Bra sil terá que de sem pe nhar,
in de pen den te men te do Go ver no. 

Nes te sen ti do é que es ta mos tra zen do a nos sa
vi são, que ob ti ve mos como de cor rên cia dos nos sos
con ta tos in ter na ci o na is. Além dis so, gos ta ría mos de
di zer que, la men ta vel men te, aqui lo que o Go ver no do
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so apre goa lá fora,
de for ma con di zen te com as tra di ções da po lí ti ca ex -
ter na do Bra sil – com as qua is nós, em li nhas ge ra is,
con cor da mos –, não tem sin to nia e não tem a mes ma
con se qüên cia do pon to de vis ta in ter no. 



Ao con trá rio, quan do pre ga mos uma nova or -
dem in ter na ci o nal, a nos sa po lí ti ca in ter na é de su -
bor di na ção à ve lha or dem re cen te – ve lha, por que já
der ro ta da – do ne o li be ra lis mo, da su bal ter ni da de ao
mun do fi nan ce i ro na ci o nal e, em par ti cu lar, a to dos os 
di ta mes dos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is. 

Essa si tu a ção in ter na, evi den te men te, não cor -
res pon de à afir ma ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. E
como não sou fa vo rá vel, re pi to, ao “quan to pior me -
lhor”, es pe ro que o Pre si den te da Re pú bli ca não fi que 
ape nas apre go an do, do pon to de vis ta ex ter no, aqui lo 
que o Bra sil tem de me lhor. 

Va mos sa ber o que de me lhor po de mos fa zer
aqui, por que, in fe liz men te, esse Go ver no é mu i to frá -
gil nes se as pec to – para di zer o mí ni mo –, com po lí ti -
cas tí mi das e in su fi ci en tes, quan do não equi vo ca das,
para a trans for ma ção e a mu dan ça que pre ci sa mos
ter para que o Bra sil seja um país mais jus to e, do
pon to de vis ta eco nô mi co-so ci al, pas se por trans for -
ma ções que tor nem a so ci e da de me nos de si gual.

Essas são as pers pec ti vas da po lí ti ca in ter na
que te re mos que en fren tar – e es ta mos pre pa ra dos
para en fren tá-la –, até por que o que o PPS sem pre
quis e quer, tudo isso em vis ta da boa tra di ção co mu -
nis ta que te mos, é fa zer opo si ção para se pre pa rar
para ser go ver no, e não para se es go tar sen do opo si -
ção. Para isso é que es ta mos nos pre pa ran do.

For ma mos um blo co po lí ti co para ten tar con du -
zir este País, com a li de ran ça de Ciro Go mes, à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. E uma for ma de nos pre pa rar é
di zer que se o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
afir ma algo de po si ti vo para os in te res ses dos bra si le -
i ros na po lí ti ca ex ter na, in fe liz men te de i xa mu i to a de -
se jar do pon to de vis ta da or dem in ter na.

Essa di co to mia, essa di fe ren ci a ção, essa fal ta
de sin to nia en tre o que diz da po lí ti ca ex ter na e o que
pra ti ca no es pa ço in ter no pre ci sa ser su pe ra da. E a
for ma de su pe rar isso é es tar mos pron tos para ser
po der em 2002.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROBERTO FREIRE EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Dis cur so pro nun ci a do pelo Se na dor
Ro ber to Fre i re em 23/11/01

Se nhor Pre si den te, se nho ras e se nho res se na do res, aca -
bo de che gar de uma vi a gem à Eu ro pa, onde vi si tei dois pa í ses
mu i to ca ros a nós bra si le i ros: a Espa nha e a Itá lia. No pri me i ro,
par ti ci pei de um Con gres so de Par la men ta res Ibe ro-Ame ri ca nos

na Rede, ten do como tema cen tral a ques tão do apor te tec no ló gi -
co ao tra ba lho par la men tar, uma re a li da de que está agen da da
em todo o mun do. E tive um sur pre sa agra dá vel: o Bra sil, e nele o 
Se na do Fe de ral, pode ser con si de ra do pi o ne i ro em al guns as pec -
tos de uti li za ção de ino va ções nas co mu ni ca ções e in for má ti ca,
uma es pé cie de van guar da, o que mu i to nos hon ra. Cha mam a
aten ção a in for ma ti za ção ple na do pro ces so ele i to ral e o aces so
trans pa ren te que a ci da da nia já pode ter em re la ção a pra ti ca -
men te to das as ati vi da des do nos so Par la men to, in clu in do a pos -
si bi li da de de con tro le e fis ca li za ção do Po der Exe cu ti vo.

O Se na do bra si le i ro, em es pe ci al, está de pa ra béns e
acre di to que ca mi nha na di re ção cer ta quan do apos ta nes ta
aber tu ra ra di cal em re la ção à so ci e da de. Para não to mar mais
tem po em re la ção a este as sun to, dou como lida a nos sa in ter -
ven ção como con fe ren cis ta re pre sen tan te do Se na do bra si le i ro
no re fe ri do Con gres so.

No se gun do país,  Itá lia, um com pro mis so po lí ti co-par ti dá -
rio: jun ta men te com Ciro Go mes, par ti ci pa mos do II  Con gres so
Na ci o nal da De mo cra cia de Esquer da, her de i ra do an ti go Par ti do
Co mu nis ta Ita li a no, que, co ra jo sa men te, e após re la ti va fa lên cia
do mo de lo par ti dá rio que ali vi gia des de a II Gu er ra Mun di al, for -
mu la no vos pa ra dig mas no cam po da es quer da re for mis ta,
abre-se a no vas ex pe riên ci as, co lo ca em prá ti ca po lí ti cas cla ras
de ali an ças, in se re-se no con tex to da nova Eu ro pa com co ra gem, 
en fim, sem medo de co me ter er ros bus ca um novo ca mi nho so -
bre os es com bros dos an ti gos mu ros ide o ló gi cos que, hoje, fa -
zem par te de uma his tó ria pas sa da. Gu ar da das as pro por ções e
as es pe ci fi ci da des dos co mu nis tas ita li a nos e bra si le i ros, aqui o
PPS, des de 1992, faz um tra je to mais ou me nos se me lhan te: sem 
per der a uto pia da bus ca da so ci e da de mais jus ta e de mo crá ti ca,
o par ti do teve a co ra gem de ou sar, der ru bou seus mu ros, am pli -
ou-se, trou xe para suas fi le i ras ho mens e mu lhe res que, mes mo
não sen do so ci a lis tas, se en con tram no cam po de mo crá ti co e de
es quer da e se unem em tor no de um pro je to al ter na ti vo para ti rar
o Bra sil da cri se se cu lar em que se en con tra. Com hon ra, afir ma -
mos que, com os ita li a nos da ver ten te co mu nis ta, sem pre man ti -
ve mos mu i to ca ras e pró xi mas iden ti da des. 

Mas gos ta ria de co men tar uma ou tra ques tão ine ren te a
es tes di fí ce is tem pos de ta li bãs, de bom bar de i os, de efer ves cên -
cia no pla no da di plo ma cia in ter na ci o nal, por mim vi ven ci a da  em
to dos os fó runs em que par ti ci pei e nos con ta tos que tive com li -
de ran ças e par ti dos so ci al-de mo cra tas da Eu ro pa e do res to do
mun do. Com os co var des ata ques ao povo ame ri ca no, onde per -
de ram a vida mi lha res de pes so as ino cen tes, Ge or ge Bush, inad -
ver ti da men te, pro cla mou que co me ça va a pri me i ra guer ra mun di -
al do sé cu lo XXI. Entre tan to, des con ta das as jus tas emo ção e re -
vol ta que to ma ram con ta da que le che fe de Esta do, o que pa re ce
na ver da de co me çar a afir mar-se nes te sé cu lo, que tem tudo para 
ser ven tu ro so, não é a guer ra, mas a paz. Em pou cos me ses, o
mun do pa re ce que co me çou a acor dar para o fato de que não se
pode mais con ti nu ar a ca mi nhar so bre a cor da bam ba do medo e
da vi o lên cia. Pa re ce que co me ça a com pre en der que pos san tes
in dús tri as de guer ra não são su fi ci en tes para ani qui lar, pela dis -
su a são ou ação, com por ta men tos ter ro ris tas que cres cem à som -
bra e de for ma as si mé tri ca em to dos os can tos do pla ne ta, ali -
men ta dos por ódi os his tó ri cos, re li gi o sos, ra ci a is e até ide o ló gi -
cos. O mun do pa re ce co me çar a com pre en der de que fora da po -
lí ti ca e da co o pe ra ção não há sa í da. 

Nes te sen ti do, e con tra ri an do cer tas vo zes que não con se -
guem se li ber tar dos ”an ta go nis mos“ e de ”co i sas mor tas“, para
usar uma fra se do gran de pen sa dor  e mi li tan te co mu nis ta ita li a -



no Anto nio Grams ci, res sal to os po si ci o na men tos ex pli ci ta dos
pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em fó runs in ter na ci -
o na is, re a fir man do a vo ca ção bra si le i ra para a paz e cla man do
por uma nova or dem mun di al. Di ria até, afir man do va lo res e pro -
je tos po lí ti cos mais con di zen tes com a tra di ção de es quer da da
pró pria so ci al-de mo cra cia eu ro péia, gran de par te dela hoje no
po der.  

E este meu po si ci o na men to está ba se a do na com pre en -
são do nos so Par ti do, va za da em do cu men to, que de fen de o es -
ta be le ci men to de uma po lí ti ca ex ter na es tá vel, não pas sí vel de
so lu ção de con ti nu i da de por go ver nos que se su ce dam, pois fun -
da men ta da em pro je to de va lo res como a paz, co o pe ra ção, in te -
gra ção mun di al de mo crá ti ca, fim de todo tipo de in to le rân cia.
Como já so mos um país de peso re la ti vo no con cer to das na -
ções, é im pos sí vel ima gi nar que cada go ver no que ocu pe o Pa lá -
cio do Pla nal to pos sa fa zer uma po lí ti ca ex ter na di fe ren te. As re -
la ções ex ter nas de um País não de vem guar dar re la ção de de -
pen dên cia es tre i ta e di re ta com a di nâ mi ca e até o fre ne si de
con jun tu ras de po lí ti ca in ter na. 

Não ve jam nis so elo gi os fá ce is ao pre si den te, mas uma
res pon sa bi li da de po lí ti ca de há mu i to pre sen te en tre nós, co mu -
nis tas, e hoje plas ma da no PPS, de sa ber di fe ren ci ar opo si ção a
um go ver no e afir ma ção po lí ti ca do Bra sil de to dos nós. Além do
mais, te mos cons ciên cia: es ta mos nos pre pa ran do, como blo co
po lí ti co e sob a li de ran ça de Ciro Go mes, para che gar ao go ver no 
da Re pú bli ca e, por isso, não ca bem o sec ta ris mo nem a le vi an -
da de de uma opo si ção que se es go ta na sim ples opo si ção. 

Cre io que as de cla ra ções do Pre si den te, na his to ri ca men te 
ve ne rá vel Assem bléia Na ci o nal Fran ce sa e na aber tu ra da ses -
são da ONU, nos pa re ce re pre sen tar os in te res ses do Bra sil e
com mu i tas de las com par ti lha mos.

Por exem plo, con cor da mos com o seu con ce i to de não
ace i tar uma tese fá cil, mu i to em moda  e, para nós, de ci en ti fi ci -
da de in te i ra men te du vi do sa: a do cho que de ci vi li za ções, opon do
o ”oci den te ju da i co-cris tão“ e a ”ci vi li za ção mu çul ma na“. 

Con si de ra mos, tam bém, sa lu tar quan do o pre si den te de i xa 
cla ro que a cons tru ção do fu tu ro não se ma te ri a li za rá ape nas
com o com ba te a um cer to tipo de ter ro ris mo. Suas pa la vras: ”A
bar bá rie não é so men te co var dia do ter ro ris mo, mas tam bém a
in to le rân cia ou a im po si ção de po lí ti cas uni la te ra is em es ca la pla -
ne tá ria“. Nes te pon to, o dis cur so do pre si den te se iden ti fi ca com
o do PPS. Em to dos os nos sos con gres sos e en con tros, quan do
se dis cu tiu a ques tão in ter na ci o nal, sem pre de i xa mos cla ro que o 
mun do ín te gro não com por ta es pa ços para qual quer tipo de he -
ge mo nis mo uni la te ral, pra ti ca do par ti cu lar men te pe los Esta dos
Uni dos,  que por mu i to tem po se acre di ta ram os úni cos fi a do res
da ci vi li za ção. Não ne ga mos àque le país, em vir tu de do seu po -
de rio eco nô mi co e mi li tar, um pa pel de gran de res pon sa bi li da de
nos des ti nos do mun do, mas não po de mos ace i tar que seus in te -
res ses de na ção se im po nham so bre to dos, que ape nas a sua ló -
gi ca de mer ca do e de seus flu xos fi nan ce i ros pre va le ça, en fim,
que im pe re.

Res sal ta mos, quan to ao as pec to aci ma ana li sa do, duas
fra ses do pre si den te, in se ri das no dis cur so pro fe ri do na Fran ça. A 
pri me i ra: ”or dem al gu ma se re ve la rá le gí ti ma sem o con cur so da -
que les a que se des ti na“; a se gun da: ”lu te mos por uma nova or -
dem mun di al que re fli ta um con tra to en tre na ções re al men te li -
vres, e não ape nas o pre do mí nio de uns Esta dos so bre ou tros,
de uns mer ca dos so bre ou tros“.

O PPS apóia ou tras pro pos tas de fen di das pelo pre si den te,  
al gu mas de las há mu i to agen da das pela di plo ma cia bra si le i ra.

Con si de ra mos im por tan te a am pli a ção do Con se lho de Se gu ran -
ça Na ci o nal, com a in clu são de no vos mem bros que se apre sen -
tem com peso e res pon sa bi li da de no ce ná rio in ter na ci o nal – e o
Bra sil é um for te can di da to a in te grá-lo; paz no Ori en te Mé dio,
com a cri a ção do Esta do pa les ti no e a con vi vên cia de mo crá ti ca
com o Esta do de Isra el; que re mos no vos pro to co los que per mi -
tam aos pa í ses em de sen vol vi men to aces sa rem os mer ca dos dos 
pa í ses ri cos, hoje fe cha dos em par te por po lí ti cas de sub sí dio e
ou tros ins tru men tos le ga is, te mas que ex pe ri men ta ram avan ços
na úl ti ma re u nião da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio; con si de -
ra mos ne ces sá ria a ma te ri a li za ção do Pro to co lo de Kyo to; não
po de mos to le rar um mer ca do mun di al por meio do qual flu xos fi -
nan ce i ros li vres le vam pa í ses em de sen vol vi men to a se de ses tru -
tu ra rem da no i te para o dia; re pu di a mos a fi gu ra dos cha ma dos
pa ra í sos fis ca is, fon te de ali men ta ção do trá fi co, do cri me, do ter -
ro ris mo e apa ra to que dá sus ten ta ção ao es bu lho de re cur sos pú -
bli cos dos pa í ses com so ci e da des ain da en fra que ci das do pon to
de vis ta da fis ca li za ção e de suas ins ti tu i ções de mo crá ti cas e ju -
di ciá ri as; de fen de mos a cri a ção de um Tri bu nal Pe nal Inter na ci o -
nal, ne ces sá rio ao tri un fo dos di re i tos hu ma nos em es ca la pla ne -
tá ria. Só com tais ini ci a ti vas, re al men te, po de ría mos cor ri gir ”o
dé fi cit de de mo cra cia“ que abre es pa ços, no mun do, para um ”dé -
fi cit de go ver nan ça“.

Do pon to de vis ta dou tri ná rio, re con for ta-nos o fato de o
pre si den te re co lo car uma dis cus são es tra té gi ca para o fu tu ro das 
na ções, mu i to pró pria da es quer da e dos pro je tos so ci al-de mo -
cra tas. Ao as su mir pu bli ca men te o po si ci o na men to de que a ”so -
be ra nia po pu lar não pros pe ra sem pre sen ça ain da ma i or dos
Esta dos na ci o na is“, rom pe-se com o ideá rio tí pi co do ne o li be ra lis -
mo, se gun do o qual o mer ca do pode tudo e que o Esta do se ria
ape nas um em pe ci lho à bus ca do bem ge ral. No caso bra si le i ro,
onde mu i tas ta re fas  de de mo cra ti za ção eco nô mi ca e so ci al não
fo ram re a li za das, o Esta do con ti nua a ser o fi a dor prin ci pal de um 
con tra to que te nha como  ho ri zon te os in te res ses dos po vos. Não 
res ta dú vi da – tal pos tu ra do pre si den te, do pon to de vis ta con ce i -
tu al, en tra em cho que com par te ex pres si va de sua base de sus -
ten ta ção po lí ti ca, mais es pe ci fi ca men te o PFL e o PPB,  eter nos
de fen so res do Esta do mí ni mo, em bo ra sem pre es te jam pron tos
para sugá-lo o má xi mo pos sí vel.

A ex pli ci ta ção da po lí ti ca ex ter na pelo pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so, in fe liz men te, não guar da co e rên cia di re ta com 
o go ver no que im ple men ta no país. Mu i tas das po lí ti cas do blo co
hoje no po der, e sob a sua li de ran ça, são cla ra men te su bor di na -
das à vi são do pen sa men to úni co, tí pi co do ne o li be ra lis mo, o que
fica bem cla ro no con tex to da po lí ti ca eco nô mi ca e nas re la ções
até pro mís cu as com os sis te mas fi nan ce i ros na ci o nal e in ter na ci -
o nal. Avan ça mos mu i to no cam po de mo crá ti co mas, no pla no das 
trans for ma ções so ci a is, as me di das do Esta do são tí mi das e in -
su fi ci en tes, quan do não equi vo ca das, para a ver da de i ra na ção
de mo crá ti ca que pre ci sa mos cons tru ir. Para to dos nós – e o PPS
não apos ta na equa ção do quan to pior me lhor –, se ria im por tan te 
que o pre si den te des se mais con se qüên cia in ter na àqui lo que
cor re ta men te, nos úl ti mos dias, pro pa gou pelo mun do afo ra.

DEMOCRACIA, Par la men to e Tec no lo gia

             Se na dor Ro ber to Fre i re (*)

Des de a dé ca da de 70 o mun do não é mais o mes mo: a
cha ma da re vo lu ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, sus ten ta da prin ci pal -
men te pela ro bó ti ca e in for má ti ca, der ru bou ve lhos pi la res do co -
nhe ci men to, mo de los de or ga ni za ção, au men tou a ve lo ci da de da
in for ma ção a ní ve is nun ca en tão vis tos e para além da li ge i re za



dos trans por tes o mun do fi cou me nor já que pe los sa té li tes, a
Inter net, en tre tan tos ou tros no vos ins tru men tos tec no ló gi cos, os
pa í ses fo ram co nec ta dos em tem po real.

Já não une os con ti nen tes e os po vos ape nas o mar, con -
for me ex pres sou o por tu guês Fer nan do Pes soa em um de seus
be los po e mas.

Não po de mos ter medo da tec no lo gia e da ciên cia. Se não
são ne u tras, e tra zem den tro de si pos si bi li da des de uso in de vi do
e até cri mi no so – ve ja mos Hi ros hi ma e Na ga sa ki, os tem pos de
ta li bãs, dos pa ra í sos fis ca is, da in va são ig no mi o sa da pri va ci da de 
–, elas se co lo cam como gran de con quis ta da hu ma ni da de na
cons tru ção do seu pre sen te e do fu tu ro. Man te nha mos o hu ma -
nis mo e a bus ca paz e do pro gres so como prin cí pi os ina li e ná ve is, 
e en tão a tec no lo gia e a ciên cia es ta rão sem pre do nos so lado,
ca mi nhan do com o que de me lhor nos le gou o ilu mi nis mo.

Como não po de ria ser di fe ren te, as tec no lo gi as mo der nas
são fun da men ta is às de mo cra ci as. Elas pos si bi li tam aces sos
qua se ili mi ta dos à in for ma ção, à cul tu ra, ao la zer, pro por ci o nam
enor mes im pac tos po si ti vos no cam po da sa ú de, no de sen vol vi -
men to eco nô mi co e no bem es tar das pes so as. Cri am fer ra men -
tas para que pos sa mos con ser tar er ros do pas sa do, re cu pe ran do 
esta nave, con for me sim bo li zou uma vez Gor bat chev, a Ter ra, que 
há mi lê ni os nos trans por ta tão ge ne ro sa men te pelo es pa ço.

Mais es pe ci fi ca men te, e já en tran do no as sun to que nos
in te res sa nes te en con tro, tam bém al te ram e con di ci o nam a vida
dos par la men tos e dos par la men ta res. No mun do mo der no, e em
nos sos pa í ses, o vo lu me de in for ma ções ar ti cu la das em tor no do
Par la men to não será aces sa do pela co mu ni da de por re cur sos
téc ni cos tra di ci o na is. Para isso, os apor tes tec no ló gi cos são im -
pres cin dí ve is. E não só in for ma ções re cen tes e fu tu ras, mas
aque las ge ra das pela his tó ria, que an tes fi ca vam em po e i ra das
nas bi bli o te cas à es pe ra de es tu di o sos ou cu ri o sos. Os par la men -
tos guar dam em si o que tem de mais com ple to da his tó ria de um 
povo. Dis po ni bi li zá-la pu bli ca men te é am pli ar a aven tu ra de mo -
crá ti ca dos po vos.

Exis tem mu i tas nu an ces que po de ri am ser ana li sa das
quan do nos de bru ça mos so bre a re la ção tec no lo gia e Par la men -
to. Entre tan to, além do as pec to da cul tu ra, que já men ci o na mos,
há uma se gun da, de gran de re le vân cia his tó ri ca: a do pró prio
con ce i to de de mo cra cia. Com a re vo lu ção téc ni co-ci en tí fi ca, abri -
ram-se enor mes es pa ços para a in cor po ra ção de prá ti cas de de -
mo cra cia di re ta, an tes algo im pen sá vel no con tex to das so ci e da -
des de mas sa.

O Par la men to, hoje, já pode com par ti lhar suas de ci sões
com a pró pria so ci e da de, abrin do mão de al gu mas de suas prer -
ro ga ti vas, fun din do con quis tas da an ti ga de mo cra cia gre ga, exer -
ci da nas pra ças pú bli cas, com a cha ma da de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, cujo pi lar cen tral é o su frá gio uni ver sal. 

No Bra sil, a pró pria Cons ti tu i ção de 88, ela bo ra da após o
fim do re gi me mi li tar, agre gou ele men tos de de mo cra cia di re ta,
tais como ple bis ci tos, re fe ren dos, ini ci a ti va po pu lar de leis em to -
das as es fe ras da União. Tais con quis tas, em mi nha opi nião, que
de vem e po dem ser am pli a das, vi e ram para fi car.

Alguns es tu di o sos che gam a acre di tar que a re vo lu ção téc -
ni co-ci en tí fi ca dará, no fu tu ro, pre va lên cia à de mo cra cia di re ta. 
Admi tem, in clu si ve, a per da em im por tân cia dos pró pri os par la -
men tos em sua for ma atu al. Ou seja, em um ho ri zon te não mu i to
dis tan te te ría mos um ou tro par la men to, mais co nec ta do com a
opi nião pú bli ca e a ci da da nia, cuja prin ci pal in cum bên cia já não
fos se a de le gis lar di re ta men te, mas, sim, a de sis te ma ti zar de ba -

tes, idéi as e pro je tos. A so ci e da de é quem exer ce ria, ao fi nal, a
prer ro ga ti va de apro var ou não os pro je tos. 

Acho que esta dis cus são, pelo me nos na di men são de
van guar da acen tu a da por pen sa do res fu tu ris tas, não está ain da
co lo ca da para nós, nes te mo men to. Po rém, a tec no lo gia dis po ní -
vel já per mi te uma nova di nâ mi ca par la men tar, em seu tra ba lho
in ter no e na sua re la ção com a co mu ni da de e com no vos pa -
drões de par ti ci pa ção de mo crá ti ca. Acre di to, por exem plo, que já
de va mos ana li sar se ri a men te a pos si bi li da de de a so ci e da de po -
der vo tar di re ta men te al guns pro je tos, par ti cu lar men te quan do
es tes po dem pro vo car im pac tos de gran de re le vân cia. A tec no lo -
gia per mi te este sal to de mo crá ti co.

Os par la men tos não po dem se con ver ter em cen tros do
atra so. Têm a obri ga ção de se rem con tem po râ ne os da mo der ni -
da de. 

Gos ta ria, de po is des ta abor da gem mais ge ral, apre sen tar
aos par ti ci pan tes do en con tro al gu mas ini ci a ti vas do Se na do Fe -
de ral Bra si le i ro de in cor po rar tec no lo gi as mo der nas à prá ti ca par -
la men tar. So mos um país re la ti va men te novo, per meá vel à mo -
der ni da de, com uma cul tu ra bas tan te aber ta, o que fa ci li ta ul tra -
pas sar cer tas bar re i ras con ser va do ras e tra di ções his tó ri cas co -
muns às cha ma das gran des de mo cra ci as oci den ta is. Cabe di zer
que fo mos pi o ne i ros na Amé ri ca na in cor po ra ção de no vas tec no -
lo gi as à ati vi da de par la men tar, in clu si ve ser vin do de pa ra dig ma
para os par la men tos dos de ma is pa í ses la ti no-ame ri ca nos, o que
re sul tou no aper fe i ço a men to do pro ces so le gis la ti vo, numa atu a -
ção mais efi ci en te e efi caz na fis ca li za ção e con tro le do Po der
Exe cu ti vo e na apro xi ma ção da ci da da nia com dis cus sões, de ba -
tes e de ci sões to ma dos na den tro do Se na do Fe de ral. 

Um dos co ra ções do sis te ma de mo der ni za ção do Se na do
é o Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to de da dos do Se na do
Fe de ral – Pro da sen, ór gão vin cu la do e que goza de re la ti va au to -
no mia ad mi nis tra ti va. Cri a do há 29 anos, tem como com pro mis so 
bus car no vas tec no lo gi as de in for ma ção e adap tá-las às ne ces si -
da des do Le gis la ti vo. Hoje são mais de 3 mil es ta ções de tra ba lho 
ins ta la das no Se na do Fe de ral e 30 ser vi do res li ga dos em rede ao 
com pu ta dor cen tral. O Pro da sen se fir mou como um nú cleo de
com pe tên cia. Na dé ca da de 80, por exem plo, deu su por te aos
tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, ela bo ran do um
sis te ma que per mi tiu a in for ma ti za ção de todo o pro ces so Cons ti -
tu in te. Implan tou ain da um ban co de su ges tões que re ce beu, in -
de xou e ar qui vou as pro pos tas de emen das en vi a das por cer ca
de 70 mil ci da dãos. 

Re cen te men te, há me nos de qua tro anos, foi cri a do ou tro
im por tan te ins tru men to que, de al gu ma for ma, une tec no lo gia e
par la men to no Bra sil. Re fi ro-me à Inter le gis () , uma es pé cie de
co mu ni da de vir tu al do Po der Le gis la ti vo bra si le i ro. Ela veio pos si bi -
li tar a im plan ta ção de uma rede de co mu ni ca ção e in for ma ção en -
tre os par la men ta res de todo o país, nas es fe ras fe de ral, es ta du al
e mu ni ci pal – 513 de pu ta dos fe de ra is, 81 se na do res, mais de 400
de pu ta dos es ta du a is e dis tri ta is, mais de 70 mil ve re a do res. 

Va len do-se do am bi en te da Inter net, a Inter le gis pre vê a
ins ta la ção de 30 sa las com in fra-es tru tu ra para vi de o con fe rên cia
nas Assem bléi as Le gis la ti vas do es ta dos e do Dis tri to Fe de ral.
Assim, fica aber ta a pos si bi li da de de re a li za ção de te le con fe rên -
ci as e de sur gi men to de um Par la men to Vir tu al. Se rão tam bém
aten di dos 2.500 mu ni cí pi os (no Bra sil são qua se 7.000) que re ce -
be rão es ta ções de tra ba lho de com po si ção mí ni ma, in clu in do mi -
cro com pu ta dor, pla ca de ví deo e im pres so ra. 

O Pro gra ma, or ça do em US$50 mi lhões, re ce beu fi nan ci a -
men to do BID de me ta de des se va lor, já con ta com a ade são do



Se na do Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta dos, Tri bu nal de Con tas
da União – TCU, 100% das Assem bléi as Le gis la ti vas, 538 mu ni -
cí pi os-pólo, além de 349 mu ni cí pi os não-pólo. Qu an to às ade sões 
in di vi du a is, há atu al men te 9.272 par la men ta res ins cri tos no ban -
co de da dos da Inter le gis (81 se na do res, 513 de pu ta dos fe de ra is, 
1043 de pu ta dos es ta du a is, 24 de pu ta dos dis tri ta is e 7.635 ve re a -
do res). No que diz res pe i to às in for ma ções dis po ní ve is na pá gi na
da Inter le gis, até o pre sen te fo ram re gis tra dos mais 431.572
aces sos, re pre sen tan do uma mé dia men sal aci ma de 37.000.

A pá gi na/site do Se na do na Inter net (), con si de ra da uma
das mais bem ela bo ra das e am plas do país, per mi te ao ci da dão
ob ter in for ma ções atu a li za das so bre o an da men to do pro ces so
le gis la ti vo, a com po si ção do par la men to, a bi o gra fia dos se na do -
res, a atu a ção do par la men tar e a his tó ria do Se na do Fe de ral.
Pos si bi li ta ain da o aces so aos ve í cu los de co mu ni ca ção do par la -
men to, e o acom pa nha men to das no tí ci as do dia e em tem po real 
ve i cu la das pela mí dia ex ter na à Casa. O in ter na u ta pode, ain da,
re a li zar uma vi si ta vir tu al às ins ta la ções do Se na do Fe de ral.
Aliás, por sua am pli tu de de in for ma ções, sua in te ra ti vi da de e
prin ci pal men te por pos si bi li tar uma ma i or efi cá cia no con tro le e
fis ca li za ção do Exe cu ti vo, essa nos sa pá gi na, além de pi o ne i ra
nas Amé ri cas, tem ser vi do de mo de lo para a im ple men ta ção de
sis te mas de in for má ti ca le gis la ti va em ou tros par la men tos do
mun do.

No pri me i ro se mes tre de 2001 o site do Se na do foi vi si ta do 
por cer ca de 107 mil pes so as. Hoje, o nú me ro de vi si tas ul tra pas -
sa di a ri a men te a mé dia de 12 mil vi si tas. Por oca sião de vo ta ção
de pro je tos po lê mi cos, este nú me ro che ga a au men tar em vá ri as
ve zes.

Ou tras ini ci a ti vas de vem ser des ta ca das. A pá gi na da
Agên cia de no tí ci as na Inter net () é a se gun da mais vi si ta da no
site do Se na do Fe de ral. São apro xi ma da men te 2 mil vi si tas por
dia. A cada mês são pro du zi das mais de 850 no tas em tem po
real e mais de 800 ma té ri as que tam bém são dis po ni bi li za das em 
ou tros si tes de in for ma ção jor na lís ti ca. 

A ve lha tec no lo gia, como não po de ria de i xar de ser di fe -
ren te, con vi ve com a nova. O Jor nal do Se na do, diá rio e pro du -
zi do por uma equi pe de jor na lis tas es pe ci a li za dos, é dis tri bu í do
nos 27 es ta dos da fe de ra ção e está pre sen te em 5.570 mu ni cí -
pi os. São as si nan tes 5.553 pre fe i tos, to das as câ ma ras de ve re -
a do res, as sem bléi as es ta du a is, tri bu na is, além de 972 bi bli o te -
cas, 2.847 en ti da des de clas se e 4.328 ór gãos de co mu ni ca ção.
A ti ra gem diá ria do jor nal é su pe ri or a 55 mil exem pla res. Por
meio do en de re ço ele trô ni co  é pos sí vel acom pa nhar as edi ções
di a ri a men te.

O Jor nal tam bém é res pon sá vel pela or ga ni za ção do acer -
vo fo to grá fi co cor ren te do Se na do Fe de ral. Des de 1998 a pro du -
ção fo to grá fi ca da Casa é fe i ta em má qui nas di gi ta is, re ce ben do
tra ta men to atra vés do soft wa re Pho tos hop. Di a ri a men te as fo tos
são ca ta lo ga das e ali men ta das em uma base de da dos que já
con ta com mais de 53 mil re gis tros. A pes qui sa das fo tos pode
ser fe i ta por as sun to, data, no mes das pes so as e even tos ocor ri -
dos no Se na do Fe de ral. As fo tos são dis tri bu í das por e-mail, pos -
si bi li tan do ra pi dez no aten di men to.

A Rá dio Se na do, ina u gu ra da em ja ne i ro de 1997, é uma
emis so ra em fre qüên cia mo du la da (FM), com 3 Kw de po tên cia,
abran gen do todo o Dis tri to Fe de ral e al gu mas ci da des ad ja cen -
tes. Trans mi te tam bém em on das cur tas (al can ce a lon ga dis tân -
cia), em 5990 khz, fa i xa de 49 me tros, am pli an do sua trans mis -
são para as re giões Nor te, Nor des te, Cen tro-Oes te e par te da re -
gião Su des te do país (apro xi ma da men te 66 mi lhões de ha bi tan -

tes), além do Ca ri be. Car tas e e-ma ils de pa í ses es can di na vos
acu sam a sin to nia da emis so ra em on das cur tas. A pro gra ma ção
da Rá dio Se na do, que fica 24 ho ras no ar, pri o ri za as trans mis -
sões ao vivo de to das as ati vi da des do Se na do Fe de ral e da Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Nos fins de se ma na e nos ho rá ri os em que
não há ati vi da de le gis la ti va, apre sen ta mos uma pro gra ma ção de
mú si ca bra si le i ra, além de pro gra mas cul tu ra is, so bre vá ri os te -
mas: po lí ti ca, his tó ria, mú si ca, ci ne ma, li te ra tu ra. A Rá dio Se na do 
pode ser ou vi da em todo mun do via Inter net no site () 

Tal vez seja in te res san te per der mos um pou co mais de
tem po para apre sen tar uma das ex pe riên ci as que mais im pac tou
o dia-a-dia da vida par la men tar no Se na do. Tra ta-se da TV Se na -
do, ina u gu ra da no dia 5 de fe ve re i ro de 1996, com base na Lei
8.977/95, a pri me i ra nor ma le gal a abrir a pos si bi li da de da exis -
tên cia de ca na is le gis la ti vos no Bra sil. Pela lei, as ope ra do res são 
obri ga das a des ti nar um ca nal para o Se na do Fe de ral (tam bém
para a Câ ma ra dos De pu ta dos e as sem bléi as es ta du a is) en tre os 
cha ma dos ca na is bá si cos de uti li za ção gra tu i ta, que de vem cons -
tar do car dá pio de ca na is ofe re ci dos aos as si nan tes. A pro gra ma -
ção pri o ri za a exi bi ção, na ín te gra, de to das as ses sões ple ná ri as 
do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, bem como das re u -
niões das co mis sões. 

Além dis so, a TV Se na do pro duz re por ta gens, do cu men tá -
ri os, pro gra mas de en tre vis tas e dis po ni bi li za ima gens para emis -
so ras co mer ci a is, em tem po real, via sa té li te. Ela fun ci o na como
uma agên cia de no tí ci as ”on line“ para to das as te le vi sões aber -
tas bra si le i ras. To das as trans mis sões ao vivo fe i tas pela Glo bo
News (vin cu la do à Rede Glo bo, a de ma i or au diên cia no Bra sil) e
pela Band News (do gru po pri va do TV Ban de i ran tes) a par tir do
Se na do são cap ta das do si nal da TV Se na do. Os for ma do res de
opi nião do país são o pú bli co ca ti vo da TV.

Hoje, o si nal da emis so ra co bre todo o país, le va do pe las
ope ra do ras de TV a cabo, por an te nas pa ra bó li cas de tipo ana ló -
gi co e di gi tal e, mais re cen te men te, em si nal aber to de UHF. As
trans mis sões si mul tâ ne as al can çam, pelo me nos, as 8 mi lhões
de an te nas pa ra bó li cas ins ta la das no país e os 3.541.935 de te le -
vi so res com TV por as si na tu ra. 

Embo ra não te nha sido cri a da para com pe tir com as TVS
co mer ci as, a TV Se na do al can çou pi cos de au diên cia quan do
trans mi tiu ao vivo as CPIs dos Pre ca tó ri os, do Ju di ciá rio e do Sis -
te ma Fi nan ce i ro, por exem plo, as sim como as re u niões do Con -
se lho de Éti ca que re sul ta ram no afas ta men to de três se na do res.
Algu mas ce nas trans mi ti das pela TV fo ram mar can tes, como o ex 
Pre si den te do Ban co Cen tral Chi co Lo pes re ce ben do or dem de
pri são de uma se na do ra ao se re cu sar a de por na CPI do Sis te -
ma Fi nan ce i ro ou o des mas ca ra do de po i men to do Juiz Ni co lau
dos San tos Neto, ex-pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
de São Pa u lo, en vol vi do em ilí ci tos e cor rup ção.

A TV Se na do co me çou ti mi da men te com de zes se is ho ras
no ar, doze pro fis si o na is jor na lis tas da Casa e trin ta e cin co téc ni -
cos ter ce i ri za dos. Hoje ela trans mi te 24 ho ras, tem 27 jor na lis tas
e 128 ter ce i ri za dos. Tra ba lha com três ilhas de edi ção de cor te
seco, três ilhas de pós pro du ção, uma ilha de com pu ta ção grá fi -
ca, três câ me ras no Ple ná rio, duas no es tú dio e sete para co brir
as co mis sões, a Pre si dên cia e os ou tros even tos da Casa.

Com este sal to, após cin co anos de exis tên cia, a TV Se na -
do pra ti ca men te atin ge sua ma i o ri da de como ve í cu lo pú bli co de
co mu ni ca ção e con quis ta o re co nhe ci men to da so ci e da de, ex -
pres so em inú me ros te le fo ne mas, e-ma ils e car tas. Os bra si le i ros 
vêem o Le gis la ti vo sem cen su ra e sem cor tes, e en con tram uma
op ção de pro gra mas que va lo ri za tam bém cul tu ra, sa ú de, edu ca -



ção e tudo o mais que in te res se ao ci da dão. Infor ma ção e ci da da -
nia, com isen ção e res pon sa bi li da de! 

Vale ain da des ta car que a TV Se na do va lo ri zou, e mu i to, o 
ple ná rio da Casa. Os se na do res, hoje, têm ga ran ti as de se rem
as sis ti dos em suas in ter ven ções em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Antes, como o cri té rio de di vul ga ção fi ca va por con ta das emis so -
ras pri va das ba si ca men te, ape nas al guns par la men ta res con se -
gui am se fa zer pre sen te no no ti ciá rio na ci o nal.

Ain da no con tex to da fu são das ve lhas e no vas tec no lo gi -
as, ou tro ser vi ço de su ces so, sem pre no sen ti do de apro xi mar o
Se na do da ci da da nia, é a Ou vi do ria. É um ser vi ço de aten di -
men to por te le fo ne, o “0800 Se na do – A Voz do Ci da dão”, que
per mi te a toda po pu la ção so li ci ta ção de in for ma ções, có pi as de
le gis la ção e de ma is do cu men tos. Pos si bi li ta tam bém que o ci da -
dão en vie su ges tões e até crí ti cas aos par la men ta res. Algu mas
des sas su ges tões fo ram apro ve i ta das por par la men ta res e trans -
for ma das em pro je tos de lei. O ser vi ço 0800 é usa do tam bém
para pe que nas pes qui sas de opi nião so bre ma té ri as es pe cí fi cas
em de ba te (vi o lên cia na TV, tema em de ba te na Sub co mis são de
Rá dio e TV). No pe río do de ja ne i ro a se tem bro de 2001 o ser vi ço
re gis trou cer ca de 25 mil cha ma das, 30% a mais de li ga ções do
que no ano an te ri or, no mes mo pe río do. O ser vi ço tam bém pode
ser aces sa do por meio da Inter net no E-mail .

Na base de todo o sis te ma, vale des ta car o pa pel da bi bli -
o te ca do Se na do. A sua his tó ria ini cia-se no sé cu lo pas sa do. Em
1826, a Câ ma ra dos Se na do res do Impé rio do Bra sil de ci diu pela
cri a ção de uma Li vra ria do Se na do e no me ou uma Co mis são
para apre sen tar um Ca tá lo go dos li vros que de ve ri am com por a
re fe ri da Li vra ria. Em 1972, as ati vi da des de sem pe nha das pela Bi -
bli o te ca pas sa ram a ser au to ma ti za das. A Bi bli o te ca pos sui um
acer vo de apro xi ma da men te 150.000 vo lu mes, in clu in do 3.600 tí -
tu los de pe rió di cos (re vis tas e jor na is), es pe ci a li za do em Ciên ci as 
So ci a is, com des ta que para as áre as de Di re i to e Ciên cia Po lí ti ca. 
Pos sui ain da ma pas, mi cro fil mes, au di o vi su a is, jor na is na ci o na is,
CD-ROMs e ou tros ma te ri a is. 

Em 2000 ins ta la-se a Rede Vir tu al de Bi bli o te cas – Con -
gres so Na ci o nal- Rede RUBI – com uma nova pla ta for ma de ge -
ren ci a men to da in for ma ção e de base de da dos mul ti mí dia. For -
mam a REDE RUBI 14 bi bli o te cas co o pe ran tes: Se na do Fe de ral;
Câ ma ra dos De pu ta dos; Pro da sen; Advo ca cia Ge ral da União;
Assem bléia Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral; Mi nis té rio da Jus ti ça;
Mi nis té rio da Ma ri nha – Esta do Ma i or da Arma da; Mi nis té rio do
Tra ba lho; Pro cu ra do ria Ge ral da União; Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça; Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar; Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; Tri bu nal
de Con tas do Dis tri to Fe de ral; Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe -
de ral e Ter ri tó ri os; Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

Em 2001, im plan ta-se no site da Bi bli o te ca a ver são 1 da
Bi bli o te ca Di gi tal do Se na do Fe de ral, ba se a da em pro je tos já im -
plan ta dos em vá ri as bi bli o te cas do mun do. Dis po ni bi li za-se : 1)
tex to com ple to di gi ta li za do de vá ri as obras de do mí nio pú bli co,
edi ta das ou não pelo Se na do Fe de ral, abran gen do li te ra tu ra, Di -
re i to e Ciên cia Po lí ti ca; 2) tre chos di gi ta li za dos de ca pas, fo lhas
de ros to e li to gra vu ras da co le ção de obras ra ras da Bi bli o te ca; 3) 
o aces so ao tex to com ple to, guan do au to ri za do, a re vis tas, jor na is 
e ba ses de da dos dis po ní ve is na Inter net. Alguns da dos es ta tís ti -
cos in clu in do a mé dia en tre os anos de 1999 a 2000: cres ci men to 
anu al do acer vo de li vros – 6.000 vo lu mes; cres ci men to anu al do
acer vo de re vis tas – 11.100 fas cí cu los; aten di men to anu al ao
usuá rio (pes qui sas e con sul tas)- 43.000; em prés ti mo e de vo lu ção 
anu al – 38.000

Ain da como su por te ao tra ba lho par la men tar de sen vol vel -
ve im por tan te pa pel a Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas –
SSETEC. Ela é res pon sá vel pela pu bli ca ção de obras de re le -
van te in te res se para os tra ba lhos le gis la ti vos do Se na do Fe -
de ral. Pu bli ca pe ri o di ca men te exem pla res da Re vis ta de Infor -
ma ção Le gis la ti va e a co le ção “Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do”. Encon tram-se dis tri bu í das nes te ca tá lo go obras de cu -
nho ju rí di co, li te rá rio e po lí ti co, en tre ou tras pu bli ca ções que vi -
sam ao es cla re ci men to de ma té ri as em tra mi ta ção no Con gres -
so Na ci o nal. 

Par te do ma te ri al edi ta do, como a co le tâ nea de leis bra si -
le i ras e a Cons ti tu i ção, po dem ser en con tra das em CD-Rom ou
em dis que tes. Em mé dia são edi ta das anu al men te 30 pu bli ca -
ções. A Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas – SSETEC atua ain -
da como dis tri bu i do ra e co mer ci a li za do ra das pu bli ca ções por
ela edi ta das ou a ela en ca mi nha das para esse fim. O Con se lho
Edi to ri al do Se na do Fe de ral, cri a do em 1997, veio com ple men -
tar o tra ba lho da Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas. Edi ta
obras de va lor his tó ri co e cul tu ral e de im por tân cia re le van te
para a com pre en são da his tó ri ca po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al do 
Bra sil. Nos úl ti mo dois anos, o Con se lho edi tou apro xi ma da men -
te 64 obras.

O Se na do Fe de ral pos sui, ain da, uma grá fi ca res pon sá -
vel pela im pres são do Jor nal do Se na do, do Diá rio do Se na do
Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Con gres so Na ci o nal,
pela pro du ção de pu bli ca ções téc ni cas, obras de fi ni das pelo Con -
se lho Edi to ri al e de obras de au to ria de par la men ta res. É con si -
de ra da uma das me lho res e mais bem equi pa das grá fi cas do Dis -
tri to Fe de ral.

Para fi na li zar, só gos ta ria de res sal tar que o re cur so à tec -
no lo gia em apo io ao tra ba lho par la men tar não se ve ri fi ca ape nas
no Se na do. A Câ ma ra dos De pu ta dos, tam bém, a pas sos lar gos
mo der ni za as suas ati vi da des. Con ta já com uma TV, uma emis -
so ra de rá dio, pá gi na de Inter net, en tre ou tras con quis tas. De al -
gu ma for ma, se gue os pas sos do Se na do Fe de ral, o que con si de -
ra mos po si ti vo, au men tan do as pos si bi li da des de uma ma i or co la -
bo ra ção en tre as duas Ca sas no fu tu ro. Mu i tas as sem bléi as le gis -
la ti vas e câ ma ras mu ni ci pa is das ca pi ta is e das ci da des do in te ri -
or de ma i or por te se guem na mes ma di re ção.

No Bra sil, pelo me nos no to can te ao as pec to tec no lo gia,
pa re ce que es ta mos em pre en den do uma boa jor na da.

(*) O se na dor Ro ber to Fre i re, do Bra sil, pre si de o Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta, cri a do for mal men te no úl ti mo Con gres so do an ti go
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, em 1992. Foi de pu ta do es ta du al e
qua tro ve zes de pu ta do fe de ral, to das os man da tos por Per nam -
bu co. Atu al men te, exer ce o man da to de Se na dor pelo mes mo
Esta do. Foi can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca, pelo an ti go
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, em 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. 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, gos ta ria de fa -
zer o re gis tro de um fato que mu i to me hon rou.

No dia 7 de no vem bro úl ti mo, re ce bi do Pre si den -
te da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, Sr. Antô -



nio Ernes to de Sal vo, um ofí cio em que diz que a Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, co me mo ran do os
50 anos de ati vi da des em de fe sa do ho mem ru ral e do 
cam po bra si le i ro, e sa ben do que este é o mo men to
opor tu no para agra de cer a to dos aque les que se de -
di ca ram à bus ca de so lu ções  para a nos sa agro pe -
cuá ria, que hoje se en con tra en tre as mais com pe ti ti -
vas do mun do, vem ho me na ge ar quem se ali ou ao
pro du tor ru ral no seu es for ço per ma nen te para pro du -
zir cada vez mais e me lhor.

So li ci to, in clu si ve, que este ofí cio faça par te do
meu pro nun ci a men to, para não ter de lê-lo na ín te gra.
Qu e ro di zer que a CNA pe diu às Fe de ra ções da Agri -
cul tu ra es ta du a is que in di cas sem cada uma uma pes -
soa – são 27 os in di ca dos, dos 26 Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral – para que du ran te, as co me mo ra ções dos
50 anos da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, a
Con fe de ra ção ho me na ge as se as pes so as que mais
tra ba lha ram em seus Esta dos pelo for ta le ci men to do
se tor  pri má rio.

Cou be a mim, com mu i ta hon ra, ser o in di ca do
da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do meu Esta do, o Pi a uí.
Ontem à no i te, jun ta men te com os ho me na ge a dos de 
ou tros Esta dos, em um jan tar pro mo vi do pela CNA,
re ce be mos  uma me da lha co me mo ra ti va dos 50 anos 
da que la Con fe de ra ção, bem como um  di plo ma de co -
la bo ra ção e par ti ci pa ção dos que lu tam pelo for ta le ci -
men to da  agri cul tu ra no Bra sil.

Como fi quei mu i to fe liz, não po de ria de i xar de
re gis trar e de agra de cer aos di re to res da Con fe de ra -
ção, e tam bém ao Pre si den te Car los Au gus to Car ne i -
ro  da Cu nha, da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Pi a uí, e
aos seus di re to res, que, por una ni mi da de, in di ca ram
o meu nome. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
Go ver na dor do Pi a uí, im ple men ta mos po lí ti cas que
vi sa vam rom per o ci clo vi ci o so da po bre za em nos so
Esta do, in cen ti van do as ati vi da des pro du ti vas, den tre
as qua is a agri cul tu ra e a pe cuá ria. Na que le mo men -
to, cha ma mos a aten ção do Pi a uí e até de em pre sá ri -
os de ou tras re giões do Bra sil para as po ten ci a li da des 
dos cer ra dos do nos so Esta do. Uma das úl ti mas fron -
te i ras agrí co las do Bra sil são exa ta men te os cer ra dos
do Nor des te se ten tri o nal, e o Pi a uí tem, ao sul, cer ca
de oito mi lhões de hec ta res de cer ra do, ter ras pla nas,
de fá cil me ca ni za ção, com re gi me plu vi o mé tri co en tre 
1.000 e 1.100 mi lí me tros por ano. E na que le mo men -
to os cer ra dos de nos so Esta do pas sa ram a ser ex -
plo ra dos eco no mi ca men te.

Esse foi o iní cio des sa ex plo ra ção eco nô mi ca,
que tem cres ci do em pro gres são ge o mé tri ca e, sem
dú vi da ne nhu ma, den tro de pou co tem po, será um

pólo eco nô mi co de de sen vol vi men to for tís si mo no
nos so Esta do.

Além dos cer ra dos, hou ve tam bém a im ple -
men ta ção de uma po lí ti ca im por tan tís si ma pelo en -
tão Se cre tá rio da Agri cul tu ra, um gran de téc ni co e
pro fes sor uni ver si tá rio, o agrô no mo Antô nio Ma nu el
Cas te lo Bran co. Ele deu aten ção aos pe que nos pro -
du to res. Hou ve in cen ti vo para que pas sas sem a pro -
du zir se men tes, a se rem ad qui ri das pela Se cre ta ria
da Agri cul tu ra e dis tri bu í das por co mis sões mu ni ci pa -
is, com a par ti ci pa ção do Pre fe i to, da Igre ja, do Sin di -
ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is, de acor do com a vo -
ca ção agrí co la de cada re gião do Pi a uí. E até ago ra o 
re cor de de 973 mil to ne la das de grãos, ob ti do na sa -
fra 1993/1994, quan do go ver na mos o Pi a uí, nun ca foi 
su pe ra do.

Estou ci tan do es ses da dos para jus ti fi car que
tal vez te nha sido a ação do nos so Go ver no a en se -
jar a in di ca ção do meu nome para re pre sen tar o se -
tor nes sa ho me na gem da Con fe de ra ção Na ci o nal
da Agri cul tu ra. 

Des ta co tam bém o in cen ti vo que de mos ao pe -
que no ir ri gan te, com a re du ção da con ta de ener gia,
que pos si bi li tou que vá ri os pe que nos pro du to res pu -
des sem ter a sua la vou ra ir ri ga da.

Eram es ses os re gis tros que gos ta ría mos de fa -
zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de -
cen do à CNA, à Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Pi a uí e
aos seus di re to res pela ho me na gem hon ro sa que re -
ce be mos na no i te de on tem.

Mu i to obri ga do. 

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

Ofí cio/Pres./CNA/Nº 352/01

           Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Pre za do Se nhor,

A Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra (CNA) está co me -
mo ran do 50 anos de ati vi da des em de fe sa do ho mem ru ral e do
cam po bra si le i ro. Sa be mos que este é o mo men to opor tu no para
agra de cer mos a to dos aque les que se de di ca ram à bus ca de so -
lu ções para a nos sa agro pe cuá ria, que hoje se en con tra en tre as
mais com pe ti ti vas do mun do. É a hora cer ta de ho me na ge ar mos
quem se ali ou ao pro du tor ru ral no seu es for ço per ma nen te para
pro du zir cada vez mais e me lhor.

So li ci ta mos às Fe de ra ções da Agri cul tu ra que in di cas sem
um nome para ser ho me na ge a do como re pre sen tan te de to dos
aque les que, no seu es ta do, so ma ram for ças co nos co em fa vor
do cres ci men to da ati vi da de ru ral. Assim, é com sa tis fa ção que



con vi da mos Vos sa Se nho ria para par ti ci par do nos so jan tar fes ti -
vo, no pró xi mo dia 22 de no vem bro, em Bra sí lia, quan do es ta re -
mos lhe agra de cen do, pes so al men te, tudo o que fez e ain da fará
em fa vor da pro du ção ru ral e, por tan to, da so ci e da de bra si le i ra.

Aten ci o sa men te, Antô nio Ernes to de Sal vo, Pre si den te.

O Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Fre i tas
Neto.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – 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, vou apro ve i -
tar a pro vo ca ção do Se na dor Ade mir Andra de e de i -
xar aqui re gis tra do que en ten do per fe i ta men te o po -
si ci o na men to de S. Exª, até por que o Se na dor Ade -
mir Andra de foi ele i to Se na dor no mes mo ple i to que
es co lheu o Go ver na dor Almir Ga bri el e, tal vez, S. Exª 
já es te ja com sa u da de. Como uma nova ele i ção está 
se apro xi man do, S. Exª pos si vel men te gos ta ria de
es tar ao lado do Go ver na dor para mais uma pe le ja,
para mais uma dis pu ta. Fe liz men te ou in fe liz men te,
não pos so aqui afir mar, isso não é pos sí vel, até
mes mo pela po si ção an ta gô ni ca aqui hoje de mons -
tra da, quan do fica mu i to cla ro tra tar-se mais de
uma ques tão pes so al do que, na ver da de, po lí ti ca
do Se na dor Ade mir Andra de com o Go ver na dor
Almir Ga bri el.

Fico à von ta de, pri me i ro, para fa lar da hon ra -
dez e da se ri e da de com que é con du zi do o des ti no
do Esta do do Pará des de 1994, quan do o Go ver na -
dor Almir Ga bri el as su miu, des ta can do-se, prin ci pal -
men te, nas ne go ci a ções com a Com pa nhia Vale do
Rio Doce, à épo ca ain da uma em pre sa es ta tal. Hoje
a Vale é uma em pre sa pri va da e con cor re no mer ca -
do em con di ções si mi la res a ou tra em pre sa qual -
quer. Não vou aqui fa zer a de fe sa dos in te res ses da
Com pa nhia Vale do Rio Doce, por que é uma em pre -
sa que vive no mer ca do na ci o nal e in ter na ci o nal e,
por seus ca na is e vias, tem con di ções de ex pli car e
jus ti fi car os seus in ves ti men tos e ne ces si da des.

Com re la ção ao Esta do do Pará, te nho a afir mar 
que foi no Go ver no Almir Ga bri el que, pela pri me i ra
vez, a Com pa nhia Vale do Rio Doce foi fis ca li za da,
au tu a da pela Se cre ta ria de Fa zen da do Esta do, ten do 
sido ini ci a do um pro ces so de co bran ça con tra ela. Foi
no Go ver no Almir Ga bri el que, de for ma al ti va, com -
pe ten te, como dis se, en fren tou-se a Com pa nhia Vale
do Rio Doce, pri va ti za da ou es ta ti za da, exi gin do mais
in ves ti men tos no nos so Esta do. 

Foi com ela que se con se gui ram re cur sos para
os Mu ni cí pi os que es tão in clu í dos no Pro je to Ca ra -
jás e, ago ra, no Pro je to Sos se go, na Sos se go S. A.,
por meio do qual 11 Mu ni cí pi os do en tor no te rão re -
cur sos para in ves tir na área de in fra-es tru tu ra e na
área so ci al.

Foi no Go ver no Almir Ga bri el que o Pará pas sou 
a ter as suas con tas em dia. Foi no Go ver no Almir Ga -
bri el que o Pará pas sou a ser o quin to Esta do da Fe -
de ra ção a ter suas con tas equa ci o na das, cum prin do
re gi a men te a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal no que
se re fe re a to dos os seus com pro mis sos.

Foi no Go ver no Almir Ga bri el que se fi ze ram
tan tas obras. Pos so fa zer men ção a al gu mas de las,
como é o caso da ele tri fi ca ção do Esta do do Pará.
Re ce be mos o Go ver no, em 1994, com mais de 50
Mu ni cí pi os sem ener gia fir me. Com Mu ni cí pi os onde 
ha via mor te de cri an ças por in cên di os re sul tan tes
do uso de  lam pa ri nas, lam piões. Com Mu ni cí pi os
onde ha via di fi cul da de de so bre vi vên cia. Mu ni cí pi os
que não ti nham mais ne nhum ob je ti vo e ne nhum re -
sul ta do. A po pu la ção fa zia ques tão, cada vez mais,
de ir para a ca pi tal pro cu rar uma for ma de so bre vi -
ver, por que não exis tia oti mis mo, for ça de von ta de e
cren ça na me lho ria da sua con di ção de vida. 

Foi no Go ver no Almir Ga bri el que se ins ta lou um 
gran de pro je to na agro in dús tria, fa zen do com que o
pro du tor ru ral ti ves se mais re cur sos e apa re lha men to. 
Foi no Go ver no Almir Ga bri el que se re cu pe rou 86%
da ma lha viá ria do Esta do do Pará. Foi no Go ver no
Almir Ga bri el que Be lém re ce beu a Esta ção das Do -
cas. O Go ver no Almir Ga bri el apre sen tou o Par que
Fe liz Lu si tâ nia, o novo ae ro por to de Be lém, a du pli ca -
ção da es tra da do ae ro por to. Foi no Go ver no Almir
Ga bri el que se re for mu lou o sis te ma de ar re ca da ção
do Esta do, qua se tri pli can do a ar re ca da ção. E eu te ria 
mais obras a ci tar.

E mais, re a fir mo sem pre, sem ne nhum es cân -
da lo, CPI ou pro ble ma que se pos sa le van tar so bre a
hon ra dez, o res pe i to e a com pe tên cia do Go ver na dor
Almir Ga bri el e de sua equi pe.

Esta mos às vés pe ras das ele i ções – mas não
tão per to. Algu mas can di da tu ras já co me çam a se de -
fi nir. É na tu ral que o Go ver na dor Almir Ga bri el te nha a 
in ten ção de ele ger o seu su ces sor e de ter o nome do
seu Se cre tá rio de Pro du ção, Dr. Si mão Ja te ne, lan ça -
do como can di da to a can di da to, pela sua com pe tên -
cia, co nhe ci men to, dis po si ção, von ta de e gar ra de
tam bém dis pu tar a can di da tu ra ao Go ver no do Pará.
É na tu ral! Ele apa re ce no pro gra ma do PSDB, Par ti do 
do Go ver na dor. 



Na se ma na pas sa da, apa re ci no pro gra ma do
meu Par ti do, o PPB, o que é o mais nor mal de acon te -
cer. Não vejo por que se cri a rem tan to em ba ra ço e
tan tas di fi cul da des.

Espe ci fi ca men te com re la ção ao que foi tra ta -
do hoje, eu di ria que nem tudo se cons trói em um só 
tem po. É ne ces sá rio lem brar a si tu a ção em que se
en con tra vam as fi nan ças do Esta do do Pará, que,
em 1994, oca sião em que as su miu o Go ver na dor
Almir Ga bri el, es ta vam com duas fo lhas de pa ga -
men to mais o 13º sa lá rio atra sa dos, e sem cré di to
na pra ça. 

Hoje, com todo o res pe i to que ad qui riu, S. Exª
tem con di ções de dar um pas so a mais na di re ção
da ver ti ca li za ção mi ne rá ria que, com cer te za vai
acon te cer – e até o pró prio Se na dor Ade mir Andra -
de re co nhe ce –, em 2005 ou 2006. Não será ago ra,
em 2002, pois nem sem pre se faz aqui lo que se de -
se ja, nem sem pre  con se gui mos aqui lo que to dos
nós que re mos, que é o de sen vol vi men to, a ge ra ção
de em pre gos e de ren da, ago ra, nes te mo men to. 

O Bra sil é um país novo. Re cen te men te, fez 500
anos. Ain da pre ci sa re al men te se com pa rar aos pa í -
ses que têm qua tro mil anos, cin co mil anos, nos qua -
is não acon te ceu qua se nada. Nos úl ti mos 50 anos, o
Bra sil as sis tiu a uma re vo lu ção nas es tra das, nos me -
i os de co mu ni ca ção, nos por tos, em bo ra en ten da mos 
que ain da há mu i ta co i sa a fa zer. 

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

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ade mir Andra de. Antes,
ape nas es cla re ço que não pude pe dir um apar te
quan do V. Exª es ta va na tri bu na, por es tar pre si din -
do a ses são. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Luiz Otá vio, com pre en do per fe i ta men te a po si ção de 
V. Exª de vir à tri bu na de fen der o Go ver na dor. V. Exª
é um ali a do do Go ver na dor. Os ar gu men tos que V. Exª 
usa, pa re ce-me, pre ci sam de al gu mas cor re ções. Em 
pri me i ro lu gar, se o Go ver na dor au tu ou a Vale, no
que se re fe re à ar re ca da ção de re ce i ta, ao mes mo
tem po em que di vul gou a sua opi nião con tra a pri va -
ti za ção da com pa nhia, foi o pri me i ro a se sub me ter
à de ter mi na ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
acal man do o Pará e de i xan do que a Vale fos se pri -
va ti za da, sem fa zer ne nhum es for ço para que isso
fos se evi ta do. Além do que mais, S. Exª ven deu Ser -
ra Pe la da jun to com a Vale, e hoje o Pará está pas -
san do uma imen sa di fi cul da de com o ga rim po de

Ser ra Pe la da. Tem R$140 mi lhões de po si ta dos na
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e, se o Go ver na dor ti ves -
se um pou qui nho de com pe tên cia ou de vi são po lí ti -
ca, ele to ma ria a fren te des sa ne go ci a ção para que
o Pará ti ves se mais R$ 130 mi lhões. Po de ría mos
pa gar R$10 mi lhões aos cre do res da co o pe ra ti va
para in ves tir na nos sa re gião. O que ele fez foi, com
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, des co brir uma
mina que não exis tia, que era Ser ra Pe la da, e de i xar 
que a mes ma fos se ven di da jun to com a Vale. Equi li -
brar as con tas é fun ção de qual quer go ver na dor. Se
ou tros não o fi ze ram, é pro ble ma de les, mas a po pu -
la ção tem que es tar aten ta e o Go ver na dor tem que
pro ce der as sim. O fun do a que V. Exª se re fe re já
exis tia com a Vale es ta tal. O Go ver no Fer nan do
Hen ri que aca bou com o fun do. O que se cri ou foi
uma es pé cie de sal do, de de pó si to des se fun do,
uma co i sa com ple ta men te ar ti fi ci al, e a Vale dá hoje
aos Mu ni cí pi os do seu en tor no mu i to me nos do que
an tes, quan do era uma em pre sa es ta tal. V. Exª fala
das es tra das – lem bro-me da 279, da 156 –, e,
como ho mem do Go ver no, é bom cha mar a aten ção
para o es ta do crí ti co...

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Não
há ne ces si da de, Se na dor Ade mir Andra de, por que
não se pode fa zer tudo de uma úni ca vez.

Re ce be mos o Esta do, V. Exª sabe, que foi ...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Sim, mas 
não se pode de i xar a po pu la ção aban do na da, as es -
tra das in tran si tá ve is. Pelo me nos ma nu ten ção mí ni -
ma tem que ha ver.

O SR. LUIZ OTÁVIO  (Blo co/PPB – PA) – Exis -
te um pro je to, exis te um pla no de go ver no e um Go -
ver no sé rio. Então, o Go ver no cum pre o seu pla ne ja -
men to, cum pre o que foi pro gra ma do e, com os re -
cur sos que tem, vai che gan do a to das as es tra das.
Che ga re mos, ago ra, à BR-279 e a ou tras pou cas
que fal tam. E te mos que lem brar que...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me 
per mi te con ti nu ar o apar te, só para en cer rar?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) –
...nes ses sete anos, fo ram in ves ti dos to dos es ses
re cur sos. O Go ver no Fer nan do Hen ri que e o Go ver -
na dor Almir Ga bri el in ves ti ram mais de R$4 bi -
lhões...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª es -
que ce o tra ba lho que nós fa ze mos aqui no Con gres -
so Na ci o nal.



O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – ...no
Esta do do Pará, co i sa que não ocor reu em ne nhum
ou tro mo men to. E tem mais: para os pró xi mos 8
anos, es tão pro gra ma dos mais R$13 bi lhões de in -
ves ti men tos. Então, uma co i sa é cri ti car...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me 
per mi te con clu ir o apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – ... e
ou tra é dis cu tir em cima dos nú me ros e dos da dos.

Eu me re ser vo-me o di re i to de...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me 
per mi te con clu ir, Se na dor?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Mas
eu te nho que con clu ir o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me 
in ter rom peu no apar te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Eu
con ce di um apar te...

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Mas não
me per mi tiu con cluí-lo.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – ...mas
V. Exª não quer en cer rar, en tão, fica di fí cil. V. Exª usou
34 mi nu tos, eu es tou aqui há 7, en tão, fica di fí cil.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) –  Vou usar
um mi nu to ape nas.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Então,
re su ma, por que a Mesa já está me aler tan do para o
en cer ra men to da ses são.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Usa rei um
mi nu to, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – O apar te
tem que ser con ce di do por V. Exª.

Vou pror ro gar a ses são por mais três mi nu tos.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª
sabe que a ma i or par te dos re cur sos fe de ra is apli ca -
dos no Esta do do Pará são con se gui dos pela Ban -
ca da Fe de ral e não pelo Go ver na dor Almir Ga bri el.
V. Exª sabe mu i to bem dis so por que tra ba lha co nos -
co, na Ban ca da, para con se guir es ses re cur sos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Exis -
tem re cur sos tam bém ex tra-or ça men tá ri os que o
Go ver no tem con se gui do com in ves ti men tos no
Pará.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª
não me de i xa con clu ir. Te nho ape nas um mi nu to.
Além dis so, a de fe sa que V. Exª faz do Go ver na dor
não es con de o fato con cre to ao qual me re fe ri na tri -

bu na. Não há, Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª há de
con vir, ver ti ca li za ção da pro du ção mi ne ral...

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Está
ini ci an do um pro ces so de ver ti ca li za ção.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – O Go ver -
no pre ga uma men ti ra.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Não
é men ti ra.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – O Go ver -
no ten ta en ga nar a opi nião pú bli ca.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Tan to 
não é men ti ra que o Go ver na dor se re e le geu e,
hoje, tem 88% de ace i ta ção da opi nião pú bli ca.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Ele se
re e le geu com R$450 mi lhões da Cel pa sen do dis tri -
bu í do aos pre fe i tos, para fa ze rem obras que não re -
a li za ram e uti li za ram na cam pa nha...

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Pri -
va ti zou uma em pre sa como fez todo o Bra sil e apli -
cou no Esta do do Pará.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Re e le -
geu-se com mu i to di nhe i ro da Cel pa.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – V. Exª 
não tem como cri ti car a hon ra dez e a se ri e da de do
Go ver na dor Almir Ga bri el.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Cla ro que
eu te nho. V. Exª pode não ter, mas eu te nho.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Enten -
do que V. Exª pode ques ti o nar e fa zer opo si ção ao
Go ver no, já es ta mos acos tu ma dos, por que é na tu ral.

De i xo aqui re gis tra da não a de fe sa, mas uma
ex po si ção de mo ti vos so bre as ra zões por que o Go -
ver na dor Almir Ga bri el tem 88% de ace i ta ção nas
pes qui sas re a li za das no Esta do do Pará.

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

O SR. PRESDIENTE (Fre i tas Neto) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Mo re i ra Men des, Pe dro
Si mon e Wel ling ton Ro ber to en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, na
opor tu ni da de do Dia Mun di al Con tra a Vi o lên cia à
Mu lher, re a li za do no dia 25 de no vem bro, que ro so -
li da ri zar-me com as ví ti mas fe mi ni nas da vi o lên cia,
no mun do e no Bra sil, jun tan do-me a to dos os que,



por seus atos e por suas pa la vras, so mam-se ao es -
for ço mun di al em fa vor da paz. Pois é no con tex to
ma i or da luta pela paz que se in se re o re pú dio à vi o -
lên cia con tra a mu lher; no con tex to da que la ve lha
uto pia, que sem pre gui a rá os ho mens e a mu lhe res
jus tos, a qual ace na na di re ção de re la ções pa cí fi -
cas e or de i ras en tre ho mens e mu lhe res, con si de ra -
dos igua is pela lei e pe los va lo res so ci a is.

Qu an do se diz vi o lên cia con tra a mu lher está,
na tu ral men te, su ben ten di do que a ví ti ma da vi o lên cia
o é em ra zão do gê ne ro, por sua con di ção de mu lher.
Por isso, no ou tro pólo da re la ção vi o len ta, no pólo de
quem agri de, ge ral men te, está si tu a do a fi gu ra mas -
cu li na. Qu an do o ho mem não é di re ta men te o agres -
sor, quan do quem agri de é ou tra mu lher, mes mo as -
sim a agres são se faz em nome de va lo res mas cu li -
nos ca rac te rís ti cos de so ci e da des pa tri ar ca is.

Dou como exem plo des te caso, a in fi bu la ção,
que é re a li za da em al gu mas so ci e da des mu çul ma -
nas. Como sa be mos, a in fi bu la ção é a in tro du ção de 
anel ou me ca nis mo no apa re lho se xu al fe mi ni no de
modo a im pe dir o co i to ou, na for ma que é mais di -
vul ga da, a mu ti la ção do cli tó ris para que a mu lher
não sin ta pra zer no ato se xu al. Ora, ape sar de a in fi -
bu la ção cos tu mar ser re a li za da pe los pró pri os fa mi li -
a res fe mi ni nos da mu lher in fi bu la da, a ope ra ção
faz-se em ra zão de va lo res so ci a is mas cu li nos, os
qua is têm por ob je ti vo ne gar à mu lher o di re i to ao
pra zer se xu al. Não que ro, po rém, en trar no mé ri to
dos ar gu men tos da que les que, mais da dos ao re la ti -
vis mo cul tu ral, di zem não ser a in fi bu la ção uma vi o -
lên cia, uma vez que está den tro do con tex to cul tu ral
le gí ti mo das so ci e da des em que ocor re e que, em
ge ral, é con sen ti da pela mu lher in fi bu la da.

O que quis de i xar cla ro, ao fa zer a dis tin ção
teó ri ca que fiz, é que não é qual quer vi o lên cia co -
me ti da con tra um ser do sexo fe mi ni no que é con -
si de ra da vi o lên cia con tra a mu lher, nos ter mos
des se dia mun di al sob cuja mo ti va ção es ta mos
aqui hoje re u ni dos. Há uma es pe ci fi ci da de des se
tipo de vi o lên cia, que é o ser co me ti do con tra a
mu lher em ra zão de sua con di ção fe mi ni na, o que, 
por sua vez, é in se pa rá vel dos va lo res so ci a is vi -
gen tes, pois, no fun do, são eles que apói am e jus -
ti fi cam a vi o lên cia.

Por tan to, – e é jus ta men te aqui onde que ria che -
gar, – a luta con tra a vi o lên cia à mu lher é in se pa rá vel
da luta pela mo di fi ca ção dos va lo res pa tri ar ca is da
so ci e da de, luta em fa vor de re la ções so ci a is igua li tá ri -
as en tre as pes so as; no caso, en tre o ho mem e a mu -

lher. Em ou tras pa la vras, tra ta-se, no fun do, de uma
luta por igual da de.

É em tal en ten di men to que se ba se ou uma boa
de fi ni ção de vi o lên cia con tra a mu lher, que li num ar ti -
go as si na do pelo gi ne co lo gis ta Jef fer son Dre zett, do
Hos pi tal Pé ro la Bying ton, de São Pa u lo; no en ten di -
men to de que, num pólo da re la ção vi o len ta, está a
mu lher, a ví ti ma, e que, no ou tro pólo, está o ho mem,
ser do sexo mas cu li no, di re ta ou in di re ta men te. Diz o
dou tor Dre zett:

A vi o lên cia con tra a mu lher pode ser
de fi ni da como uma re la ção de for ças que
con ver te as di fe ren ças en tre os se xos em
de si gual da de. Con sis te na ma ne i ra pela
qual os ho mens exer cem con tro le so bre as
mu lhe res, cas ti gan do-as e so ci a li zan do-as
den tro de uma ca te go ria su bor di na da. O
abu so se xu al é con si de ra do uma for ma de
vi o lên cia de gê ne ro que cor po ri fi ca a se xu a -
li da de que é exer ci da como for ma de po der.

São va ri a das as for mas con cre tas que as su me
a vi o lên cia con tra a mu lher. Há es tu dos que es ti mam
que, no uni ver so mais res tri to e su pos ta men te me nos
vi o len to dos pa í ses in dus tri a li za dos, uma em cada 4
mu lhe res so fre al gum tipo de vi o lên cia, o que dá uma
idéia da mag ni tu de mun di al do pro ble ma.

No mun do, a vi o lên cia con tra a mu lher está
pre sen te, por exem plo, em si tu a ções de con fli to ar -
ma do, como no caso re cen te da guer ra nos Bál cãs,
oca sião em que o es tu pro se con ver teu em arma e
ins tru men to de vi o lên cia ra ci al e ét ni ca. Está pre sen -
te tam bém em con tex tos cul tu ra is nos qua is a mu lher 
é vis ta como pro pri e da de de seu pai e de seu ma ri -
do; ou quan do é ob je to de ca sa men tos ar ran ja dos
por in te res ses eco nô mi cos e so ci a is do clã a que
per ten ce, o que, não faz tan to tem po as sim, tam bém 
era prá ti ca cor ren te nos pa í ses oci den ta is. E tan tas
for mas exis tem de vi o lên cia con tra a mu lher, mu i tas
de las ma ti za das por con tex tos cul tu ra is es pe cí fi cos
e tra di ci o na is, que se ria pra ti ca men te im pos sí vel lis -
tá-las to das.

No Bra sil, en tre to das as for mas de vi o lên cia
di a ri a men te pra ti ca das con tra a mu lher, res sal ta,
pela fre qüên cia com que é co me ti da e pelo alto grau 
de vi o lên cia, o es tu pro. Se gun do pes qui sa re cen te
re a li za da pela re vis ta fe mi ni na Ma rie Cla i re, no in ter -
va lo de um ano, fo ram re gis tra dos, em doze gran des 
ci da des bra si le i ras, 11 mil es tu pros! Tal nú me ro se -
ria equi va len te a di zer que, a cada 4 mi nu tos, ocor re 
1 es tu pro nes sas ci da des!



La men tá vel é sa ber que o es tu pro não so men -
te é co me ti do por pes so as es tra nhas à ví ti ma, mas
tam bém ocor re sob o teto de sua pró pria casa, co -
me ti do por fa mi li a res, co nhe ci dos da fa mí lia, pa dras -
tos e até pais! Qu an do ocor rem den tro da pró pria fa -
mí lia, tais ca sos não cos tu mam che gar às de le ga ci -
as e, as sim, não fi gu ram nas ocor rên ci as po li ci a is.

Para aca bar com o medo de de nun ci ar e para
que brar o cír cu lo da vi o lên cia con tra a mu lher, um
dos re cur sos mais im por tan tes, – se não o mais im -
por tan te!, – é a cri a ção de de le ga ci as es pe ci a li za -
das, as De le ga ci as de Aten di men to à Mu lher. Pois
é mu i to co mum o des pre pa ro das de le ga ci as co -
muns para li dar com o pro ble ma da vi o lên cia con tra 
a mu lher. Isso, quan do a ví ti ma não é sim ples men -
te mo ti vo de pre con ce i to e de cha co ta por par te
dos po li ci a is e es cre ven tes de plan tão numa de le -
ga cia co mum, o que não es ti mu la que ela pres te
que i xa. Além do mais, con cor re para a sub no ti fi ca -
ção a men ta li da de, que ain da gras sa em nos sa so -
ci e da de, de que a vi o lên cia con tra a mu lher, quan do 
ocor re no pró prio lar da ví ti ma, é um pro ble ma pri va -
do. Mais ou me nos na li nha do adá gio po pu lar que
reza que em bri ga de ma ri do e mu lher não se mete
a co lher.

Qu an to às De le ga ci as de Aten di men to à Mu -
lher, elas ain da são pou cas no Bra sil, mas têm pro li fe -
ra do mu i to nos úl ti mos anos, sen do uma re a li da de
cada vez mais pre sen te, pelo me nos, nas gran des ci -
da des bra si le i ras. Hoje, em todo o Bra sil, são 330. Em 
ge ral che fi a das por uma de le ga da, as De le ga ci as de
Aten di men to à Mu lher es tão aju dan do a mu dar o
qua dro de im pu ni da de que be ne fi cia os agres so res,
que, por sua vez, se apóia no medo e na ver go nha da
ví ti ma.

No Dia Mun di al Con tra a Vi o lên cia à Mu lher,
com par ti lho a es pe ran ça dos que acre di tam que,
cada vez mais, e de modo ir re ver sí vel, o pre con ce i to,
a co var dia, a in sen si bi li da de ce de rão ter re no à jus ti -
ça, à gen ti le za, ao com pa nhe i ris mo.

É essa mu dan ça di fí cil, por que, no fun do, é
uma mu dan ça cul tu ral, uma mu dan ça de ati tu de, de
com por ta men to. Entre tan to pode-se avan çar, – e
mu i to!, – no aper fe i ço a men to ins ti tu ci o nal em di re -
ção ao com ba te à vi o lên cia e à im pu ni da de. Aqui há
uma via de mão du pla. O com por ta men to so ci al pro -
vo ca mu dan ças nas ins ti tu i ções, – e me re fi ro es pe -
ci fi ca men te às ins ti tu i ções do apa re lho de Esta do: a
jus ti ça, a po lí cia, o hos pi tal pú bli co, – mas, por sua
vez, as ins ti tu i ções aju dam a mu dar o com por ta -
men to so ci al.

É meu pa pel, como par la men tar ele i to pelo
voto po pu lar e re pre sen tan te da so ci e da de, es tar
aten to para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções ao
qual aca bo de me re por tar. Cer ta men te es tou e es -
ta rei; e as su mo esse com pro mis so! Va mos to dos
en vi dar es for ços para que, no fu tu ro, não pre ci se -
mos de di car um dia do ano para fa zer ver a to dos o
quan to a mu lher, na so ci e da de bra si le i ra e no mun -
do, ain da é ví ti ma de vi o lên cia por sua con di ção fe -
mi ni na!

Era o que ti nha a di zer.

NOTAS:
I DREZETT, Jef fer son.  ”Aspec tos bi op si cos so ci a is da vi o lên cia
se xu al“ in Jor nal da Rede Sa ú de, nº 22, no vem bro de 2000, sito
da Rede Sa ú de na in ter net (www.re de sa u de.org.br).

II CAMARGO, Már cia.  ”Vi o lên cia e sa ú de:  am pli an do po lí ti cas
pú bli cas“ in Jor nal da Rede Sa ú de, nº 22, no vem bro de 2000, sito 
da Rede Sa ú de na in ter net (www.re de sa u de.org.br).
III Idem.

IV VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, O Esta do de Mi nas,
12.04.01 apud Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher, sí tio do 
Mi nis té rio da Jus ti ça (www.mj.gov.br/sedh/cndm)

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs. Se na do res, no dia de on tem, a mí dia 
ron do ni en se vi veu, como todo o Esta do, um dia de
fes ta da co mu ni ca ção. Tudo isso por que, nes ta data, o 
mais tra di ci o nal ve í cu lo de co mu ni ca ção de Ron dô -
nia, o Jor nal O Esta dão do Nor te ce le brou seu vi gé -
si mo se gun do ani ver sá rio de fun da ção. 

Eu che guei em Ron dô nia quan do a ca pi tal e a
ci da de fron te i ri ça de Gu a ja rá-Mi rim eram os dois
úni cos mu ni cí pi os do Esta do. Vi mu i tas em pre sas
nas ce rem e cres ce rem, ou fe cha rem.

O Jor nal O Esta dão, fun da do por ini ci a ti va do
em pre sá rio Má rio Ca lix to Fi lho, é uma da que las em -
pre sas que cres ceu e não só con so li dou-se, como
am pli ou suas áre as de atu a ção, trans for man do-se
em um com ple xo de co mu ni ca ção que en glo ba hoje
– além do Jor nal que ho me na ge a mos pela pas sa -
gem do seu ani ver sá rio – tam bém emis so ras de te -
le vi são e rá dio.

Mas ain da não é só isso. Este gru po em pre sa -
ri al está fa zen do his tó ria, a par tir des te 22º ani ver sá -
rio de seu iní cio, com um ver da de i ro pre sen te que
seu su ces so deu a si mes mo, qual seja, o fato de,
ex por tan do ini ci a ti va, gar ra e ca pa ci da de, fun dar há
pou cos dias, um jor nal de ní vel na ci o nal, pro du zi do



e edi ta do di a ri a men te na ca pi tal fe de ral. Este jor nal,
cujo nome é Tri bu na do Bra sil, é um mar co da eco -
no mia ron do ni en se, em ple na ci da de que é a sede
da ad mi nis tra ção do nos so país, Bra sí lia.

Isto é um mo ti vo de ver da de i ro or gu lho para o
em pre sa ri a do e a po pu la ção ron do ni en se, por que
sen do o nos so Esta do fru to da mi gra ção que le vou
mi lha res de bra si le i ros para des bra var e con quis tar
a Ama zô nia Oci den tal, ago ra, ci da dãos vi to ri o sos
vol tam seus pro je tos para o Bra sil. Não é uma in ver -
são, é uma vi tó ria, uma con quis ta dos bra si le i ros
que aci ma das fron te i ras es ta du a is, aju da ram a
cons tru ir o nor te e ago ra vêm so mar com de ma is
com pa tri o tas, pelo pro gres so do País e pela gran de -
za de Ron dô nia.

Vol tan do ao Esta dão do Nor te, ca u sa fe liz
des te pro nun ci a men to, é fun da men tal re gis trar que
são 22 anos de co mu ni ca ção sem medo, de jor na lis -
mo in de pen den te, acu ra do e de ple na e per ma nen te 
van guar da. Na ver da de, Srªs. e Srs. Se na do res, O
Esta dão do Nor te é par te do nos so café da ma nhã. 
Às ve zes quen te, como quen tes mu i tas ve zes são
os fa tos des te mun do; às ve zes, su a vi za do pelo le i te 
de fa tos al ta ne i ros que me lho ram o mun do e nos sas 
vi das, mas ja ma is mor no. Seu nome é su per la ti vo e
foi hon ra do em to dos es tes anos.

E quan to às cen te nas de em pre gos ge ra dos
nes sas duas dé ca das de exis tên cia, sua equi pe é
mu i to mais do que um gru po de téc ni cos e jor na lis -
tas. Quem co nhe ce seu cor po pro fis si o nal sabe
que eles for ma ram e for mam cada dia mais uma
ver da de i ra fa mí lia, uni da e tra ba lha do ra, que nes -
tes anos to dos ja ma is fal tou no ca len dá rio de nos -
so dia a dia.

A co mu ni ca ção e o nos so Esta do es tão em
fes ta. Fes ta de re sul ta dos po si ti vos. Fes ta de ani ver -
sá rio de um ve í cu lo que, além de pi o ne i ro e in de -
pen den te, de po is de con quis tar a to dos os ron do ni -
en ses, como lí der que sem pre foi, ago ra con quis ta
tam bém o Bra sil com A Tri bu na do Bra sil; o ver da -
de i ro, ma i or e his tó ri co pre sen te do Esta dão do
Nor te. Pre sen te mais do que me re ci do e o qual bem 
sa be mos, tem tudo para tam bém en trar para a his tó -
ria, como nos so ani ver sa ri an te já en trou. 

Era o que ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Ca der no do Cor -
re io Bra zi li en se de 22 de no vem bro de 2001, re la ti -
vo ao 34º Fes ti val de Bra sí lia do Ci ne ma Bra si le i ro,

tra ta do fil me in ti tu la do ”Net to per de sua alma“, di ri -
gi do por Ta ba ja ra Ruas e Beto Sou za, ten do como
pro ta go nis tas: Wer ner Schü ne mann, La u ra Schne i -
der, Sir mar Antu nes, Ara ci Este ves e Ander son Si -
mões. Tra ta-se do lon ga-me tra gem mais pre mi a do,
até o mo men to, en tre os seis es ca la dos para a com -
pe ti ção, ten do re ce bi do qua tro prê mi os no Fes ti val
de Gra ma do – RS.

Con tem pla epi só dio da Re vo lu ção dos Far ra -
pos, que pro cla mou a Re pú bli ca, no Sul, em 1835,
que não deve ser en ten di da como uma ação se pa ra -
tis ta, mas como uma luta em prol da li ber da de e da
igual da de. 

Como in for ma o au tor do ro man ce, Ta ba ja ra
Ruas, do qual se ori gi nou o fil me de Beto Sou za:
”Tudo se pas sa no Rio Gran de do Sul por que este
foi o úni co Esta do a lu tar para ser bra si le i ro, con tra a 
mo nar quia. A Re vo lu ção dos Far ra pos não era iso la -
ci o nis ta, era uma ten ta ti va para cri ar uma fe de ra ção
de re pú bli cas“.

O pro ta go nis ta da his tó ria se cha ma Antô nio
Net to, mem bro da aris to cra cia ru ral, que, de ofi ci al
de ca va la ria veio a ser ge ne ral da Re vo lu ção Far -
rou pi lha. Sua luta, além da que da da Mo nar quia e
im plan ta ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va, in clu ía o fim
da es cra va tu ra, mais de 50 anos an tes do que vi ri -
am a ocor rer: a abo li ção, em 1888 e a Re pú bli ca,
um ano de po is.

O li vro Net to per de sua alma e o fil me que nele 
se ba se ou são obras que me re cem ser ana li sa das,
já que res ga tam epi só dio fun da men tal da His tó ria
do Bra sil, aos qua is os li vros es co la res não che gam
a dar a de vi da aten ção, tra tan do-o como ape nas um 
ca pí tu lo a mais na luta por ma i or li ber da de e pela
De mo cra cia.

Des te modo, Sr. Pre si den te, en ca re ço se jam
trans cri tas nos Ana is da Casa as ma té ri as jor na lís ti -
cas a que me re fi ro, como for ma de des per tar para a 
im por tân cia do tema tra ta do e tam bém como ho me -
na gem aos au to res, di re to res e ato res do fil me que,
bri lhan te men te, tra zem a pú bli co ma té ria de tão
trans cen den te im por tân cia para a nos sa His tó ria.

Mu i to obri ga do.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR PEDRO SIMON EM 
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.





O SR. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a cri se eco nô -
mi ca mun di al, que tem so bre os pa í ses emer gen tes
re fle xos bem mais ad ver sos e im pla cá ve is que so bre
os gran des, tem sido res pon sá vel por dra má ti cos de -
sar ran jos na eco no mia na ci o nal nos úl ti mos anos.

A alta dos ju ros, a re du ção drás ti ca de in ves ti -
men tos e o cha ma do efe i to-do mi nó, de eco no mi as vi -
zi nhas em cri se, (como é o caso pre sen te da Argen ti -
na) as sus tam os in ves ti do res e pro vo cam o de sa que -
ci men to da pro du ção, ge ran do de sem pre go, re du ção
de con su mo e todo o cor te jo de da nos so ci a is daí de -
cor ren tes. As in dús tri as re du zem sua pro du ção e de -
mi tem em mas sa. O au men to do de sem pre go re trai
ain da mais o con su mo, e as sim es ta be le ce-se um cír -
cu lo vi ci o so no qual es ta mos me ti dos há tem pos.

Mes mo os gran des em pre sá ri os, que pela pró -
pria di men são das es tru tu ras que cons tru í ram pos su -
em mais re cur sos para de fen der-se, têm pro cla ma do
as di fi cul da des e os di le mas que en fren tam. 

Que di zer, en tão, dos pe que nos em pre sá ri os e
pro du to res, so bre tu do aque les da pe ri fe ria, iso la dos
em re giões dis tan tes, como o ser tão nor des ti no? Aca -
bam le va dos à fa lên cia pura e sim ples men te, der ru -
ba dos por su ces si vos pa co tes eco nô mi cos, que al te -
ram a po lí ti ca de ju ros e tor nam inú te is qua is quer ti -
pos de pla ne ja men to.

Faço este preâm bu lo para abor dar uma ques tão 
dra má ti ca que en vol ve nu me ro sas co mu ni da des no
Nor des te bra si le i ro, par ti cu lar men te em meu es ta do,
a Pa ra í ba. Re fi ro-me aos pe que nos pro du to res ru ra is
e pes ca do res, cu jas co o pe ra ti vas e co lô ni as, en di vi -



da das por em prés ti mos con tra í dos jun to ao Ban co do
Nor des te do Bra sil, por meio de fi nan ci a men tos do
FNE e do FAT, es tão su fo ca das e sem me i os de hon -
rar seus com pro mis sos. 

A alta su ces si va dos ju ros, a fal ta de in ves ti men -
tos sub si di a dos pelo go ver no fe de ral, so ma da às
cons tan tes in tem pé ri es cli má ti cas, os in vi a bi li za ram,
ge ran do um qua dro de im pas se.

De vem mais do que po dem pa gar, já que hou ve
de clí nio de sua ati vi da de, con co mi tan te men te com a
alta dos ju ros. Sem me i os de ob ter no vos re cur sos, não 
po dem in ves tir em no vas cul tu ras agrí co las, na pe cuá -
ria ou na fa bri ca ção de bar cos ou na cons tru ção de
usi nas de gelo  ati vi da des que po dem lhes abrir no vos
ho ri zon tes so ci o e co nô mi cos. O re sul ta do é que es tão
no pior dos mun dos: ina dim plen tes e sem ren da.

Em vis ta dis so, tive a ini ci a ti va de apre sen tar a
esta Casa pro je to de lei que anis tia 50% das dí vi das
dos pe que nos pro du to res ru ra is e pes ca do res, suas
co o pe ra ti vas e co lô ni as, con tra í das jun to ao BNB, atra -
vés de fi nan ci a men tos de re cur sos do FNE e do FAT,
sen do que os 50% res tan tes se rão re fi nan ci a dos por
dez anos, com três de ca rên cia, à taxa de 3% ao ano.

O pro je to tem por ob je ti vo so lu ci o nar o im pas se
que men ci o nei, per mi tin do que es ses pe que nos pro -
du to res pos sam se re er guer e vol tar a ge rar ren da e
tra ba lho para suas co mu ni da des. 

Para o go ver no fe de ral e res pec ti vas ins ti tu i ções 
fi nan ce i ras, é tam bém a úni ca ma ne i ra de ter al gum
res sar ci men to do que foi in ves ti do. Como a anis tia
par ci al, por si só, não so lu ci o na o pro ble ma, faz-se
ne ces sá rio pro por ci o nar-lhes aces so a no vos cré di -
tos, de modo que pos sam re ci clar suas ati vi da des.

Os pe que nos pro du to res ru ra is sem pre ti ve ram
pa pel de des ta que e re le vân cia na eco no mia nor des -
ti na e me re ce ram tra ta men to fa vo re ci do por par te do
go ver no.

Até a dé ca da de 80, os em prés ti mos agrí co las
aos pe que nos pro pri e tá ri os le va vam ju ros sub si di a -
dos. Ha via o Pro a gro  Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi -
da de Agro pe cuá ria , que pro por ci o na va ao agri cul tor
co ber tu ra to tal ou par ci al da dí vi da, em caso de pre ju -
í zo, per da da pro du ção, por mo ti vo de es ti a gem, seca
ou ca la mi da de pú bli ca.

Mas esse tra ta men to di fe ren ci a do de sa pa re ceu
nos anos 90. O Pro a gro foi de sa ti va do. Os re cur sos
co lo ca dos à dis po si ção dos pro du to res pas sa ram a
ter cus to mu i to ele va do, com ju ros aci ma da TR ou da
TJLP. Nos úl ti mos seis anos, as con di ções cli má ti cas
têm sido ad ver sas, a pon to de in vi a bi li zar o pa ga men -
to da ma i or par te das dí vi das de es ta be le ci men tos
agro pe cuá ri os. Em di ver sas áre as do Nor des te, es pe -
ci al men te no Alto Ser tão Pa ra i ba no, há em po bre ci -

men to e in sol vên cia na ma i or par te da clas se dos pe -
que nos pro du to res agrí co las. O mes mo se dá em re -
la ção aos pes ca do res, que, mes mo or ga ni za dos em
co lô ni as, en fren tam pro ble mas da mes ma na tu re za.

Por tudo isso, a anis tia par ci al que pro po nho,
acres ci da do re fi nan ci a men to das dí vi das, tor na-se
ur gen te e im pe ra ti va. Estou cer to de que o Se na do
será sen sí vel a essa si tu a ção e não ne ga rá seu apo io. 
Pre ci sa mos agir com a ma i or ra pi dez para au xi li ar es -
ses bra si le i ros de sas sis ti dos do Nor des te, ví ti mas si -
mul ta ne a men te de pro va ções ina pe lá ve is da na tu re -
za e dos des ca mi nhos da po lí ti ca eco nô mi ca, nes tes
tem pos di fí ce is de glo ba li za ção.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – A Pre si dên -

cia lem bra 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 se gun da-fe i ra, 26, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 114, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 691, de 2001 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, 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 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 do Pre si den te
Jus ce li no Ku bits chek, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.353, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

§ 2º do art. 222 do Re gi men to Inter no)
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 630, 

de 2001, de au to ria do Se na dor Ger son Ca ma ta, so li -
ci tan do a in ser ção nos Ana is da Casa de voto de con -
gra tu la ções aos Se nho res Gu a ri no Bis so li e seu fi lho
Gel son Bis so li, pro du to res ru ra is do Dis tri to de Vila
Pon tões, Mu ni cí pio de Afon so Cláu dio – ES, que ob ti -
ve ram a 5ª e 8ª clas si fi ca ções no Con cur so de Qu a li -
da de de Ca fés 2001 do Bra sil, pro mo vi do pela Asso -
ci a ção Bra si le i ra de Ca fés Espe ci a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.368, 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 Luiz Otá vio.



– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2000

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

– 4 –

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)
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 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.

– 5 –

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)

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 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.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 324, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 324, de 2001 (nº 867/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção 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 Ca ra ca raí, Esta do de
Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.268, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 337, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 337, de 2001 (nº 887/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.316, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 341, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 341, de 2001 (nº 897/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à LHM Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as na ci -
da de de Alto Ale gre, Esta do de Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.270, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – 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 13 ho ras e 4
mi nu tos.)



Ata da 162ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 26 de novembro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Jonas Pinheiro

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

Ademir Andrade – Álvaro Dias – Artur da Tavola
– Bello Parga – Benício Sampaio – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Edison Lobão –
Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Francelino
Pereira – Geraldo Cândido – Gerson Camata – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – João Alber-
to Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Agripino – José Alencar – José Coelho – José Eduar-
do Dutra – José Fogaça – Juvêncio da Fonseca – La-
uro Campos – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lú-
dio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Marluce Pin-
to – Mauro Miranda – Nabor Júnior – Osmar Dias –
Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Ricardo
Santos – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ro-
naldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Tião Viana –
Valmir Amaral – Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Sena-
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba-
lhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados

Nº 575/2001, de 22 do corrente, comunicando o
arquivamento do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 4, de 1991 (nº 2.482/89, naquela
Casa), que cria e regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e dá outras
providências.

Nº 576/2001, de 22 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 132, de
1996 (nº 2.374/96, naquela Casa), de autoria do Sena-

dor Antonio Carlos Magalhães, que proíbe as institui-
ções financeiras beneficiárias de recursos oriundos do
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortaleci-
mento do Sistema Financeiro – PROER de demitir pes-
soal sem justa causa e dá outras providências.

Nº 577/2001, de 22 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 208, de
1996 (nº 3.163/97, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Romeu Tuma, que altera dispositivo do Código
Penal referente ao crime de roubo.

Nº 578/2001, de 22 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 513, de
1999 (nº 2.288/99, naquela Casa), de autoria do Sena-
do Luiz Estevão, que institui o Dia Nacional do Idoso.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 423, DE 2001

(Nº 1.144/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Fundação Cidades Históricas para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Petrópolis, Esta-
do do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 1º de junho de 2001 que outorga con-
cessão à Fundação Cidades Históricas para execu-
tar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 536/01

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-



panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 1º de junho de 2001, que “Outorga conces-
são às entidades que menciona, para executar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu-
sivamente educativos, e dá outras providências”. As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 – Fundação Educativa e Cultural de Guarapa-
ri, na cidade de Guarapari-ES:

2 – Fundação Rádio e TV Educativa e Cutural
de Viçosa –  FRATEVI, na cidade de Viçosa-MG; e

3 – Fundação Cidades Históricas, na cidade de
Petrópolis-RJ.

Brasília, de junho de 2001. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC 00226 EM

Brasília, 9 de abril de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali-
dades e Unidades da Federação indicadas:

Fundação Educativa e Cultural de Gu-
arapari, na cidade de Guarapari, Estado do
Espírito Santo Processo nº
53.660.000047/00):

Fundação Rádio e TV Educativa e Cul-
tural de Viçosa – FRATEVI., na cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53000.002993/98);

Fundação Cidades Históricas, na cida-
de de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53000.007852/00).

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º, do
art. 13, do Regulamento de Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital à outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades as
Qualificações exigidas para à execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito que seja encaminhado o referi-
do ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens com fins
exclusivamente educativos, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, 223, ca-
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mnencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos:

I – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari,
na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo
Processo nº 53.660.000047/00);

II – Fundação Rádio e TV Educativa e Cultural
de Viçosa – FRATEVI, na cidade de Viçosa, Estado
de Minas Gerais (Processo nº 53000.002993/98);

III – Fundação Cidades Históricas, na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53000.007852/00).

Parágrafo único. Às concessões ora outorgadas
reger-se-ão Pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces-
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.



Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação

Brasília, 1º de junho de 2001; 180º da Indepen-
dência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.

FUNDAÇÃO CIDADES HISTÓRICAS

DIRETORIA DA FUNDACÃO CIDADES
HISTÓRICAS

CONSTITUIÇÃO:
Diretor-Presidente: Rogéria Maria Canedo Guima-
rães CPF nº 038.720.467-99
Diretor Vice-Presidente: Gil Mendes
CPF nº 015.175.707-00
Diretora Secretária: Margareth Vizeu Thomaz Lopes
CPF nº 583.261.707-04
Diretor Administrativo: Cristina Bastos da Silva Leal
CPF nº 345.764.017-34
Diretor Financeiro: João Tobias

CPF nº 544.650.448-87

(A Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 424 DE 2001

(Nº 1.148/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Fundaçao Educacional e Cultural
do sudoeste Mineiro para executar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de São Sebastião do Paraíso,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 16 de abril de 2001, que outorga con-
cessão à Fundação Educacional e Cultural do Sudo-
este Mineiro para executar, por quinze anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 369/01

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-

creto de 16 de abril de 2001 que “Outorga concessão
às entidades que menciona para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, e dá outras providencias”. As enti-
dades mencionadas são as seguintes:

1 – Fundação Educacional e Cultural do Sudo-
este Mineiro, na cidade de São Sebastião do Paraíso
– MG;

2 – Fundação Cultural Norte-Paranaense, na ci-
dade de Arapongas – PR; e

3 – Fundação Orlando Zovico, na cidade de Li-
meira – SP.

Brasília, 24 de abril de 200l. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC 00011 EM

Brasília, 13 de fevereiro de 200l

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali-
dades e Unidades da Federação indicadas:

Fundação Educacional e Cultural do
Sudoeste Mineiro, na cidade de São Sebas-
tião do Paraíso, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53000.004608/00);

Fundação Cultural Norte-Paranaense,
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná
(Processo nº 53000.005392/00);

Fundação Orlando Zovico, na cidade
de Limeira, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.000175/00).

2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º,
do art. 13, do Regulamento de Serviços de Radiodi-
fusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não dependerá de edital a outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon-
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis-
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida-
des as qualificações exigidas para a execução do ser-
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá



efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente,– Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos:

I – Fundação Educacional e Cultural do Sudoes-
te Mineiro, na cidade de São Sebastião do Paraíso,
Estado de Minas Gerais (Processo nº
53000.004608/00);

II – Fundação Cultural Norte-Paranaense, na ci-
dade de Arapongas, Estado do Paraná (Processo nº
53000.005392/00);

III – Fundação Orlando Zovico, na cidade de Li-
meira, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000175/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º.Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º. Os contratos decorrentes destas conces-
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 2001; 180º da Indepen-
dência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.

Ministério das Comunicações

Assessoria Jurídica, delegacia do
Estado de Minas Gerais

Parecer SEJUR/DMC/MG Nº 109/2000

Referência: Processo nº 53000.004608/00
Interessada: Fundação Educacional e Cultural

do Sudoeste Mineiro
Origem: DMC/MG
Assunto: Outorga para o serviço de radiodifu-

são em sons e imagens.
Ementa: Independe de edital a outorga para ser-

viços de radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa. Atendimento das exigências legais perti-
nentes.

Canal não incluído no PBTV.
Conclusão: Pelo Deferimento.
1. A Fundação Educacional e Cultural do Sudo-

este Mineiro, na cidade de São Sebastião do Paraíso,
no Estado de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada
permissão para executar serviço de radiodifusão em
Sons e Imagens, com finalidade exclusivamente edu-
cativa, na mesma localidade (canal).

2. De acordo com os Estatutos da Fundação, re-
gistrada no Cartório de Registro de Títulos e Docu-
mentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob nº
471 – Livro A-1, fls. 196v, livro C-3, sob o nº 2607, fls.
231, na cidade de São Sebastião do Paraíso – MG, e
ata de eleição e posse (fls. 25) a diretoria provisória
da requerente é a seguinte:

CONSELHO DIRETOR (até 31-8-00)
Diretor Presidente Mauricio Landi Pereira
Diretor Vice-Presidente: Adilson Salviano Paula
Diretor Financeiro: Job Soares
Diretor Executivo: João Eugênio Pinto
Diretor Comercial Giuliano Gonçalves Melles
3. A documentação pertinente aos diretores foi

anexada ao requerimento.
4. A outorga de permissão para executar serviço

de radiodifusão sonora, está admitida na Constituição
Federal (letra a, do inciso XII, do artigo 21).

5. O artigo 14 do Decreto-Lei nº236, de 28 de fe-
vereiro de 1967, dispensa a publicação de edital para
outorga de serviço de radiodifusão com fins exclusi-
vamente educativos.



“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ 2º A outorga de canais para televisão

educativa não dependerá da publicação de
edital prevista no artigo 34 do Código Brasi-
leiro de Telecomunicações.

6. Por sua vez, a Constituição Federal, no arti-
go 223, estabelece a competência do Poder Executi-
vo para outorgar concessão, permissão e autoriza-
ção para serviço de radiodifusão e determina que o
ato de outorga deverá ser apreciado pelo Congresso
Nacional e somente produzirá efeitos legais após
sua deliberação.

7. A documentação instrutória referente à enti-
dade e a seus diretores, está completa e em ordem.

8. O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará descumprimento dos limites fixados pelo De-
creto-lei nº 236/67, quer quanto aos sócios, quer
quanto a seus diretores, conforme declaração dos di-
retores da entidade, confirmada em consulta ao Ca-
dastro Nacional de Radiodifusão.

9. Segundo informações do Serviço de outorga
desta Delegacia do Ministério das Comunicações em
Minas Gerais, o canal pleiteado não está incluído no
PBTV.

Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem a
matéria, concluo pelo deferimento do pedido, sugerin-
do que os autos sejam encaminhados à Secretaria de
Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado, conforme dis-
põe a Constituição Federal (art. 223).

Belo Horizonte, 7 de agosto de 2000, Luiz Car-
los Fonseca, Assistente Jurídico.

Processo nº – 53000.004608/00

Interessada – Fundaçao Educacional e Cultural do
Sudoeste Mineiro

De Acordo. Encaminhem-se os autos à Secre-
taria de Serviços de Radiodifusão, em prosseguimen-
to.

Belo Horizonte, 7 de agosto de 2000. – Marcelo
Caetano de Melo, Delegado –  DMC/MG.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 425, DE 2001

(Nº 1.145/2001, na Câmara dos Deputados).

Aprova o ato que outorga conces-
são à Emissora Vale do APODI LTDA,
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Apodi,
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 4 de junho de 2001, que outorga conces-
são à Emissora Vale do Apodi Ltda, para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Apo-
di, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 535/01

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 4 de junho de 2001, que “Outorga concessão
às entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida-
des mencionadas são as seguintes:

1 – Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Valente – BA (onda média);

2 – Emissoras Soledadense de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Soledade – RS (onda média);

3 – Rádio São José Ltda., na cidade de Itabuna
– BA (onda média);

4 – R.B Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Li-
nhares – ES (onda média);

5 – Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., na ci-
dade de Corumbá – MS (onda média);

6 – Emissora Vale do Apodi Ltda., na cidade de
Apodi – RN (onda média);

7 – KMR — Telecomunicações Ltda., na cidade
de Jaciara – MT (onda média);

8 – Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade de
Cáceres – MT (onda média);

9 – Pantanal som e Imagem Ltda., na cidade de
Cuiabá – MT (sons e imagens);



10 – Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade
de Teresina – PI (sons e imagens);

11 – TV Primavera de Criciúma Ltda., na cidade
de Criciúma – SC (sons imagens); e

12 – Cabuginet Comunicações Ltda., na cidade
de Natal – RN (sons e imagens).

Brasília, de junho de 2001. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC 00294 EM

Brasília, 24 de maio de 200l

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federação abaixo indica-
das.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997 alte-
rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades propo-
nentes, com observância da Lei nº8.666, de 21 junho
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão,
concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelos respecti-
vos Editais, tornando-se assim vencedoras das Con-
corrências, conforme atos da mesma Comissão, que
homologuei, as seguintes entidades:

I – Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de Valen-
te, Estado da Bahia (Processo nº 53640.000497/97 e
Concorrência nº 090/97-SFO/MC);

II — Emissoras Soledadense de Radiodifusão
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000803/97 e Concorrência nº
101/97-SFO/MC);

III – Rádio São José Ltda., serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia (Processo nº 53640.000174/98 e
Concorrência nº 124/97-SSR/MC);

IV – R.B. – Rádio e Televisão Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Li-
nhares, Estado do Espírito Santo (Processo nº 53
660.000296/98 e Concorrência nE 130/97-SSR/MC);

V – Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul (Proces-
so nº 53700.000286/98 e Concorrência nº
138/97-SSR/MC);

VI – Emissora Vale do Apodi Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53780.000052/98 e Concorrência nº
153/97-SSR/MC);

VII – KMR – Telecomunicações Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ja-
ciara, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000181/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

VIII — Pantanal Som e Imagem Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cá-
ceres, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000182/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

IX — Pantanal Som e Imagem Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000182/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

X – Rádio e Televisão do Piauí Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Teresi-
na, Estado do Piauí (Processo nº 53760.000315/97 e
Concorrência nº 109/97-SFO/MC);

XI – TV Primavera de Criciúma Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Criciú-
ma, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000400/97 e Concorrência nº
112/97-SFO/MC);

XII – Cabuginet Comunicações Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53780.000054/98 e Concorrência nº
153/97-SSR/MC).

3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.



4 – Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga – Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-
put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, alterado pelo Decreto nº 1.720, de 28 de no-
vembro de 1995,

Decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I – Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Valente, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000497/97 e Concorrência nº
090/97-SFO/MC);

II – Emissoras Soledadense de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº53790.000803/97 e Concorrência
nº 101/97-SFO/MC);

III – Rádio São José Ltda,, na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia (Processo nº 53640.000174/98 e
Concorrência nº 124/97-SSR/MC);

IV – RB. – Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Linhares, Estado do Espírito Santo (Processo nº
53660.000296/98 e Concorrência nº
130/97-SSR/MC);

V – Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., na ci-
dade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.000286/98 e Concorrência nº
138/97-SSR/MC);

VI – Emissora Vale do Apodi Ltda., na cidade de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº

53780.000052/98 e Concorrência nº
153/97-SSR/MC);

VII — KMR – Telecomunicações Ltda., na cida-
de de Jaciara, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000181/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

VIII – Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade
de Cáceres, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000182/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

Art. 2º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:

I – Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53690.000182/98 e Concorrência nº
140/97-SSR/MC);

II – Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade
de Teresina, Estado do Piauí (Processo nº
53760.000315/97 e Concorrência nº
109/97-SFO/MC);

III – TV Primavera de Criciúma Ltda., na cida-
de de Criciúma, Estado de Santa Catarina (Proces-
so nº 53820.000400/97 e Concorrência nº
12/97-SFO/MC)

IV – Cabuginet Comunicações Ltda., na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo
nº 53780.000054/98 e Concorrência nº
153/97-SSR/MC);

Art. 3º As concessões ora outorgadas re-
ger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgada.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 5º Os contratos decorrentes destas conces-
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nula, de
pleno direito, a outorga concedida.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, de de 200l; 180º da Independência e
113º da República. – Fernando Henrique Cardoso.









PARECERES

PARECER Nº 1.379, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole sobre o Ofício S nº 42, de 1999 (nº
31.319/99, na origem), que encaminha ao
Congresso Nacional, as Demonstrações
Contábeis de 31 de dezembro de 1998, de-
vidamente auditadas, do Fundo Constituci-
onal de Financiamento do Centro-Oeste.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

I.1 – Histórico
Trata-se das demonstrações contábeis do Fun-

do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
– FCO, administrado pelo Banco do Brasil S.A., com
posição em 31 de dezembro de 1998, encaminhadas
pelo Presidente do Banco ao Presidente do Congres-
so Nacional, na data de 18 de maio de 1999, em cum-
primento ao art. 20, § 4º, da Lei nº7.827, de 27 de se-
tembro de 1989.¹ Por essa administração, o Banco re-
cebe a taxa de administração equivalente a três por
cento do patrimônio liquido do Fundo.²

As demonstrações contábeis apresentadas
abrangem o balanço patrimonial, a demonstração do
resultado, a demonstração das mutações do patrimônio
líquido e a demonstração das origens e aplicações de
recursos, apurados segundo a legislação societária,
com valores relativos a 31 de dezembro de 1998 e 1997.
Essa legislação não contempla demonstrações em mo-
eda de poder aquisitivo constante. Além dessas de-
monstrações, existem o parecer dos auditores indepen-
dentes e as notas explicativas. Todo o conjunto consta
de brochura da empresa Trevisan Auditores Indepen-
dentes, responsável pelo parecer.

O parecer dos auditores independentes ressal-
va os efeitos da Medida Provisória nº 1.806-4, de 25
de fevereiro de 1999, que prevê a alteração de taxas e
o alongamento dos prazos para os contratos celebra-
dos até 31 de dezembro de 1996, dependendo da op-
ção do mutuário. Tendo em vista que o prazo para as
renegociações estende-se até 30 de junho de 1999,
não foi possível determinar seu impacto nas demons-
trações apuradas em 31 de dezembro de 1998.

É o relatório.
I.2 – Análise
Com respeito à MP nº 1.806, vale ressaltar sua

conversão na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001.
Quanto às demonstrações propriamente ditas,

vale destacar:

a) nos balanços patrimoniais, referen-
tes a 31 de dezembro de 1998 e 1997: a

substancial elevação dos financiamentos em
atraso, equivalente a quase 95%³, e da pro-
visão para rebates sobre encargos4, ambos
no ativo circulante; o incremento do ativo,
em mais de 13%5; o acréscimo do patrimô-
nio líquido, em mais de 13%6;

b) nas demonstrações de resultado,
referentes aos exercícios de 1998 e 1997: a
manutenção do montante das receitas7; a
sensível piora no resultado do exercício8,
com expressivo prejuízo no exercício sob
exame, atribuível tanto à elevação das des-
pesas9 quanto ao item extraordinário de
aprovisionamento para rebates sobre encar-
gos, em 199810.

As diretrizes para aplicação dos recursos são
estabelecidas anualmente pelo Conselho Deliberati-
vo do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste — CONDEL/FCO, após a apreciação
e aprovação de proposta do Banco do Brasil, elabo-
rada em consonância com o Plano Regional de De-
senvolvimento, considerando as sugestões apresen-
tadas pelo Distrito Federal e pelos Estados de Go-
iás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Cumpre salientar:

a melhoria observada no desempenho
do FCO, nos exercícios de 1999 e 200011,
expressa nos respectivos resultados;

as investigações já em curso no TCU,
que tem cientificado o Congresso Nacional
dos resultados de suas ações e, até o mo-
mento, não julgou as contas do Fundo, de
1998;

o tempo transcorrido entre os atos e
fatos ora examinados.

¹Ofício Presi 99/31.319, de 13 de maio de 1999.
²Art. 13 da Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995, que alterou
o art. 17 da Lei nº 7.827/89.
3R$304.069 mil sobre R$155.972 mil, em 1998 e 1997, respecti-
vamente.
4R$38.068 mil sobre R$277 mil, em 1998 e 1997, respectivamen-
te.
5R$1.684,494 mi1 sobre R$1.488,023 mil, em 1998 e 1997, res-
pectivamente.
6R$1.677,695 mil sobre R$1.483,543 mil, em 1998 e 1997, res-
pectivamente.
7R$126.087 mil sobre R$125.430 mil, em 1998 e 1997, respecti-
vamente.
8R$110.602 mil de prejuízo, em 1998, em comparação com
R$71.334 mil de lucro, em 1997.
9R$83.024 mil contra R$54.096 mil, em 1998 e 1997, respectiva-
mente.
10R$153.665 mil, em 1998, não existindo, em 1997.



Resta, apenas, esta Comissão tomar conheci-
mento do processado e remeter a matéria ao arqui-
vo, sem embargo da análise dos novos fatos origina-
dos do TCU.

II – Voto

Isso posto, votamos pelo conhecimento do con-
teúdo do Processado e pela remessa da matéria ao
arquivo.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Gilberto Mestrinho,
Relator – Gilberto Mestrinho – Antônio Carlos Jú-
nior – Romero Jucá – Bello Parga – Fernando Ri-
beiro – Luiz Otávio – Jefferson Peres – Heloísa He-
lena – Eduardo Siqueira Campos – Freitas Neto –
Valmir Amaral.

PARECER Nº 1.380, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 52, de 2000
(1.486/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, a Decisão nº 217/2000,
do Tribunal de Contas da União, relacio-
nada à auditoria realizada na Secretaria
de Saúde e demais órgãos e entidades
de saúde do Estado de Goiás, referente
ao Programa de Ação na Área da Saúde,
encaminhada pelo Aviso nº 52, de 2000
(nº 1.486/2000 na origem).

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

I.1 – Histórico

Por meio do Aviso nº 52, de 2000 (nº
1.486-SGS-TCU, na origem), o Tribunal de Contas da
União – TCU – encaminha ao Senado Federal cópia
da Decisão nº 217/2000, adotada pelo Plenário da-
quela Corte, relacionada à auditoria realizada na Se-
cretaria de Saúde e demais órgãos e entidades de sa-
úde do Estado de Goiás, referente ao Programa de
Ação na Área da Saúde.

Os documentos ora apreciados foram enviados
pelo TCU para conhecimento, seguindo o procedi-
mento que vem sendo ultimamente adotado por
aquela Instituição de enviar cópia de todos os seus
julgamentos a esta Casa.

A auditoria, realizada pela Secretaria de Contro-
le Externo de Goiás – SECEX/GO, em cumprimento à
Decisão nº476/1998-TCU-Plenário – que determinou
planejamento de auditorias a fim de possibilitar um di-

agnóstico da saúde pública no Brasil –, teve por finali-
dade verificar os mecanismos sistemáticos de acom-
panhamento, controle e avaliação da aplicação de re-
cursos na área da saúde e alcançou as seguintes en-
tidades:. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás,
FUNASA/GO, Escritório de Negócios da CEF/GO,
Instância Colegiada Estadual de Saneamento, Co-
missão Intergestores Bipartite, Gerência Estadual do
Ministério da Saúde, Conselho Estadual de Saúde,
Secretarias Municipais de Saúde e Conselhos Muni-
cipais de Saúde de Goiatuba e Catalão.

O Aviso foi recebido no Senado em 19 de abril
de 2000, e encaminhado a esta Comissão de Fiscali-
zação e Controle, em 24 de abril de 2000.

Em decorrência da decisão do TCU de realizar
um diagnóstico da saúde pública, foram efetuadas oi-
tenta e três auditorias, analisadas em conjunto por
uma equipe que elaborou um relatório consolidado
apreciado pelo Plenário em 15-9-1999. Na referida
sessão, firmou-se a posição de que as determinações
e as recomendações necessárias seriam efetivadas
em cada um dos processos específicos.

Além disso, registre-se que, ao analisar o voto
proferido no TC 011.773/99-5, o Tribunal resolveu
efetivar as determinações e recomendações julgadas
necessárias para órgãos e e entidades da esfera fe-
deral. Assim, o processo em exame – que integra o
conjunto das oitenta e três auditorias – trata, especial-
mente, de propostas envolvendo os gestores locais.

Nesse sentido, em 5-4-2000, o Plenário do TCU
julgou necessário fazer diversas determinações e re-
comendações aos órgãos e entidades auditadas,
conforme disposto nos subitens 8.1 a 8.19, constan-
tes às fls. 2, 3, 4 e 5 do presente processo.

II – Voto do Relator

Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito da competên-
cia do Tribunal de Contas da União, que não exige ne-
nhuma ação ou providência adicional desta Comis-
são, do Senado ou do Congresso Nacional, opinamos
por que seja dado conhecimento dos fatos a este Co-
legiado e por que se delibere pelo encaminhamento
do processo ao arquivo.

Sala da comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Jefferson Peres, Rela-
tor – Antônio Carlos Júnior – Romero Jucá – Bello
Parga – Fernando Ribeiro – Luiz Otávio – Gilberto
Mestrinho – Heloisa Helena – Eduardo Siqueira
Campos – Freitas Neto – Valmir Amaral.



PARECER Nº 1.381, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 111, de 2000 (Avi-
so nº 3.597/2000, na origem), do Tribunal
de Contas da União, que encaminha có-
pia da Decisão nº 210/2000-TCU-2ª Câma-
ra, referente à Auditoria realizada no
Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS – Superintendência Estadual no
Estado do Rio de Janeiro.

Relator ad hoc: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº 111, de 2000 (Aviso nº 3.597-SGS-TCU,
de 9-6-2000, na origem), do Tribunal de Contas da
União – TCU, por meio do qual é encaminhada ao Se-
nado Federal cópia da Decisão nº 210/2000-TCU-2ª
Câmara, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referentes à auditoria realizada
no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – Su-
perintendência Estadual no Estado do Rio de Janeiro.
Essa Decisão foi aprovada por aquela Corte de Con-
tas, em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara realizada
em 6-6-2000.

Essa documentação foi encaminhada pelo TCU
ao Senado Federal apenas para conhecimento, se-
guindo o procedimento que vem sendo adotado por
aquela Instituição, de enviar cópia de todos os seus
julgamentos a esta Casa.

I.2 – Análise da Matéria
A auditoria foi realizada pela SECEX/RJ, Unida-

de Técnica do Tribunal de Contas da União no Estado
do Rio de Janeiro, detectando-se, no dizer do TCU,
impropriedades que não constituem irregularidades,
nas áreas de condução de inquéritos administrativos,
custos com diárias e passagens e critérios para no-
meação de servidores.

Mais especificamente a auditoria teve os se-
guintes objetivos:

a) acompanhar os inquéritos adminis-
trativos relativos a fraudes cometidas por
funcionários do INSS, identificando, se pos-
sível: os tipos de fraude; quantificação das
fraudes; funcionários punidos; medidas ado-
tadas ou a adotar para impedir novas frau-
des; problemas nos sistemas alegados
como defesa pelos servidores do INSS;

b) levantar junto à Superintendência
do INSS no Estado do Rio de Janeiro os
servidores ocupantes de funções de confi-
ança que estivessem respondendo a sindi-
câncias ou inquéritos Administrativos;

c) verificar os critérios adotados pela
Superintendência para nomear servidores
para funções de confiança;

d) confirmar o fato de haver desloca-
mentos de servidores do interior para a Ca-
pital, e vice-versa, por longos períodos e
com pagamento contínuo de diárias, para
desenvolverem atividades do Projeto Pris-
ma-empresa, junto a empresas, sindicatos e
associações de classe;

e) verificar a concessão de auxílios-fi-
nanceiros a segurados, a critério de servido-
res do quadro de Serviço Social, de acordo
com a Ordem de Serviço nº
155/INSS/DSES/SP, de 10-9-92;

f) verificar o desaparecimento de pro-
cessos de débitos, a ocorrência de fiscaliza-
ção privilegiada, a protelação de cobrança
de dívidas e o comércio de certidões negati-
vas falsificadas.

I.3 – Decisão do TCU
Com base nas conclusões dessa auditoria, o

Tribunal de Contas da União, diante das razões ex-
postas pelo Relator, Ministro Adylson Motta, decidiu:

1. determinar ao Presidente do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS, com base no art. 43, I,
da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Con-
tas da União), combinado com o art. 194, II, do Regi-
mento Interno do TCU, que:

1.1 nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/92,
combinado com o art. 1º, parágrafo único, da Instru-
ção Normativa – TCU nº 13/96, adote as providências
necessárias à restituição dos valores desviados ou
pagos indevidamente por servidores do INSS ou,
caso esgotados os esforços de reparação dos danos,
promova a instauração das respectivas tomadas de
contas especiais, fixando-se o prazo de sessenta dias
para o cumprimento desta determinação;

1.2 adote as medidas necessárias à correção
das impropriedades abaixo indicadas, de modo a evi-
tar a repetição de ocorrências do gênero:

a) habilitação e concessão de benefíci-
os efetuadas pelo mesmo servidor;

b) nomeação de alguns chefes de pos-
to sem o devido conhecimento dos siste-
mas, levando-os a liberar suas senhas para



que funcionários mais experientes executem
os trabalhos;

c) ausência de auditorias periódicas
nos postos, permitindo a rápida detecção e
apuração de fraudes;

d) ausência de cruzamento automático
dos dados fornecidos pelo segurado com
aqueles existentes nos bancos de dados do
INSS (CNIS);

e) ausência de controle que evite a uti-
lização de nomes e números de matrícula
de servidores inexistentes;

f) ausência de remessa à Dataprev de
pedidos de benefícios indeferidos, facilitan-
do seu reaproveitamento.

2. enviar cópia do Relatório de Auditoria, bem
como da Decisão, acompanhada do Relatório e Voto
que a fundamentam, ao Presidente do INSS e ao
Superintendente do INSS no Estado do Rio de Ja-
neiro;

3. juntar o processo às contas do INSS, relativas
ao exercício de 1999, para exame em conjunto e com-
paração das informações.

II – Voto do Relator

Com base no exposto e tendo em vista que a
matéria situa-se inteiramente no âmbito das compe-
tências do Tribunal de Contas da União, não exigindo
qualquer providência adicional do Congresso Nacio-
nal, opino que a Comissão de Fiscalização e Controle
tome conhecimento da matéria e delibere por seu en-
caminhamento ao arquivo.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Jefferson Peres, Rela-
tor Ad Hoc – Antônio Carlos Júnior – Romero Jucá
– Bello Parga – Fernando Ribeiro – Luiz Otávio –
Gilberto Mestrinho – Heloisa Helena (Abstenção) –
Eduardo Siqueira Campos – Freitas Neto.

PARECER Nº 1.382, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 116, de 2000 (nº

3.816/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 489/2000, bem como dos res-
pectivos Relatório e Voto que a funda-
menta, sobre relatório de auditoria reali-
zada no Departamento Nacional de Estra-
das de Rodagem – DNER, que compreen-
deu o trecho da duplicação da BR-
153/GO, entre o entroncamento da

GO-431 (Pirenópolis) e o entroncamento
com a BR-060/GO, denominado contorno
de Anápolis/GO, (TC nº 007.904/99-1).

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le o Aviso nº 3.816-SGS-TCU, de 16 de junho de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União
– TCU – encaminha ao Senado Federal cópia da De-
cisão nº 489/2000, adotada pelo Plenário daquela
Instituição, referente à auditoria realizada no Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER.

A Decisão em comento foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal, seguindo o procedimento,
que vem sendo ultimamente adotado por aquela Insti-
tuição, de enviar cópia de todos os seus julgamentos
a esta Casa.

I.2. Decisão do TCU
O Tribunal Pleno do TCU, reunido em sessão

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, ado-
tou a Decisão nº 489/2000, com relação ao Processo
TC007.904/99-1, que, resumidamente, transcreve-
mos a seguir:

“1) determinar ao Departamento Naci-
onal de Estradas de Rodagem – DNER –
que não dê continuidade às obras, não cele-
bre convênios e não contrate empresas exe-
cutoras sem que sejam em todos os casos
previstos na Resolução Conama nº 001/86,
precedidas do competente estudo de impac-
to ambiental e respectivos relatório (Rima) e
licenças ambientais, bem como que atenda
as exigências do art. 225, caput e § 1º, inci-
so IV da CF; à Lei 6.938, de 31-8-91 e à Re-
solução do Conama nº 237, de 19-12-97;

2) determinar, com base no art. 194, §
1º, do RI/TCU, a oportuna juntada destes
autos às contas do DNER, exercício de
2000, para análise em conjunto e em con-
fronto“.

Deve-se ressaltar que, cumprindo determina-
ção de recentes leis de diretrizes orçamentárias, as
leis orçamentárias anuais têm contemplado disposi-
tivos que vedam a execução orçamentária das dota-
ções consignadas nos subtítulos relativos a obras e
serviços cuja gestão possui irregularidades aponta-
das em processos já apreciados pelo TCU, até auto-



rização em contrário da Comissão Mista de que tra-
ta o art. 166 da Constituição.

O Tribunal Regional Eleitoral, de Santa Catarina
– TER/SC – não faz parte da listagem de subtítulos
com indícios de irregularidades, apresentada na Lei
nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei Orçamentária
para 2001).

Não consta dos autos deste processo se foram
prestadas, pelas Entidades mencionadas, informa-
ções a respeito das providências adotadas para cum-
prir as determinações do TCU.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, e tendo em vista tratar-se
matéria situada no âmbito das competências do TCU,
opinamos que a Comissão de Fiscalização e Controle
dela tome conhecimento e que o processo seja reme-
tido para arquivo.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otávio – Antonio
Carlos Júnior – Bello Parga – Fernando Ribeiro –
Gilberto Mestrinho – Jefferson Peres – Heloisa
Helena – Eduardo Siqueira Campos – Freitas Neto
– Valmir Amaral.

PARECER Nº 1.383, de 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 126, de 2000 (nº
4.149/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdao nº 124/2000, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que o funda-
menta, sobre auditoria realizada no De-
partamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem – DNER, que teve por escopo a
análise da obra de construção de trechos
da BR-482, entre Conselheiro Lafaiete e
Araponga, no Estado de Minas Gerais
(TC nº 008.902/99-2).

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-

le, por meio do Aviso nº 126, de 2000 (nº
4.149-SGS-TCU, de 7-7-2000, na origem), mediante
o qual o TCU – Tribunal de Contas da União – encami-
nha ao Senado Federal cópia do Acórdão nº 124, de
2000, adotado pelo Plenário daquela Instituição, refe-
rente à auditoria realizada no Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem – DNER (6ª Região/MG) e

no Departamento de Estradas de Rodagem do Esta-
do de Minas Gerais (DER/MG).

Os documentos em apreciação foram encami-
nhados pelo TCU ao Senado Federal para conheci-
mento, seguindo o procedimento que vem sendo ulti-
mamente adotado por aquela Instituição de enviar có-
pia de todos os seus julgamentos a esta Casa.

A auditoria foi realizada pela SECEX/MG – Se-
cretaria de Controle Externo no Estado de Minas Ge-
rais –, atendendo a Plano Especial de Auditoria, con-
forme Decisão Plenária nº 261/99, ”contemplando
obras cujas dotações foram consignadas no Orça-
mento Geral da União, relativas ao exercício de 1999“.
O escopo específico da auditoria focaliza a análise da
obra de construção de trechos da BR-482, entre Con-
selheiro Lafaiete e Araponga, no Estado de Minas
Gerais (PT 16.088.0537.1204.1549).

O Aviso foi recebido nesta Casa, em 27 de julho
de 2000, e encaminhado à Comissão de Fiscalização
e Controle – CFC – em 9-8-2000.

I.2. Análise da Matéria
A auditoria constatou a ocorrência de diversas

irregularidades, listadas às fls. 4 e 5 do processo, pelo
que foi determinada a audiência dos responsáveis,
com o objetivo de oferecer-lhes a oportunidade de
apresentarem razões de justificativas, no prazo legal
e regimentalmente previsto.

Apresentada a defesa, o Tribunal entendeu-a
procedente, em parte. No que diz respeito ao Termo
Aditivo nº 8, de 23-3-1998, que impõe ao contrato
acréscimo de 89,3%, ilidindo as disposições dos §§ lº
e 2º da Lei nº 8.666/93, embora não tenha sido cons-
tatado dolo ou má-fé, o Tribunal houve por bem impor
ao Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos, ex-Di-
retor do DER/MG a multa prevista no inciso II do art.
58 da Lei nº 8.443/92, no valor de R$3.000,00, autori-
zando, desde logo, a cobrança judicial da dívida, se
não recolhida a importância acima mencionada no
prazo de 15 dias, conforme consta do art. 28, inciso II,
da Lei no 8.443/92.

Também, resolveu:
i) determinar ao DER/MG a adoção das provi-

dências constantes do subitem 8.3, alíneas a a f(v.
fls.02);

ii) determinar ao DNER a adoção das providên-
cias constantes do subitem 8.4, alíneas a a c(fls. 03).

II – Voto do Relator

Diante do exposto e tendo em vista que se trata
de mera comunicação que não exige nenhuma provi-
dência adicional do Congresso Nacional, opinamos



no sentido de que a Comissão de Fiscalização e Con-
trole dela tome conhecimento e delibere pelo remes-
sa do processo ao arquivo.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otavio, Relator –
Antônio Carlos Júnior – Romero Jucá – Bello Par-
ga– Fernando Ribeiro – Gilberto Mestrinho – Jef-
ferson Peres – Heloisa Helena – Eduardo Siqueira
Campos – Freitas Neto – Valmir Amaral.

PARECER Nº 1.384, DE 2001

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 771, de 2001, na
origem, referente ao Aviso nº 45, de
2001, do Tribunal de Contas da União, en-
caminhado em atenção ao Ofício nº 688
(SF), de 7-6-2001, referente ao Parecer nº
499/2001 da Comissão de Fiscalização e
Controle, que solicita esclarecimento
quanto ao prazo de tramitação do Pro-
cesso nº TC-400.118/93-9 referente à
Inspeção realizada na Prefeitura Munici-
pal de Campo Grande – MS.

Relator Ad hoc Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

I.1 – Histórico
Por meio do Aviso nº 771/2001, o Tribunal de

Contas da União – TCU encaminha resposta à inda-
gação constante do Oficio nº 688 (SF), de 7-6-2001,
referente ao Parecer nº 499/2001 da Comissão de
Fiscalização e Controle – CFC, que solicita esclareci-
mento quanto à tratnitação do Processo nº TC-400.
118/1993-9.

O mencionado processo trata de relatório de
inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Campo
Grande — MS, com o objetivo de verificar a existência
de irregularidades na aplicação de recursos federais
repassados para obras em infra-estrutura urbana re-
lacionadas ao Anel Viário de Campo Grande – MS.

A partir da auditoria realizada em 1993 e com-
plementada por diligências em 1995 pela Secretaria
de Controle Externo do Mato Grosso do Sul –
SECEX/MS, o TCU proferiu a Decisão nº 63, em
21-2-2001. Devido ao expressivo tempo decorrido en-
tre a auditoria e a decisão, esta CFC, por meio do Pa-
recer nº 499/2001, decidiu solicitar ao TCU informa-
ções a respeito da demora verificada no exame da
matéria. O Ofício nº 688 (SF), de 7-6-2001, formalizou
essa solicitação.

O Aviso foi recebido neste Senado Federal, em
11 de julho de 2001, e remetido a esta Comissão, em
13 de agosto do mesmo ano.

I.2 – Análise da Matéria
O Aviso nº771/2001, do TCU, tem por intuito es-

clarecer a respeito da procrastinação verificada no
exame do Processo nº TC-400.118/1993-9. Consta
do referido documento que, em 12-8-1996, os autos
foram encaminhados à apreciação do relator, Ministro
Fernando Gonçalves, que, por motivo de saúde, licen-
ciou-se para tratamento, em setembro de 1997, e
posteriormente aposentou-se, em abril de 1998. Com
a posse do Ministro Adylson Motta, em janeiro de
1999, o processo foi novamente instruído e recebeu
parecer do Ministério Público, sendo que retornou
para exame do relator em março de 2000 e, finalmen-
te, foi apreciado pelo Plenário; em fevereiro de 2001.

No citado Aviso, o Tribunal esclarece que apesar
de circunstâncias atípicas terem comprometido a
análise tempestiva da matéria, existem regras pro-
cessuais que “contemplam solução adequada para o
prosseguimento dos feitos nos casos normais de
afastamento dos relatores”.

II – Voto do Relator

Diante do exposto e tendo em vista que a maté-
ria em exame não exige nenhuma providência do
Congresso Nacional, opinamos por que a Comissão
de Fiscalização e Controle dela tome conhecimento e
delibere pela remessa do processo ao arquivo.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Gilberto Mestrinho,
Relator ad Hoc – Antônio Carlos Júnior – Romero
Jucá – Bello Parga – Fernando Ribeiro – Luiz Ota-
vio – Jefferson Peres – Heloisa Helena – Eduardo
Siqueira Campos – Freitas Neto – Valmir Amaral.

Com relação aos Pareceres nºs 1.379 a
1.384, de 2001, lidos no expediente, referentes
ao Oficio nº S/42, de 1999, e aos Avisos nºs
52, 111, 116 e 126 de 2000; e 45, de 2001, a
Presidência, em observância às suas conclu-
sões, encaminha as matérias ao Arquivo.

PARECER Nº 1.385, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de
2001 (nº 721/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de
Caçu a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caçu, Estado
de Goiás.



Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 186, de 2001 (nº 721, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de
Caçu a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Caçu, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 983, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 203,
de 31 de maio de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária e Cultural de Caçu:

• Presidente – Leonides Dolores Machado
• Vice-Presidente – Sebastião Nunes de Sousa
• Secretário – Juarez Gama Filho
• Tesoureiro – Dezair Alves Pereira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Luiz Moreira.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 186, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária e Cultu-
ral de Caçu atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Maguito Vilela, Rela-
tor – Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata – Pe-
dro Piva – Geraldo Cândido – Mauro Miranda – Te-
otônio Vilela Filho – Francelino Pereira – Lindberg
Cury – Álvaro Dias – Moreira Mendes – Valmir
Amaral – Artur da Távola – Roberto Saturnino

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA.GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

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

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.



§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.386, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
2001 (nº 599/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que *aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Matrinchã a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Matrinchã, Estado de
Goiás.*

Relator: Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 229, de 2001 (nº 599, de 2000, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Matrinchã a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Matrin-
chã, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 599, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 60, de
21 de março de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Cultural
de Matrinchã:

• Presidente – Izay da Silva
• Vice-Presidente – Dilmar Francisco dos Reis
• Secretário – Leizer José de Alvarenga
• Tesoureiro – Domingos da Paz
• Diretor de Comunicações – Edson Antônio

Fulanete

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputada Ângela Guadagnin.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 229, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural de Matrin-
chã atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela apro-
vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legisla-
tivo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Maguito Vilela, Rela-
tor – Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata – Pe-
dro Piva – Geraldo Cândido – Mauro Miranda – Te-
otônio Vilela Filho – Francelino Pereira – Lindberg
Cury – Álvaro Dias – Moreira Mendes – Valmir
Amaral – Artur da Távola – Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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



Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.387, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de
2001 (nº 826/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Educativa Apoio,
para executar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade
de Sobradinho, Distrito Federal.

Relator: Senador Lindberg Cury

I – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.251,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Fe-
deral, ato, constante da Portaria nº 442, de 14 de

agosto de 2000, que outorga permissão à Fundação
Educativa Apoio para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusi-
vamente educativos, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Sobradinho,
Distrito Federal.

Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autoriza-
ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con-
gresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.

A documentação anexada à Mensagem Presi-
dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Arolde de Oliveira, e aprova-
ção daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vaza-
do em boa técnica legislativa.

É a seguinte a direção da Fundação Educativa
Apoio:

Diretor Presidente – Francisco Maia Farias
Diretor Vice-Presidente – Airton Maia Farias

II – Análise

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de ou-
torga, pelo Poder Executivo, para execução de servi-
ço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cum-
primento de exigências distintas daquelas observa-
das nos casos de concessões ou permissões para ex-
ploração de canais comerciais de rádio e televisão.

A legislação pertinente estabelece que a outor-
ga para exploração desse tipo de serviço não depen-
de de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Fe-
deral nº 39, de 1992, que ”dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e re-
novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora de sons e imagens". Além disso,



devido à sua especificidade, os canais de radiodifu-
são educativa são reservados à exploração da União,
estados e municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com finalidade educativa, con-
forme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que “Institui o
Código Brasileiro de Comunicações”.

III – Voto

Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da Legislação pertinente, opinamos
pela aprovação do ato de outorga em exame na forma
do Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2001.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Lindberg Cury, Rela-
tor – Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata –
Pedro Piva – Geraldo Cândido – Teotonio Vilela
Filho – Maguito Vilela – Álvaro Dias – Emília Fer-
nandes – Roberto Saturnino – Moreira Mendes –
Valmir Amaral – Artur da Távola – Francelino Pe-
reira.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

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

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma das parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

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

DECERETO-LEI Nº 236, DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:

a) a União;

b) os Estados, Territórios e Municípios;

c) as Universidades Brasileiras;

d) as Fundações constituída no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão

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



DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivo do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outu-
bro de 1963, e modificado por disposi-
ções posteriores.

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

PARECER Nº 1.388, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de
2001 (nº 767/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural São
João Bosco da Região das Alterosas a
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Betím, Estado de Mi-
nas Gerais.

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 314, de 2001 (nº 767, de 2000, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Betim, Estado de
Minas Gerais.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 832, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 146,
de 25 de abril de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento

É a seguinte a direção da Associação comunitá-
ria e Cultural São João Bosco da Região das Altero-
sas (cf. fls. 134):

• Presidente – Maria José Silva Machado
• Vice-Presidente – Bauer Campos Rodrigues
• Secretário – Alderico Alfredo Machado
• 1º Tesoureiro – Sérgio Luiz Perez
• 2º Tesoureiro – João Wenceslau

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Ney Lopes.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Analise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.

Essa norma interna relaciona série de informa-
ções a serem prestadas e exigências a serem cumpri-
das pela entidade pretendente, bem como pelo Minis-
tério das Comunicações, que devem instruir o proces-
so submetido à análise desta Comissão de Educa-
ção.

Localizado a apenas 26 quilômetros da capital
mineira, Betim é um dos principais municípios inte-
grantes da Grande Belo Horizonte, um dos maiores e
mais desenvolvidos aglomerados nos do Brasil.

Seu desenvolvimento econômico vertiginoso,
iniciado com a implantação da indústria , é apoiado
por uma excelente oferta de serviços culturais, ex-
presso na existência de duas emissoras de rádio e
três jornais.

A rádio comunitária a ser instalada em Betim, na
forma do projeto que estamos relatando, certamente
assegurará um aumento da oferta cultural e de entre-
tenimento, em benefício dos seus mais de 300 mil ha-
bitantes.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 314, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária e Cultu-
ral São João Bosco da Região das Alterosas atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habili-
tar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi-
nário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pereira,



Relator – Antonio Carlos Júnior – Gerson Camata –
Pedro Piva – Geraldo Cândido – Teotônio Vilela Fi-
lho – Lindberg Cury – Maguito Vilela – Álvaro Dias
– Emília Fernandes – Roberto Saturnino – Moreira
Mendes – Valmir Amaral – Artur da Távola.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.389, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de
2001 (nº 811/2000, na Câmara dos Depu-

tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Carmo
do Rio Verde/GO a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás.

Relator ad hoc, Senador Maguito Vilela

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDS) nº 323, de 2001 (nº811, de 2000, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Carmo do Rio Ver-
de/GO a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.249,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 275,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Rádio Co-
munitária de Carmo do Rio Verde/GO (cf. fls. 28):

• Presidente – Luís Antônio Rodrigues
• Vice-Presidente – Gesualdo Antônio Pinto
• 1º Secretário – Edsom José Modesto
• 2º Secretário – Carlos Alberto Rodrigues Alencar
• Tesoureiro – José João da Silva
• Segundo Tesoureiro – Oliveira Alexandre Pinto
• Diretor Operacional – Marcondes Alexandre Júnior
• Vice-Diretor Operacional – Delson José Santos
• Diretor Cultural – José de Fátima Oliveira
• Vice-Diretor Cultural – José Cordeiro Filho
• Diretor de Patrimônio – Onofre Pereira da Silva

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Sérgio Barcellos.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam



concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona série de informações a serem prestadas e exi-
gências a serem cumpridas pela entidade pretenden-
te, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 323, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Rádio Comunitária
de Carmo do Rio Verde/GO atendeu a todos os re-
quisitos técnicos e legais para habilitar-se à autori-
zação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Maguito Vilela, Rela-
tor ad hoc, – Antônio Carlos Júnior – Gerson Ca-
mata – Pedro Piva – Geraldo Cândido – Teotonio
Vilela Filho – Lindberg Cury – Francelino Pereira
– Mauro Miranda – Álvaro Dias – Roberto Satur-
nino – Valmir Amaral – Artur da Távola – Moreira
Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º Congresso Nacional apreciará o ato no pra-
zo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da
mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzira efeitos legais após deliberação do Congres-
so Nacional na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio o de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.390, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 333, de
2001 (nº 875/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Educacional, Cultural e Artís-
tica Novo Tempo – AECANT a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Igaci, Estado de Alagoas.

Relator: Senador Teotonio Vilela Filho

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 333, de 2001 (nº 875, de 2001, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Educacional, Cultural e Artística Novo
Tempo – AECANT a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Igaci, Estado de Ala-
goas.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.066,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 220,
de 31 de maio de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-



citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável à espécie, o que levou ao seu deferi-
mento.

É a seguinte a direção da Associação Educacio-
nal, Cultural e Artística Novo Tempo – AECANT (cf.
fls. 15/16):

• Presidente – José Pinto
• Vice-Presidente – José Lopes Filho
• Secretária – Fernandina Alves da Rocha
• 2ª Secretária – Helenice Lopes da Silva
• 1ª Tesoureiro – Maria Alves da Rocha
• 2º Tesoureiro – Diomédio Torres de Oliveira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Pinheiro Landim.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona série de informações a serem prestadas e exi-
gências a serem cumpridas pela entidade pretenden-
te, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 333, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Educacional, Cultu-
ral e Artística Novo Tempo – AECANT atendeu a to-
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela aprovação do ato, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Teotonio Vilela Filho,
Relator – Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata

– Pedro Piva – Geraldo Cândido – Álvaro Dias –
Maguito Vilela – Lindberg Cury – Emília Fernan-
des – Roberto Saturnino – Moreira Mendes – Val-
mir Amaral – Artur da Távola.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.391, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de
2001 (nº 876/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a



concessão da Rádio Educação Rural
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda tropical na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Gros-
so do Sul.

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 334, de 2001 (nº 876, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Educação Rural
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na cidade de Campo Grande, Esta-
do de Mato Grosso do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.068,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova a concessão para a explo-
ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Educação Rural Ltda. (cf. fl. 96):

Nome do Sócio Cotista Nome do Sócio Cotis-ta
Angelo Jayme Venturelli 21.000
Vitório Pavanello 35.700
Oralino Zanchin 13.300

Total de Cotas 70.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Luiz Moreira.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto fui considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos

critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona sé-
rie de informações a serem prestadas e exigências a
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise desta Comis-
são de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 334, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Reso-
lução nº39, de 1992, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Educação Rural Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para ha-
bilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonse-
ca, Relator – Antônio Carlos Júnior – Gerson Ca-
mata – Pedro Piva – Geraldo Cândido (abstenção)
– Mauro Miranda – Teotonio Vilela Filho – Franceli-
no Pereira – Lindberg Cury – Álvaro Dias – Rober-
to Saturnino – Emília Fernandes – Maguito Vilela –
Arlindo Porto – Artur da Távola – Moreira Mendes
– Valmir Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

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

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,



observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.392, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de
2001 (nº 906/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Terra Boa a
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Terra Boa, Estado do
Paraná.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 347, de 2001 (nº 906, de 2001, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Terra Boa a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Terra Boa, Esta-
do do Paraná.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.250,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 266,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Terra
Boa (cf. fl. 19):

• Presidente – Elso Garcia Segura
• Vice-Presidente – Adinir Marion Garcia Segura
• Secretária-Geral – Ivete Keiko Sakuno Carlos
• Tesoureiro – Kensuke Uratani
• Diretora Administrativa – Vera Lúcia da Silva

Zanatta

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Marçal Filho.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, e projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 347, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural e Artístico de Terra Boa aten-
deu a todos os requisitos técnicos e legais para habili-
tar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi-
nário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Álvaro Dias, Relator
– Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata – Pe-
dro Piva – Geraldo Cândido – Juvêncio da Fonse-
ca – Maguito Vilela – Francelino Pereira – Lind-
berg Cury – Teotônio Vilela Filho – Mauro Miran-



da – Valmir Amaral – Artur da Távola – Roberto
Saturnino – Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.393, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de
2001 (nº 910 de 2001, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Artístico, Cultural e Informação

“Princesa do Norte” a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul.

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 348, de 2001 (nº 910, de 2001, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico, Cultural e Informação “Princesa do Norte” a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.250,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 273,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Artístico, Cultural e infor-
mação “Princesa do Norte” (cf. fl. 153):

• Presidente – Luiz Carlos Simões
• Vice-Presidente – Carlos Aparecido Pontes
• Tesoureiro – Abimael Chavier de Moraes
• Primeiro Secretário – Waldemar Apoiinário
• Segundo Secretário – Adaulto Roberto de Souza

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Bispo Rodrigues.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de



1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 348, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Artístico, Cultural e Informação “Prin-
cesa do Norte” atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à autorização, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decre-
to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonse-
ca, Relator – Antônio Carlos Junior – Gerson Ca-
mata – Pedro Piva – Geraldo Cândido – Mauro Mi-
randa – Teotõnio Vilela Filho – Francelino Pereira
– Lindberg Cury – Alvaro Dias – Roberto Saturni-
no – Emília Fernandes – Maguito Vilela – Arlindo
Porto – Moreira Mendes – Artur da Távola –
Valmlr Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos paràgrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão

judicial.
§ 5º Q prazo da concessão ou permissão será

de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.394 , DE 2001

Da Comissão De Educação, sobre o
Pro- jeto de Decreto Legislativo nº 354,
de 2001 (nº 751/2000, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
de Careaçu a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Careaçu,
Estado de Minas Gerais

Relator: Senador Arlindo Porto.

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 354, de 2001 (nº 751, de 2000, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radioc4 fusão de Care-
açu a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Careaçu, Estado de Minas Gerais.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 560, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 59, de
21 de março de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária de Radiodifusão  de Careaçu (fl. 79):



• Presidente – Emani Martins de Almeida

• Vice-Presidente – Francisco de Assis Teixeira

• Secretário – Paulo Miguel Teixeira

• Tesoureiro – Paulo dos Santos Resende

• Diretor Comunitário – Manoel Marques da Silva

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer

favorável de seu relator, Deputado Maluly Neto.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executi, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos cri-
térios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona
uma série de informações a serem prestadas e exi-
gências a serem cumpridas pela entidade pretenden-
te, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 354, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Careaçu atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opi-
namos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001.
– Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto,
Relator – Antonio Carlos Júnior – Gerson Ca-
mata – Pedro Piva – Geraldo Cândido – Mauro
Miranda – Teotônio Vilela Filho – Francelino
Pereira – Lindberg Cury – Álvaro Dias – Rober-
to Saturnino – Juvêncio da Fonseca – Maguito
Vilela – Valmir Amaral – Artur da Távola – Mo-
reira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º – o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.395, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 356, de
2001 (nº 880/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Bene-
ficente ‘Heróis da Retirada’ a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guia Lopes da Laguna, Estado
de Mato Grosso do Sul.



Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 356, de 2001 (nº 880, de 2001, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural e Beneficente
“Heróis da Retirada” a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Guia Lopes da Laguna,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.250,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 272,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária Cultural e Beneficente “Heróis da Retirada” (cf.
fls. 20/21):

• Presidente – Sady Henrichsen
• Vice-Presidente – Paulo Sérgio Leite Arruda
• 1ª Secretária – Aparecida Celeste Jandre
• 2º Secretário – César Loureiro
• 10 Tesoureiro – Paulo Stein Arruda
• 2º Tesoureiro – Eduardo da Silva Ormonde

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Bispo Wanderval.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e

exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 356, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Cultural
e Beneficente “Heróis da Retirada” atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à au-
torização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonse-
ca, Relator – Antônio Carlos Júnior – Gerson Ca-
mata – Pedro Piva – Geraldo Cândido – Mauro Mi-
randa – Teotônio Vilela Filho – Francelino Pereira
– Lindberg Cury – Álvaro Dias – Roberto Saturni-
no – Emília Fernandes – Maguito Vilela – Arlindo
Porto – Moreira Mendes – Artur da Távola – Valmir
Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

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

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 223. Compete ao oder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.



§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º – A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no minimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

PARECER Nº 1.396, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 365, de
2001 (nº 648/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Bonjardinense
de Radiodifusão a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de
Bom Jardim de Minas, Estado de Minas
Gerais

Relator: Senador Arlindo Porto

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 365, de 2001 (nº 648, de 2000, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodi-
fusão a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas
Gerais.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 124, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 216,
de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a explora-
ção de canal de radiodifusão comunitária, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, am-
bos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a direção da Associação Comuni-
tária Bonjardinense de Radiodifusão (cf. fl. 78):

• Presidente – Rosa Helena Faria Teixeira

• Vice-Presidente – Valtencir Landim

• Secretária – Tereza D’Ávila Almeida Martins

• Tesoureiro – Sérgio Martins

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Deputado Henrique Eduardo
Alves.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 365, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Bonjar-
dinense de Radiodifusão atendeu a todos os requisi-
tos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Rela-
tor – Antônio Carlos Júnior – Gerson Camata – Pe-
dro Piva – Geraldo Cândido – Mauro Miranda – Te-
otônio Vilela Filho – Francelino Pereira – Lindberg
Cury – Álvaro Dias – Roberto Saturnino – Juvênio
da Fonseca – Maguito Vilela – Valmir Amaral –
Artur da Távola – Moreira Mendes.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão ae emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, publico e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64. § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permis-
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos após deliberação do Congresso Na-
cional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.397, DE 2001

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 109, de 2001, de autoria do Se-
nador Eduardo Suplicy, que altera a Lei
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a
Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997,
para disciplinar a realização de eleições
primárias pare a escolha de candidatos.

Relator: Senador Roberto Freire

Trata-se de proposição da autoria do Senhor
Senador Eduardo Suplicy, com o fim de disciplinar a
realização de eleições primárias para a escolha de
candidatos partidários às eleições majoritárias.

Nesse sentido, seu art. 1º propõe o acréscimo
de três parágrafos ao art. 3º da Lei nº 9.096/95, o pri-
meiro deles para determinar que a Justiça Eleitoral,
por seus órgãos, assegurara aos partidos políticos,
ou às coligações, os meios necessários para a reali-
zação de procedimento eletivo de que participem di-
retamente todos os filiados regularmente inscritos e,
caso assim entendam os partidos ou coligações, de-
mais eleitores que não sejam filiados a outras agremi-
ações partidárias, para a escolha de candidatos ma-
joritários, no âmbito das respectivas circunscrições
eleitorais, desde que haja disposição estatutária a
respeito, depositada no Tribunal Superior Eleitoral –
TSE até um ano antes da realização de eleições.

O segundo parágrafo proposto pelo art. 1º da
proposição em pauta determina que o TSE expedirá
as instruções necessárias ao cumprimento do dispos-
to no anterior, inclusive quanto à disponibilização de
urnas eletrônicas, observada a autonomia assegura-
da aos partidos políticos para definir sua estrutura in-
terna, organização e funcionamento, nos termos do
art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Por seu turno, o terceiro parágrafo que se pro-
põe acrescer ao art. 3º da Lei dos partidos políticos
prescreve que a realização do processo eletivo, nos
termos acima descritos, deverá ocorrer em dia deter-
minado, até a antevéspera do termo final do período
de realização de convenções partidárias previsto na
legislação especifica que estabelece normas para as
eleições.

Já o art. 2º da proposição sob análise propõe o
acréscimo de um parágrafo ao art. 8º da Lei 9.504/97,
que disciplina as eleições, para dispor que “o candi-
dato a cargo majoritário escolhido diretamente por to-
dos os filiados a partido político, ou partidos que inte-
gram coligação, deverá ter a sua candidatura homolo-
gada por convenção, para fins de registro junto à Jus-
tiça Eleitoral”.

Ademais, conforme o art. 3º do projeto, a Justiça
Eleitoral condicionará a disponibilização dos meios
de que trata esta Lei à prévia solicitação do presiden-
te do órgão de direção nacional do partido, ou de par-
tidos que componham coligação ao Tribunal Superior
Eleitoral, “até noventa dias antes da realização do
procedimento de que trata esta Lei, para o devido fim
de compensação financeira, considerados os recur-
sos destinados aos partidos políticos pelo Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Polí-



ticos (Fundo Partidário), previsto no art. 38 da Lei
9.096/95".

O parágrafo único do art. 3º determina que, em
caso de coligação, o critério de rateio das despesas,
para o fim de compensação previsto nesse artigo, de-
verá ser formulado, em comum, pelos respectivos
presidentes dos órgãos de direção dos partidos coli-
gados.

Por fim, o art. 4º da proposição sob exame trata
da cláusula de vigência.

Na justificação, o ilustre autor do projeto sob
exame anuncia a intenção de “propiciar o aperfeiçoa-
mento da democracia representativa brasileira, medi-
ante a instituição de eleições primárias para a esco-
lha, no âmbito dos partidos ou coligações, de candi-
datos majoritários, a saber: Presidente e Vice-Presi-
dente da República, Governadores e Vice-Governa-
dores de Estado, Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipa-
is e Senadores”.

Outrossim, informa que a proposta vai no senti-
do de que “a escolha dos candidatos possa ser feita a
partir de uma ampla consulta popular, no âmbito dos
partidos ou coligações, de modo que o processo elei-
toral tenha, desde o seu princípio, a necessária legiti-
midade popular”.

Esclarece, ainda, o nobre Senador Eduardo Su-
plicy, que a iniciativa “não pretende obrigar os parti-
dos a realizar eleições primárias, mas, sim, facilitar as
condições materiais e institucionais para que os parti-
dos possam fazê-las, mediante a assistência da Justi-
ça Eleitoral que garanta aos partidos e coligações os
meios e a lisura necessários ao processo de escolha
de seus candidatos majoritários”.

Após recordar, com o cientista político Humberto
Cerrom, que as práticas internas dos partidos são reve-
ladoras de sua proposta política para a sociedade, o Se-
nador Eduardo Suplicy assinala que “buscou-se contor-
nar todo e qualquer óbice de constitucionalidade, mor-
mente no que diz respeito à autonomia partidária e as-
pectos de iniciativa legiferante, em face de elementos
de finanças públicas relativos à matéria”.

Ao Projeto de Lei sob exame não foram apre-
sentadas emendas.

Vindo a esta Comissão para os fins de decisão
terminativa, nos termos dos arts. 91, I, e 92, do Regi-
mento Interno da Casa, foi designado seu relator o
Senhor Senador José Agripino, que apresentou voto
pela aprovação da matéria, com emendas, tendo sido
rejeitado, por este Colegiado, o parecer oferecido.

Embora, a rigor, esta Comissão não tenha con-
cluído pela inconstitucionalidade da proposição em
pauta, no que se refere ao seu mérito decidiu rejei-
tá-la pelas razões que passamos a relatar.

Não obstante reconhecendo que o Projeto de
Lei nº109, de 2001, visa democratização do processo
de escolha de candidatos às eleições majoritárias pe-
los partidos políticos, foram-lhe feitas diversas restri-
ções.

Assim, argumentou-se que não cabe aprovar
uma lei que contenha normas que venham imiscu-
ir-se no funcionamento interno dos partidos políticos.
Se um partido político pretende realizar prévias, pode
hoje realizá-las plenamente, sem que qualquer lei dis-
cipline a sua realização.

Tratou-se, também, da inconveniência de se
permitir que a Justiça Eleitoral se intrometa em as-
suntos internos dos partidos políticos, como são as
prévia para a escolha de candidatos ou pré-candida-
tos. Os partidos políticos devem decidir sobre as ma-
térias de sua economia interna sem interferências de
agentes externos.

Por outro lado, houve ainda opiniões – inclusive
deste Relator – no sentido de que o assunto relacio-
nado à realização de prévias partidárias deve ser re-
solvido no âmbito das convenções partidárias, não
sendo necessária lei para sobre ele dispor.

Outrossim, se hoje admitirmos intervenção no
que diz respeito à realização de prévias, que são um
instrumento de democratização dos partidos, ama-
nhã se pode pretender aprovar leis que dispunham
sobre outras formas de intervenção, para fins não-de-
mocráticos, intervenções essas que ficariam ao arbí-
trio de eventuais maiorias partidárias.

De outra parte, lembrou-se que não é necessá-
ria a aprovação de qualquer lei para que a Justiça ele-
itoral possa colaborar com a realização de prévia pe-
los partidos políticos, sendo que o Partido dos Traba-
lhadores vem de realizar eleições diretas para a esco-
lha de seus Presidentes nacional, regional e local,
com a contribuição dessa Justiça, sem qualquer lei.

Dessa forma, não se trata de ser contra a reali-
zação das chamadas eleições primárias no âmbito
dos partidos políticos para a escolha dos respectivos
candidatos às eleições majoritárias.

O entendimento da Comissão, repete-se, foi no
sentido de que as prévias democratizam a vida parti-
dária. No entanto, concluiu-se que a decisão sobre a
oportunidade de realizá-las, sobre os meios a serem
utilizados para a sua efetivação e sobre as regras que
devem ser aplicadas ao processo deve caber estrita-
mente a cada partido político, de acordo com as suas
normas estatutárias.

Assim, se o partido quiser utilizar meios materi-
ais da Justiça eleitoral e acertar com essa Justiça tal
uso, não há nenhum entrave a tal acerto. Não obstan-
te, os gastos de pessoal e de equipamentos sob a ad-



ministração da Justiça eleitoral têm que ser custea-
dos pelo partido interessado, pois não seria correto
que o dinheiro público arcasse com despesas que
são de interesse privado.

Nesse sentido, para custear as despesas com
as prévias o partido terá que usar recursos próprios,
ainda que sejam os recursos que recebeu do Fundo
partidário.

Enfim, o que não foi aceito pela Comissão foi a
adoção de uma lei que se intrometa no âmbito inter-
na corporis dos partidos políticos.

A propósito, recordavam-se os exemplos da
Argentina e do Chile, cujos atuais Presidentes da Re-
pública foram escolhidos para concorrer ao cargo me-
diante o instituto das prévias, adotado pelas coliga-
ções de partidos pelas quais foram candidatos (União
Cívica Radical e FREPASO, no caso da Argentina;
Partido Socialista, Partido Democrata Cristão e Parti-

do pela Democracia, no caso do Chile). Isso sem que
o Estado participe dessas prévias e sem lei que dis-
ponha sobre elas.

Destarte, ante o exposto, não obstante os rele-
vantes propósitos do nobre autor da proposição em
pauta e o ilustrado voto do relator original da matéria,
esta Comissão houve por bem, pelas razões já acima
expendidas, rejeitar o Projeto de Lei do Senado nº
109, de 2001, por onze votos a sete, conforme consta
da folha de votação anexada ao processado.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Roberto Freire, Re-
lator do vencido – José Agripino – Sebastião Rocha
– Antônio Carlos Júnior – Bello Parga – Romeu
Tuma (sem voto) – Álvaro Dias – Casildo Maldaner
– Maria do Carmo Alves – Roberto Requião –
Osmar Dias – José Fogaça – Lúcio Alcântara –
Francelino Pereira – Paulo Hartung – Jefferson
Péres – Marluce Pinto – Gerson Camata.



Voto vencido, em separado, do Se-
nador José Agripino, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

Senador José Agripino

I – Relatório

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado nº 109, de 2001, de iniciativa do ilustre Sena-
dor Eduardo Suplicy, para os fins de decisão termina-
tiva, conforme previsto no art. 91, I, do Regimento
Interno do Senado Federal – RISF.

A proposição em pauta pretende alterar a Lei nº
9.096, de 1995, que dispõe sobre os partidos políticos
e a Lei nº9.504, de 1997, que estabelece normas que
regulamentam o processo eleitoral e as eleições, com
o objetivo de disciplinar a realização de eleições pri-
márias para a escolha de candidatos a cargos majori-
tários.

Nesse sentido, seu art. lº propõe o acréscimo de
três parágrafos ao art. 3º da Lei nº9.096/95. O primei-
ro deles para determinar que a Justiça Eleitoral, por
seus órgãos, assegurará aos partidos políticos, ou às
coligações, os meios necessários para a realização
de procedimento eletivo em que participem direta-
mente todos os filiados regularmente inscritos e, caso
assim entendam os partidos ou coligações, demais
eleitores que não sejam filiados a outras agremiações
partidárias, para a escolha de candidatos majoritári-
os, no âmbito das respectivas circunscrições eleitora-
is, desde que haja disposição estatutária a respeito,
depositada no Tribunal Superior Eleitoral — TSE até
um ano antes da realização de eleições.

O segundo parágrafo que se pretende incluir no
art. 3º da Lei nº9.096/95 determina que o TSE expedi-
rá as instruções necessárias ao cumprimento do dis-
posto no parágrafo anterior, inclusive quanto à dispo-
nibilização de urnas eletrônicas, observada a autono-
mia assegurada aos partidos políticos para definir sua
estrutura interna, organização e funcionamento, nos
termos do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Por seu turno, o terceiro parágrafo que se pro-
põe acrescer ao art. 3º da Lei dos partidos políticos
prescreve que a realização do processo eletivo, nos
termos acima descritos, deverá ocorrer em dia deter-
minado, até a antevéspera do termo final do período
de realização de convenções partidárias previsto na
legislação que estabelece normas para as eleições.

Já o art. 2º da proposição sob análise propõe o
acréscimo de § 3º ao art. 8º da Lei nº 9.504/97, que
disciplina as eleições, para dispor que “o candidato a
cargo majoritário escolhido diretamente por todos os
filiados a partido político, ou partidos que integram co-
ligação, deverá ter a sua candidatura homologada por

convenção, para fins de registro junto à Justiça Eleito-
ral”.

Ademais, conforme o art. 3º do projeto, a Justiça
Eleitoral condicionará a disponibilização dos meios
de que trata a lei em que este se transformar, à prévia
solicitação do presidente do órgão de direção nacio-
nal do partido, ou de partidos que componham coliga-
ção, ao Tribunal Superior Eleitoral, “até noventa dias
antes da realização do procedimento de que trata
esta lei, para o devido fim de compensação financei-
ra, considerados os recursos destinados aos partidos
políticos pelo Fundo Especial de Assistência Finance-
ira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), previsto
no art. 38 da Lei nº 9.096/95".

O parágrafo único do art. 3º determina que, em
caso de coligação, o critério de rateio das despesas,
para o fim de compensação previsto nesse artigo, de-
verá ser formulado, em comum, pelos respectivos
presidentes dos órgãos de direção dos partidos coli-
gados.

Por fim, o art. 4º da proposição sob exame trata
da cláusula de vigência.

Na justificação, o ilustre autor do projeto manifes-
ta a intenção de “propiciar o aperfeiçoamento da de-
mocracia representativa brasileira, mediante a institui-
ção de eleições primárias para a escolha, no âmbito
dos partidos ou coligações, de candidatos majoritários,
a saber: Presidente e Vice-Presidente da República,
Governadores e Vice-Governadores de Estado, Prefei-
tos e Vice-Prefeitos Municipais e Senadores”.

Outrossim, informa que a proposta vai no senti-
do de que “a escolha dos candidatos possa ser feita a
partir de uma ampla consulta popular, no âmbito dos
partidos ou coligações, de modo que o processo elei-
toral tenha, desde o seu princípio, a necessária legiti-
midade popular”.

Esclarece, ainda, o autor do projeto, nobre Se-
nador Eduardo Suplicy, que “não pretende obrigar os
partidos a realizar eleições primárias, mas, sim, facili-
tar as condições materiais e institucionais para que os
partidos possam fazê-las, mediante a assistência da
Justiça Eleitoral que garanta aos partidos e coliga-
ções os meios e a lisura necessários ao processo de
escolha de seus candidatos majoritários”.

Após recordar, invocando o cientista político
Humberto Cerroni, que as práticas internas dos parti-
dos são reveladoras de sua proposta política para a
sociedade, o Senador Eduardo Suplicy assinala que
“buscou-se contornar todo e qualquer óbice de consti-
tucionalidade, mormente no que diz respeito à auto-
nomia partidária e aspectos de iniciativa legiferante,
em face de elementos de finanças públicas relativos à
matéria”.



Ao projeto de lei sob exame não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório.

II – Análise

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentalidade da proposição em pauta e,
também, sobre o seu mérito, consoante previsto no
art. 101, I e II, d, da Carta regimental do Senado Fe-
deral.

Trata-se de matéria legislativa da competência
privativa da União, conforme estabelece o inciso I do
art. 22 da Carta Magna, cabendo ao Congresso Naci-
onal legislar sobre o assunto, conforme previsto no
caput do art. 48 da Constituição.

No que se refere especificamente à constitucio-
nalidade da matéria, temos para nós que há dispositi-
vos da proposição legislativa em questão eivados de
vício quanto a esse requisito.

Com efeito, o § 1º acrescentado ao art. 3º da Lei
nº9.096, de 1995, pelo art. 1º do Projeto de Lei em pa-
uta pretende condicionar o apoio da Justiça Eleitoral à
realização das primárias pelos partidos políticos ao
fato de que haja disposição estatutária a respeito, de-
positada no Tribunal Superior Eleitoral até um ano an-
tes da realização de eleições.

Ocorre que tal exigência, além de burocratizar
sem necessidade o processo, afronta o princípio da
autonomia dos partidos políticos, conforme veremos
abaixo.

Outrossim, a mudança que o art. 2º propõe reali-
zar na Lei eleitoral (Lei nº 9.504/97), é de molde a de-
terminar que “o candidato a cargo majoritário escolhi-
do diretamente por todos os filiados a partido político,
ou partidos que integram coligação, deverá ter a sua
candidatura homologada por convenção, para fins de
registro junto à Justiça Eleitoral”.

Tal determinação – de obrigatória homologação
do(s) candidato(s) escolhido(s) nas primárias –, a
nosso juízo também fere o princípio constitucional
que assegura aos partidos autonomia para definir
”sua estrutura interna, organização e funcionamento“
, inscrito no § 1º do art. 17 da Carta Política.

Quanto à autonomia que a Lei Maior confere
aos partidos políticos, observe-se o texto da Lei Maior
em referência:

Art. 17. ..................................................
..............................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políti-

cos autonomia para definir sua estrutura in-
terna, organização e funcionamento, deven-

do seus estatutos estabelecer normas de fi-
delidade e disciplina partidárias.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, quan-
do chamado a opinar sobre o assunto, tem sido rigo-
roso em afirmar a autonomia dos partidos políticos.
É o que se pode observar no texto da ementa do jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.407/DF, em 7 de março de 1996, de que foi Rela-
tor o Ministro Celso de Mello, e na qual se discutia a
constitucionalidade de disposição de lei que limitava
a liberdade partidária para realizar coligações, no
processo eleitoral. Eis o texto:

(...) Autonomia partidária. Reserva
constitucional de disciplinação estatutária
(CF, art. 17, § 1º).

– O postulado constitucional da auto-
nomia partidária criou, em favor dos parti-
dos políticos – sempre que se tratar da defi-
nição de sua estrutura, de sua organização
ou de seu interno funcionamento – uma
área de reserva estatutária absolutamente
indevassável pela ação normativa do Poder
Público. Há, portanto, um domínio constituci-
onalmente delimitado, que pré-exclui – por
efeito de expressa cláusula constitucional
(CF, art. 17, § 1º) – qualquer possibilidade
de intervenção em tudo o que disser respei-
to à intimidade estrutural, organizacional e
operacional dos partidos políticos. Prece-
dente ADI nº 1.063, Rel. Min. Celso de Mel-
lo. (Diário de Justiça de 24-11-00, p. 86).

Observe-se, também, o texto da ementa do jul-
gamento da ADIn 1.063, era 19 de maio de 1994:

“(...)
Ofende o princípio consagrado pelo

art. 17, § 1º da Constituição a regra legal
que, interferindo na esfera de autonomia
partidária, estabelece, mediante específica
designação, o órgão do Partido Político
competente para recusar as candidaturas
parlamentares natas. (Diário da Justiça,
27-4-01, p. 57, Relator, o Ministro Celso de
Mello).

Dessa forma, como se vê, condicionar o apoio
da Justiça Eleitoral à realização das primárias pelos
partidos políticos ao fato de que haja disposição es-
tatutária a respeito, depositada no Tribunal Superior
Eleitoral até um ano antes da realização de elei-
ções, interfere indevidamente na liberdade de orga-



nização e funcionamento das agremiações partidári-
as, que, como vimos logo acima, têm essa liberdade
garantida pela Constituição.

Igualmente, segundo entendemos, obrigar a
convenção partidária a homologar os candidatos
mais votados nas primárias é interferir na liberdade
de funcionamento dos partidos, garantida pela Lei
Maior.

Assim, para evitar que, embora, em parte, a lei
resultante da presente proposição seja declarada in-
constitucional, e com o intuito de sanar a inconstituci-
onalidade aqui apontada, estamos apresentando
duas emendas, a saber: a primeira delas suprimindo
a exigência no sentido de que, para obter o apoio da
Justiça Eleitoral à realização das suas primárias, os
partidos devem depositar no Tribunal Superior Eleito-
ral, até um ano antes da realização de eleições, a dis-
posição estatutária que prevê as eleições primárias.A
segunda emenda suprime do texto do projeto o seu
art. 2º, que obriga as convenções partidárias a homo-
logarem os candidatos vencedores nas primárias.

Tais supressões não prejudicam o essencial do
projeto, ou seja, o oferecimento dos meios necessári-
os para que os partidos políticos que desejarem pos-
sam realizar eleições primárias com vistas à escolha
de seus candidatos aos cargos majoritários.

Quanto ao mérito, entendemos que as eleições
primárias podem constituir um procedimento impor-
tante para realizar uma maior participação das bases
dos partidos no processo decisório, democratizando
a vida política e estimulando o debate e a conscienti-
zação política.

Como o presente projeto de lei não pretende
obrigar os partidos políticos a realizarem as primárias
de que se cuida, mas sim proporcionar os meios ade-
quados para que as agremiações interessadas pos-
sam efetivar tais consultas quando entenderem ade-
quado, a nossa opinião é que ele deve ser acolhido
por esta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela constitucionali-
dade e juridicidade do Projeto de Lei do Senado nº
109, de 2001, e, quanto ao mérito, pela sua aprova-
ção, com as seguintes emendas supressivas:

EMENDA Nº  – CCJ

Suprima-se, do § 1º acrescentado ao art. 3º da
Lei nº9.096, de 1995, pelo art. 1º do Projeto de Lei do
Senado nº 109, de 2001, a expressão final “...desde
que haja disposição estatutária a respeito, depositada
no Tribunal Superior Eleitoral até um ano antes da re-
alização de eleições.“

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei do Sena-
do nº 109, de 2001, renumerando-se os artigos se-
guintes.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001.
Senador José Agripino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a sobe-
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida-
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
....................................................................................

§ 1º É assegurada aos partidos políticos auto-
nomia para definir sua estrutura interna, organização
e funcionamento, devendo seus estatutos estabele-
cer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, ele-
itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi-
almente sobre:
....................................................................................

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos políticos, re-
gulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V,
da Constituição Federal.

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Finan-
ceira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é cons-
tituído por:

PARECER Nº 1.398, DE 2001

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 188, de 2001, de autoria do Se-
nador Pedro Simon, que assegura a ins-
talação de Municípios criados por Lei
Estadual.

Relator: Senador Roberto Freire



I – Relatório

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado nº 188, de 2001, da iniciativa do ilustre Sena-
dor Pedro Simon, para os fins de decisão terminativa,
conforme previsto no art. 91, I, do Regimento Interno
do Senado Federal – RISF.

A proposição em pauta, consoante dispõe o seu
art. 1º, pretende assegurar a instalação dos Municípi-
os cujos processos de criação se iniciaram antes da
promulgação da Emenda Constitucional nº 15, de
1996, desde que o resultado do plebiscito tenha sido
favorável e as respectivas leis de criação tenham obe-
decido à legislação anterior.

O art. 2º contém a cláusula de vigência a partir
da entrada em vigor da lei que se pretende aprovar.

Na justificação, o ilustre Autor do Projeto sob
exame, embora reconheça a finalidade limitadora da
Emenda Constitucional nº 15, de 1996, no que diz
respeito à criação de novos Municípios, pondera que,
por ocasião da promulgação da Emenda, o processo
de emancipação de diversos Municípios já havia sido
iniciado, com a realização dos plebiscitos previstos na
legislação e a aprovação das respectivas leis estadu-
ais de criação, sendo, ademais, instalados Municípios
em vários Estados da Federação, inclusive com a rea-
lização de eleições para Prefeitos e Vereadores.

Ainda de acordo com o ilustre Autor da proposi-
ção em discussão, esses Municípios estão em pleno
funcionamento, devendo essas situações fáticas irre-
versíveis serem consolidadas, uma vez que o retorno
desses Municípios à situação anterior criaria proble-
mas econômicos e administrativos insolúveis.

Ao Projeto de Lei sob exame não foram apre-
sentadas emendas.

É o Relatório.

II – Análise

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, nos termos regimentais, opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
proposição em pauta.

A matéria “criação de municípios” está normati-
zada no § 4º do art. 18 da Constituição Federal, que
originalmente tinha a seguinte redação:

“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão

e o desmembramento de Municípios preser-
varão a continuidade e a unidade históri-
co-cultural do ambiente urbano, far-se-ão
por lei estadual, obedecidos os requisitos
previstos em lei complementar estadual, e

dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações diretamente inte-
ressadas."

Como se vê, o legislador constituinte originário
remeteu a matéria referente à criação de municípios
(como também à sua incorporação, fusão e des-
membramento) para o âmbito estrito dos Estados,
afastando a União do assunto, diversamente do re-
gime constitucional anterior, quando a União estabe-
lecia os requisitos mínimos de população e renda
para a criação de municípios, bem como a forma de
consulta prévia às populações, mediante lei comple-
mentar (art. 14, caput, da Constituição de 1967,
mantido pela Emenda nº 1, de 1969).

Ocorre que em 1996 foi aprovada a Emenda
Constitucional nº15, que deu a seguinte redação ao §
4º do art. 18 do Estatuto Magno:

“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão

e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por lei complementar federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios en-
volvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publi-
cados na forma da lei."

Consoante se percebe, a alteração veio no
sentido de dificultar a criação de Municípios, ao es-
tabelecer o retomo ao preceito das Cartas de 1967
e 1969. Nesse sentido, a União volta a participar da
matéria referente à criação de Municípios, uma vez
qüe lei complementar federal deve fixar o período
em que eles poderão ser criados.

Há, na norma em tela, a previsão do estabeleci-
mento de uma limitação temporal, com fulcro na pres-
suposição de que, em certos períodos de tempo, não
deve haver criação de municípios, como, por exemplo
hipotético, nos períodos pré-eleitorais.

De outra parte, por ter a Emenda nº 15/96 esta-
belecido que os Estados só poderão criar Municípios
dentro do período determinado por lei complementar
federal, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral adotou o
entendimento de que, enquanto essa lei complemen-
tar não for aprovada, fixando tal período, não poderá
haver criação (bem como incorporação, fusão ou des-
membramento) de Municípios. Vejam-se, a propósito,
os seguintes Acórdãos: Recurso Especial Eleitoral nº
16.164-RO, de 14-12-99, Relator: Ministro Eduardo
Ribeiro; Mandado de Segurança nº 2.798-PA, de



28-3-2000, Relator: Ministro Garcia Vieira, e Manda-
do de Segurança nº 1.480-SP, de 13-4-2000, Relator:
Ministro Nelson Jobim.

Por outro lado, ao não proceder a essa regula-
mentação, o Congresso Nacional tem incorrido em in-
constitucionalidade por omissão (art.103, § 2º, da CF).

Essa a situação atual das normas referentes à
criação de Municípios.

Passando a examinar especificamente o Projeto
de Lei sob exame, como vimos acima, por seu inter-
médio pretende-se assegurar a instalação dos Muni-
cípios cujos processos de criação tiveram início antes
da promulgação da Emenda Constitucional nº 15, de
1996, desde que o resultado do plebiscito tenha sido
favorável e as respectivas leis de criação tenham obe-
decido à legislação anterior.

Conforme consta da Justificação, por ocasião
da promulgação da Emenda Constitucional nº 15, de
1996, o processo de emancipação de diversos Muni-
cípios já havia sido iniciado, com a realização dos ple-
biscitos previstos na legislação e com a aprovação
das respectivas leis estaduais de criação, sendo, ade-
mais, instalados Municípios em vários Estados da Fe-
deração, inclusive com as realização de eleições para
Prefeitos e Vereadores.

Segundo nos parece, situações tais como as
descritas pelo ilustre Autor da proposição em discus-
são configuram atos jurídicos perfeitos.

A propósito, o art. 5º, XXXV, da Lei Maior, consa-
gra expressamente a intangibilidade do ato jurídico
perfeito, ao preceituar que esse instituto, o direito ad-
quirido e a coisa julgada não podem ser prejudicados
pela lei. E registre-se que a expressão lei, no contex-
to, quer significar lei material e não lei formal, abran-
gendo, pois, qualquer norma editada por qualquer
modalidade de diploma legal, inclusive Emenda à
Constituição.

Outrossim, de acordo com o art. 6º, § 1º, do De-
creto-Lei nº 4.657/42, ementado como Lei de Introdu-
ção ao Código Civil, mas que se aplica não só ao dire-
ito civil, mas ao nosso direito em geral, inclusive ao
constitucional, reputa-se ao ato jurídico peifeito o já
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que
se efetuou.

Na definição adotada por doutos juristas, ato ju-
rídico perfeito é aquele que sob regime da lei antiga
se tornou, apto paraproduzir os seus efeitos pela veri-
ficação de todos os requisitos a isso indispensável
(CF. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitu-
cional Positivo, Ed. Revista dos Tribunais, 5º edição,
1989, p. 376).

Ora, as situações descritas na Justificação da
proposição sob exame se enquadram perfeitamente
na definição de ato jurídico perfeito pois, “por ocasião
da promulgação da Emenda, o processo de emanci-
pação (...) já havia sido iniciado, com a realização dos
plebiscitos previstos na legislação e com a aprovação
das respectivas leis estaduais de criação, sendo, ade-
mais, instalados Municípios em vários Estados da Fe-
deração, inclusive com as realização de eleições para
Prefeitos e Vereadores”.

Por conseguinte, às situações descritas na Jus-
tificação da proposição sob exame não pode ser apli-
cada a Emenda Constitucional nº15, de 1996, deven-
do tais situações serem regidas pelo texto original do
§ 4º do art. 18 da Lei Maior, vigente até a entrada em
vigor da Emenda modificadora.

Sendo assim, segundo entendemos, em razão
do instituto do ato jurídico perfeito, independente de
lei que o Congresso Nacional vier a aprovar, os Muni-
cípios que se enquadram nas situações descritas têm
direito líquido e cedo à sua instalação e ao seu regu-
lar funcionamento, devendo, se for necessário, pro-
mover as ações cabíveis para garantir esse funciona-
mento.

Na verdade,, é de se estranhar que esses Muni-
cípios (ou áreas emancipadas) tenham a sua instala-
ção ou funcionamento obstados.

Em face do exposto, cumpre esclarecer que a
Lei que se quer obter não terá, uma vez em vigor, na-
tureza propriamente constitutiva do direito dos Muni-
cípios criados à sua instalação ou ao seu funciona-
mento, direito esse que já existe, como vimos.

Dessa forma, a proposição que ora se discute,
uma vez transformada em lei, terá natureza declara-
tória de direito a ela preexistente, o que resultará em
legitimação adicional desse direito, promovida pelo
Congresso Nacional, o que nos parece positivo.

III – Voto

Como conclusão, diante do exposto, votamos
pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de
Lei do Senado nº 188, de 2001, e quanto ao mérito,
pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Roberto Freire,
Relator – Roberto Requião – Jefferson Péres –
Antonio Carlos JÚnior – Osmar Dias – Romero
Jucá – José Eduardo Dutra – Maria do Carmo
Alves – Ricardo Santos – Sérgio Machado – Se-
bastiao Rocha (sem voto) – José Agripino – Ro-
meu Tuma.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Po-
der Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

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

(*)Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 15, de 13-9-96:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal,
e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios en-
volvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publi-
cados na forma da lei."

Art. 103. Podem propor a ação de inconstituci-
onalidade:

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma consti-
tucional, será dada ciência ao Poder competente
para a adoção das providências necessárias e, em
se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

Dá nova redação ao § 4º do art. 18
da Constituição Federal.

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

DECRETO-LEI Nº 4.657
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro

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

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral.
Não atingirá,entretanto salvo disposição expressa em
contrario. as situações jurídicas definitivamente cons-
tituídas e a execução do ato jurídico perfeito.
....................................................................................

PARECER Nº 1.399, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 676, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Lei do Senado nº 676, de 1999,
que altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, modificando o índice de atualização monetá-
ria dos contratos de refinanciamento das dívidas
estaduais, consolidando a Emenda nº 1-Plen, apro-
vada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de novem-
bro de 2001. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mar-
luce Pinto – Carlos Wilson, Relator.

ANEXO AO PARECER Nº 1.399 DE 2001

Altera a Lei nº 9.496, de 11 de setem-
bro de 1997, modificando o índice de atu-
alização monetária dos contratos de refi-
nanciamento das dívidas estaduais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei nº9.496, de 11

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º ...................................................
..............................................................
II – atualização monetária: calculada e

debitada mensalmente com base na varia-
ção do Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

..............................................................
§ 7º A adoção prevista no inciso II é

condicionada à celebração dos respectivos
aditivos contratuais." (NR)



Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Pro-
jetos de Decreto Legislativo nºs 423 a 425, de 2001, li-
dos anteriormente, tramitarão com prazo determina-
do de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, §
1º, da Constituição Federal, e de acordo com o art.
122, II, “b”, do Regimento Interno, poderão receber
emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a
Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Lúdio Coelho.

São lidos os seguintes:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofício nº 91/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 5 de setembro de 2001

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou pela rejeição do
Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2001, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy, que altera a Lei nº
9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei nº9.504, de
30 de setembro de 1997, para disciplinar a realização
de eleições primárias para a escolha de candidatos".

Aproveito a oportunidade para renovar protes-
tos de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Bernardo Cabral. –
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

OFÍCIO Nº 139/01–PRESIDENCIA/CCJ

Brasília, 7 de Novembro de 2001

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 188 de 2001, de autoria
do Senador Pedro Simon que “Assegura a instalação
de Municípios criados por Lei Estadual”.

Aproveito a oportunidade para renovar protes-
tos de estima e consideração.

Cordialmente, Bernardo Cabral. – Presidente
da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o pra-
zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 109 e 188, de 2001,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam
apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encer-
rou-se, sexta-feira última, o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 88, de
2001(nº 3989/2000, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera as Leis nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991 (filiação
de ministro ou membro de confissão, congregação ou
ordem religiosa ao INSS; prestação de informações
por empresa a sindicato; momento de inscrição no
INSS; utilização de informações do CNIS para cálculo
do salário de benefício).

Ao projeto foram oferecidas duas emendas, que
vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais.

São as seguintes as emendas recebi-
das:







O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Se-
nhor Presidente da República adotou, em 21 de no-
vembro de 2001 e publicou no dia 22 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 11, que ”Cria o Fundo
Seguro-Safra e institui o benefício Seguro-Safra para
os agricultores familiares da Região Nordeste e do
norte do Estado de Minas Gerais, nos Municípios su-
jeitos a estado de calamidade ou situação de emer-
gência em razão do fenômeno da estiagem“.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa-
recer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PMDB

Renan Calheiros Gilvam Borges
Nabor Júnior Juvêncio da Fonseca

PFL

Francelino Pereira José Coêlho
Maria do Carmo Alves Antonio Carlos Júnior

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)

José Eduardo Dutra Sebastião Rocha

PSB

Ademir Andrade Roberto Saturnino

*PTB

Carlos Patrocínio Arlindo Porto

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PSDB

Jutahy Junior Carlos Batata
Narcio Rodrigues Sebastião Madeira

Bloco (PFL/PST)

Inocêncio Oliveira Ariston Andrade
Abelardo Lupion Corauci Sobrinho

PMDB

Geddel Vieira Lima Albérico Filho

PT

Walter Pinheiro Aloizio Mercadante

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

*PTB

Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

De acordo com as normas estabelecidas por
esta Presidência, na sessão conjunta realizada no
dia 2 de outubro do corrente, fica estabelecido o se-
guinte calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 22-11-2001

– Designação Comissão: 26-11-2001(SF)

– Instalação da Comissão: 27-11-2001

– Emendas: até 27-11-2001 (6º dia da publica-
ção)

– Prazo final na Comissão: 22-11 a
5-12-2001(14º dia)

– Remessa do processo à CD: 5-12-2001

– Prazo na CD: de 6-12-2001 a 16-2-2002(15º
ao 28º dia)

– Recebimento previsto no SF: 16-2-2002

– Prazo no SF: de 17-2 a 2-3-2002 (42º dia)

– Se modificado, devolução à CD: 2-3-2002

– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 3 a 5-3-2002 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a par-
tir de: 6-3-2002 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 20-3-2002 **(60
dias)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) –Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:

* Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN.

** § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001: “Pror-
rogar-se-à uma única vez por igual período a vigência de
medida provisória que, no prazo de sessenta diaas, contado
de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada na
duas Casas do Congresso Nacional.”



REQUERIMENTO Nº 700, DE 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 71, IV, da Constituição Fede-

ral, bem como nos termos regimentais, seja encami-
nhada ao Tribunal de Contas da União solicitação
para que realize inspeção nas obras de reforma ou
construção das sedes regionais da Anatel localizadas
nos seguintes Estados:

a) Amazonas;
b) Amapá;
c) Tocantins;
d) Mato Grosso;
e) Paraná.

Justificação

Em informações obtidas a partir da imprensa e
depois confirmadas com Auditores do Tribunal de
Contas da União, restam sérias dúvidas sobre as des-
pesas efetuadas pela Anatel no que diz respeito a re-
formas e construções de suas sedes regionais, bem
como do Espaço Cultural da Anatel em Brasília.

Esta Casa, responsável última pelo Controle
Externo e pela moralidade na Administração Pública
não pode se omitir quando do surgimento de denúnci-
as de tais fatos. Além do mais, o modelo de agências,
instituído na presente administração, necessita de
forte credibilidade para que demonstre ser um mode-
lo de gestão diferenciado em relação as práticas cor-
rentes da Administração Pública.

Dentro deste contexto, faz-se necessário que o
Tribunal de Contas da União realize inspeção nas su-
pracitadas obras e reformas.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque-
rimento vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 701, DE 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja encami-
nhada ao Ministro das Comunicações para que solici-
te a Agência Nacional de Telecomunicações —
ANATEL as seguintes informações:

1) todas as obras de reforma ou cons-
trução das sedes regionais da Anatel, inclu-
indo as seguintes informações:

a) o valor total do contrato de reforma
ou construção;

b) a forma de licitação que levou a
contratação da firma responsável;

c) o nome da firma responsável;
d) o projeto básico da reforma ou

construção;
e) o fiscal responsável por parte da

Anatel pelo acompanhamento da reforma ou
construção.

2) em relação a obra de reforma do
Espaço Cultural Anatel em Brasília, as se-
guintes informações:

a) o valor total do contrato de reforma;
b) a forma de licitação que levou a

contratação da firma responsável;
c) o nome da firma responsável;
d) o projeto básico da reforma ou

construção;
e) o fiscal responsável por parte da

Anatel pelo acompanhamento da reforma ou
construção.

Justificação

Em informações obtidas a partir da imprensa e
depois confirmadas com Auditores do Tribunal de
Constas da União, restam sérias dúvidas sobre as
despesas efetuadas pela Anatel no que diz respeito a
reformas e construções de suas sedes regionais,
bem como do Espaço Cultural da Anatel em Brasília.

Esta Casa, responsável última pelo Controle
Externo e pela moralidade na Administração Pública
não pode se omitir quando do surgimento de denúnci-
as de tais fatos. Além do mais, o modelo de agências,
instituído na presente administração, necessita de
forte credibilidade para que demonstre ser um mode-
lo de gestão diferenciado em relação as práticas cor-
rentes da Administração Pública.

Dentro deste contexto, faz-se necessário que o
Ministro das Comunicações cobre, o mais rápido pos-
sível, as presentes informações solicitadas em meu
requerimento. Somente o encaminhamento dos es-
clarecimento a esta Casa manterão a confiança na li-
sura da Anatel.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. –
Osmar Dias.

(À Mesa para decisão.)



O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque-
rimento lido será despachado à Mesa para decisão.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, na forma do Regimento, peço a inscrição
para uma breve e urgente comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora-
dores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Souto, por
permuta com o Senador Ricardo Santos, por vinte mi-
nutos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, até porque sou Relator da Comissão Mista que
trata da crise energética, no âmbito do Parlamento
brasileiro, tenho acompanhado, como todos os brasi-
leiros, a evolução do problema com o máximo interes-
se.

No final da semana passada, a Comissão, que
tem a Presidência do Ministro Pedro Parente, anunci-
ou uma série de medidas para os próximos meses,
entre as quais, ressalta a redução diferenciada dos
níveis de racionamento por diversas regiões do País.
Até hoje não se sabe exatamente a nossa possibilida-
de de sair mais rapidamente do racionamento. No
Nordeste, onde a situação é mais grave, o nível de ra-
cionamento que estava em 20% para residência e co-
mércio caiu para 17% e se fez uma exceção para as
cidades turísticas, que terão o racionamento reduzido
para 12%.

Hoje há algumas discussões sobre a oportuni-
dade de redução desse racionamento, principalmente
no Nordeste, quando se levantam algumas vozes afir-
mando essa ser uma medida de natureza política do
Governo Federal.

Ocupei aqui várias vezes esta tribuna para falar
desse assunto e salientei diversas vezes a competên-
cia com que esta Comissão tem-se pautado. Natural-
mente, ao tomar essa decisão, baseou-se em dados
do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Aneel,
enfim, dados que lhe permitiram efetivamente tomar
essa decisão, que também levou em consideração a
questão do turismo no Nordeste. Essa era uma preo-
cupação que eu tinha. Continuo tendo alguma preo-
cupação, mas, de qualquer sorte, não deixou de ser
uma atitude ponderada o fato de se contemplar as ci-
dades turísticas com níveis de racionamento meno-
res.Por quê? Porque tudo indica que teremos neste fi-
nal de ano uma freqüência nos hotéis muito grande
por parte do turismo interno e do turismo internacio-

nal. No turismo interno estão-se reduzindo as viagens
para o exterior, sobretudo pela questão do preço do
dólar, e também da segurança, o que faz com que
grande parte dos turistas brasileiros que gastariam
dólares lá fora, gastem seus reais aqui mesmo no
Brasil, em diversos Estados, mas, principalmente, na
região Nordeste.

De modo que eu penso que essa atitude de fa-
zer uma exceção para as cidades turísticas é certa,
que realmente merece aprovação pela preocupação
que revelou com relação a um dos principais fatores
que influenciam à atividade econômica no verão no
Nordeste, que é o turismo.

É claro que ao tomar essas decisões de reduzir
os níveis de racionamento, a Câmara considerou al-
guns pressupostos entre os quais a continuidade da
transferência de aproximadamente 1.300 megawatts
de outras regiões, principalmente do Centro-Oeste,
do Norte e do Sudeste para o Nordeste; a geração
adicional – e isso é importante , emergencial, de apro-
ximadamente 1.000 megawatts dentro dos próximos
180 dias, que poderá compensar esses níveis meno-
res de racionamento que foram agora determinados
pelo Governo Federal e, naturalmente, a idéia de que
vamos ter uma pluviosidade média nesta estação
chuvosa, o que não me parece que seja absoluta-
mente fator que possa trazer surpresa maior com re-
lação a recuperação parcial dos reservatórios.

Portanto, estamos nesse momento reiterando o
que já havíamos falado a respeito dessa situação.
Penso – e quero repeti-lo mais uma vez – que o Go-
verno, ao fazer essa exceção para as cidades turísti-
cas, considerou-a principalmente em uma região de
economia deprimida como é o Nordeste como uma
exceção extremamente importante para impedir que
essa atividade econômica pudesse se desenvolver.

Aliás, é preciso se dizer que esse nível não é
nada muito excepcional, porque é tomado com base
nos meses de maio, junho e julho, quando sabemos
que se tomássemos a comparação com os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, essa redução de racio-
namento de 12% praticamente teria pouco significa-
do. O que eu quero dizer é que apesar dessa medida,
todo setor turístico do Nordeste ainda assim terá de
fazer um grande sacrifício para se enquadrar dentro
desses níveis de consumo colocados pela Câmara de
Gestão que, de qualquer sorte, deveria tomar uma ati-
tude responsável e que talvez não pudesse avançar
mais do que efetivamente já fez. Mas é muito impor-
tante que o Governo garanta essa geração emergen-
cial. Não podemos ficar absolutamente na dependên-



cia de que venhamos a ter, por exemplo, uma estação
chuvosa muito acima dos níveis normais.

Na semana passada, na Comissão que cuida da
revitalização do rio São Francisco, o Presidente da
Chesf esteve lá e disse que a Câmara de Gestão ha-
via tomado algumas medidas que garantem que até
90 dias teremos aproximadamente 400 megawatts de
energia emergencial; dentro dos próximos 180 dias,
mais 600 megawatts. Aí já são 1000 megawatts. É
preciso que isso seja cumprido, ou seria melhor que
esses prazos fossem antecipados, para que não ti-
véssemos nenhum sobressalto a partir do próximo
mês de fevereiro, quando essas medidas serão rea-
valiadas.

Não há sequer de cogitar as questões relaciona-
das a preço. O Governo, é claro, tem que tentar con-
tratar preços menores. Para isso, inclusive, criou uma
empresa que comercializará a energia emergencial.
Mas é importante que o primeiro lote possa estar dis-
ponível dentro dos próximos 90 dias e o segundo, no
prazo de 180 dias. Além disso, a Chesf, com as modi-
ficações que fará numa usina térmica em Camaçari,
terá a possibilidade de, a partir de agosto de agosto
de 2002, gerar mais 400 megawatts, porque adaptará
uma usina térmica que funcionava a óleo para gás. E,
até o final do ano, com a conclusão de algumas interli-
gações entre as outras regiões e o Nordeste, segura-
mente teremos uma energia mais definitiva, que po-
derá ser transferida em blocos, somando-se a esses
1.300 que hoje são transferidos, para proporcionar
mais tranqüilidade a essa região.

Embora ainda seja uma situação que certamen-
te causa alguma apreensão, agora, por exemplo, no
reservatório de Sobradinho há uma vazão afluente
praticamente igual à defluente abaixo do lago, o que
já é um bom sinal, as chuvas que caíram nas cabecei-
ras do Rio São Francisco em Minas Gerais significam
também que, nos próximos 30 ou 40 dias, poderá ha-
ver alguma recuperação do nível do reservatório.
Apesar de tudo isso, duas coisas são fundamentais.
Em primeiro lugar, que o Governo possa efetivamente
cumprir esses prazos para disponibilizar energia
emergencial no Nordeste nesses dois blocos: um em
noventa dias e outro em 180 dias. Sei que há um gran-
de esforço do Governo e de todos os membros da Câ-
mara de Gestão da Crise de Energia Elétrica nesse
sentido, mas é absolutamente essencial que este pra-
zo seja cumprido e até antecipado, para que esta re-
gião tão sacrificada não possa, eventualmente, sofrer
qualquer constrangimento no seu desenvolvimento. E
depois que a população continue poupando energia.

Como não poderia deixar de ser, eu gostaria de
me dirigir oficialmente à Câmara de Gestão, pedindo
que se faça uma correção naquelas cidades que fo-
ram consideradas turísticas. Aliás, a lista que os jor-
nais publicaram não foi considerada oficial. De qual-
quer sorte, no caso do meu Estado, faltaram algumas
cidades que são tipicamente turísticas, e que não es-
tavam naquela lista.

Eu á solicitei ao Ministro Pedro Parente e tenho
certeza de que elas constarão na lista oficial. Refi-
ro-me a Mucuri e Nova Viçosa, duas cidades do extre-
mos Sul. Aliás, elas são um verdadeiro paraíso dos
mineiros, na época do verão. Para lá flui grande parte
de mineiros e também de alguns capixabas; enfim, de
grande parte de brasileiros que ocupam essas cida-
des no verão. Canavieiras, que também é uma cidade
litorânea situada às margens do Rio Pardo; Belmonte,
que é uma cidade situada às margens do Jequitinho-
nha, também ficaram de fora, Cairu, cidade que tem
um dos pontos turísticos mais importantes da Bahia e
do País, que é uma localidade famosa, chamada Mor-
ro de São Paulo, e também ficou fora dessa lista e
Jandaíra, cidade que ficou muito conhecida, onde
está situada a localidade de Mangue Seco onde fo-
ram tomadas cenas da célebre novela Tieta do Agres-
te baseada na obra de Jorge Amado.

Tenho certeza que essas cidades serão incluí-
das, como também algumas cidades da Chapada Di-
amantina, como Mucujé e, talvez, Andaraí, que não
são cidades litorâneas, mas têm um forte componen-
te turísticos e, portanto, terão de ser privilegiadas na
correção da listagem que será feita pela Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica.

Considero que foram medidas razoáveis. Nós,
do Nordeste, continuamos apreensivos, mas estamos
confiantes, primeiro, nas medidas emergenciais e,
depois, na revitalização do modelo do sistema elétrico
brasileiro. Naturalmente, ele tem de abrir espaço para
que o setor privado faça investimentos. Tenho certeza
de que, com algumas correções, teremos investimen-
tos que nos darão mais folga nos próximos anos.
Aliás, tudo indica que isso deve acontecer. Já na pró-
xima sexta-feira, a Aneel fará um leilão em que será
possível a concessão de onze usinas hidrelétricas es-
palhadas por todo o Brasil. Muitas estão em cidades
do Centro-Oeste e em grande parte dos Estados bra-
sileiros. Elas significarão aproximadamente 2.100
MW e devem ser construídas nos próximos três ou
quatro anos.Há um grande interesse do setor privado.
Esperamos que esse leilão, que será conduzido pela
Aneel na próxima sexta-feira, tenha êxito e que esses
investidores se candidatem, iniciando imediatamente



esses aproveitamentos para dar mais tranqüilidade
ao sistema elétrico.

Na Bahia, será leiloado o aproveitamento de Pe-
dra do Cavalo, situado na usina do mesmo nome, no
Rio Paraguaçú que foi construído pelo Estado visan-
do, sobretudo, ao abastecimento de água de Salvador
e de várias cidades daquela região. Ele tem um uso
múltiplo, porque, além da sua principal utilidade que é
o aproveitamento de água, ele também é utilizado no
controle de cheias e, agora, entrará nesse leilão da
Aneel a fim de permitir a motorização – toda a casa
das usinas já está pronta – para a geração de 160Mw,
o que não é uma potência excepcional mas tem uma
grande utilidade, sobretudo porque está próxima a
Salvador, o mais importante centro de cargas do
Estado da Bahia.

Todos, certamente, estamos ansiosos para que
essas providências sejam efetivamente feitas e para
que esse próximo leilão da Aneel tenha êxito e que
possamos ter – como temos tido em outros – a partici-
pação do setor privado abrindo novas perspectivas
para os investimentos do setor elétrico em nosso
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Iris Rezende, por cessão do
Senador Edison Lobão, por 20 minutos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, pelo
quarto ano consecutivo, continua ostentando o título
de país que pratica os juros mais altos do mundo. O
Governo ainda apregoa o Plano Real como o meca-
nismo que permitiu a estabilização da moeda, mas
parece esquecer o quanto agravou o problema dos ju-
ros, comprometendo a saúde financeira do País.

O problema central é que os mecanismos que
permitem a estabilidade da moeda exigem, em con-
trapartida, juros exorbitantes e inadmissíveis, que ini-
bem o processo produtivo e prejudicam principalmen-
te aqueles que ganham seu sustento no trabalho de
sol a sol.

Na semana passada, todos os jornais trouxeram
com destaque a notícia sobre a classificação dos ju-
ros brasileiros como os mais altos dentre as quarenta
principais economias do mundo. Estamos bem à fren-
te de países como Argentina e Polônia, cuja situação
sempre se caracterizou pela estabilidade e pela debi-
lidade financeira se diretamente comparadas ao Bra-
sil.

Ao longo da história, não há país que não tenha
sido obrigado a recorrer às altas taxas de juros, po-
rém apenas em momentos de crise, como terapia de
choque realmente temporária; nunca como política fi-
nanceira permanente, anos e anos a fio, a exemplo do
que ocorre no Brasil.

Graças a essa alta extraordinária dos juros bra-
sileiros, o sistema bancário tem-se mostrado recor-
dista em matéria de lucros. Os jornais também estão
divulgando o salto espetacular que as organizações
financeiras conseguiram em matéria de lucratividade.
São números assombrosos. Nos últimos seis anos, a
lucratividade das trinta maiores instituições bancárias
brasileiras mais do que quadruplicou.

Em dezembro de 1994, logo após o lançamento
do Plano Real, o lucro desses grupos financeiros foi
de pouco mais de R$2 bilhões, pulando para quase
R$9 bilhões em dezembro de 2000.

O resultado dessa política, que combina juros
altos com lucros exorbitantes dos bancos, é que a
economia brasileira não consegue retomar, de forma
sustentada, o caminho do desenvolvimento. As dívi-
das externa e a interna crescem assustadoramente,
obrigando o Governo brasileiro a destinar a maior
parte do dinheiro arrecadado com os impostos para o
pagamento dos juros e serviços de débitos fantásti-
cos.

Ao mesmo tempo, essa política onera as empre-
sas e o consumidor, inflando os encargos dos financi-
amentos, cartão de crédito, cheque especial, bem
como de qualquer outra atividade no mercado finan-
ceiro.Apenas a título de comparação, no conjunto dos
países desenvolvidos, a média da taxa de juros reais
está hoje abaixo de 1,5%.

Não tenho a menor dúvida de que, mais cedo ou
mais tarde, o problema da dívida acabará explodindo,
trazendo prejuízos incontornáveis para um país que
precisa urgentemente despertar para a necessidade
de investir em alternativas preventivas, capazes de
impedir a eclosão de uma crise como a que vive hoje,
por exemplo, a Argentina.

Se a dívida pública doméstica continuar cres-
cendo desse modo nos últimos anos, ninguém pode
prever a situação que enfrentaremos. Em 1994, o Go-
verno tinha um passivo interno de R$150 bilhões. Qu-
atro anos depois, em 1998, já devia quase R$400 bi-
lhões. Hoje, pelos números relativos ao mês de outu-
bro, a soma já é astronômica: a dívida pública federal
interna já é de R$637 bilhões. Muitos economistas
acreditam que, no fim do ano, esse valor estará em
torno de R$710 bilhões – ou mais de 50% do PIB na-
cional.



Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou fa-
lando exclusivamente da dívida interna. Sabe-se, en-
tretanto, que a dívida externa também se encontra em
patamares assustadores, superando US$200 bi-
lhões.

Ora, para o trabalhador e a sociedade em geral,
esses dados são desalentadores. Utilizo o duro voca-
bulário pátrio: esses números são um desastre. A ma-
ior fatia do capital disponível no País acaba atraída
pelo ganho fácil representado pelos escandalosos ju-
ros pagos pelo Tesouro Federal. Quase não sobra di-
nheiro para investir em produção, gerar empregos e
provocar o crescimento da economia de maneira sóli-
da e sustentável.

O Governo, enquanto isso, continua comprome-
tendo mais de 70% da receita dos impostos com o pa-
gamento de juros, que, em última análise, servem
para garantir lucros fabulosos para os bancos e per-
petuar a concentração de renda no País.

A cada aumento da taxa de juros, que hoje está
em 19% ao ano, o Governo é obrigado a desembolsar
mais dinheiro para pagar os investidores.

Sr. Presidente, o Brasil precisa crescer para dar
conta da enorme dívida social que tem para com a
maioria do nosso povo.O País necessita urgentemen-
te gerar oportunidades de trabalho, especialmente
aos quase dois milhões de jovens que chegam anual-
mente ao mercado de trabalho, como também, muito
importante, reabsorver os desempregados.

É justamente por isso que se torna imprescindí-
vel mudar os rumos da economia. A armadilha dos ju-
ros altos tem de ser desarmada com urgência. O prin-
cipal resultado dessa política é o incremento dos lu-
cros dos bancos, que preferem aplicar seus recursos
em títulos do Governo, deixando as sobras para em-
prestar ao mercado.

Um estudo publicado pelo Jornal do Brasil re-
vela que:

O volume total de crédito no Brasil é
muito pequeno, ficando em torno de 30% do
PIB, enquanto que em outros países emer-
gentes como o Chile, o México e até a
Argentina, com as suas dificuldades, a mé-
dia de empréstimos chega a 60% do PIB.
No caso dos países desenvolvidos, como os
Estados Unidos, a Inglaterra e a Itália, essa
proporção é até maior do que toda a soma
das riquezas dessas economias, chegando
a 140% do PIB.

Juros altos, portanto, servem para concentrar
ainda mais riquezas e visam a assegurar ganhos ex-
traordinários para quem já recebe muito.

Em outras palavras, esses juros fabulosos en-
gordam as receitas dos bancos sem nenhum tipo de
risco. E acabam por drenar recursos da Educação, da
Saúde, da Segurança Pública e de tantos outros seto-
res onde as verbas governamentais são indispensá-
veis para promover o bem-estar da maioria da popula-
ção.

É preciso admitir que o Governo do Presidente
Fernando Henrique obteve ganhos expressivos para
o Brasil, dentre os quais a redução da inflação é o
mais importante. Há também os seguidos saltos de
produtividade obtidos pelo setor rural e pela indústria,
bem como o rigoroso equilíbrio imposto às contas pú-
blicas. É preciso citar também a retomada do cresci-
mento do Produto Interno Bruto, ainda que em níveis
insatisfatórios para uma nação das dimensões do
Brasil.

No campo dos indicadores sociais, destaca-se o
aumento da expectativa de vida do brasileiro, que
cresceu dois anos, e a redução da mortalidade infantil
em 22%, embora abaixo do que a ONU preconizou
para o País.

São avanços que fazem o Presidente da Repú-
blica merecedor do nosso aplauso e do nosso relacio-
namento.

Os juros intensos, segundo o próprio Governo,
seriam uma arma para conter a alta dos preços. Tra-
ta-se, na realidade, de um enorme sacrifício imposto
aos brasileiros, que temem expandir os seus negóci-
os num cenário aparentemente estável, mas que es-
conde incontáveis perigos.

A distribuição de renda no Brasil também conti-
nua muito abaixo do aceitável. Ainda somos um país
em que mais de 50 milhões de pessoas vivem em es-
tado de pobreza, segundo levantamento insuspeito
da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 10 anos, os
indicadores de concentração de renda mantive-
ram-se intocáveis, sem nenhuma alteração.

Os pobres ficaram mais pobres, como os operá-
rios, empregados domésticos e trabalhadores rurais,
que viram despencar seus rendimentos. Os ricos,
mais ricos ainda, mantendo os privilégios de um siste-
ma concentrador e injusto.

Nesse quadro, a conservação dos juros nos pa-
tamares atuais arrasta o Brasil para o abismo da in-
solvência e da estagnação econômica. E mais: com-
promete o futuro do país, beneficiando uma minoria
da sociedade brasileira, em detrimento da grande ma-



ioria, que sofre com a falta de perspectivas para uma
vida melhor.

O fim do regime de altas taxas de inflação em
nada amenizou o quadro das desigualdades sociais,
que permanece inaceitável porque o Governo não
tem dinheiro para alavancar as políticas de sanea-
mento, habitação, saúde e emprego. O País não pode
investir porque os seus recursos são destinados ao
pagamento dos juros das dívidas interna e externa.

O endividamento do Governo brasileiro também
não foi reduzido com a venda das estatais, como se
dizia a princípio. Só no mandato do Presidente Fer-
nando Henrique foram privatizadas 86 empresas pú-
blicas, mas os recursos gerados pela venda desse
patrimônio foram engolidos pela escalada da dívida
pública, alimentada pelos juros elevados.

De nada adiantou privar a população das em-
presas estatais, que, pouco antes do início do primei-
ro Governo do Presidente Fernando Henrique, che-
garam a ser orçadas em quase 80% do valor da dívi-
da da União.

O modelo econômico vigente encontra-se dian-
te de um impasse, Sr. Presidente. Não há mais como
prosseguir com a política de juros altos, que eleva o
endividamento do Governo e faz com que os gastos
sociais sejam cortados para garantir o pagamento da
remuneração devida aos aplicadores, além de impe-
dir o crescimento com justiça para todos.

Quero repetir aqui a análise do respeitado eco-
nomista Paulo Nogueira Batista Júnior, da Fundação
Getúlio Vargas: ”Ouvimos muito a conversa de que a
queda da inflação seria a grande política social, abrin-
do-se a possibilidade de que, com a queda dos índi-
ces, o problema da desigualdade no Brasil ficaria ao
menos amenizado. O que observamos, a pouco mais
de um ano do final do mandato do atual Governo, é
que o Brasil continua a ser um país com altos índices
de concentração de riqueza. Os efeitos da queda da
inflação sobre os indicadores de desigualdade foram
muito pequenos. Se é que houve algum efeito“.

O grau de cidadania alcançado pela sociedade
brasileira não permite mais que o balanço da adminis-
tração financeira do Governo continue mostrando dis-
torções graves.

Os gastos com o pagamento dos juros da dívida
são bem superiores aos dispêndios com os progra-
mas que atendem diretamente a população e até
mesmo com os salários do funcionalismo.

É hora de colocar um ponto final nessa ciranda
improdutiva!

O Brasil só retomará a trilha do crescimento
com juros mais baixos, que facilitarão o saneamento
das finanças públicas e o início de uma política efetiva
de distribuição de renda.

O agravamento das desigualdades não benefi-
cia ninguém, nem mesmo os que se enriquecem com
os juros mais altos do mundo.

Se não houver maior eqüidade e justiça social,
não haverá também estabilidade política. E, sem es-
tabilidade política, a sociedade mergulhará no caos,
tornando-se presa fácil dos radicalismos e dos extre-
mismos, que se nutrem do desespero e da desespe-
rança do povo.

É hora de mudar a rota dos acontecimentos, Sr.
Presidente. É hora de apostar na produção e na reto-
mada do crescimento econômico como as grandes
armas para vencer a fome e assegurar a felicidade de
nosso povo. É preciso acreditar na força do trabalho,
que tudo transforma.

Somos um país de um povo generoso, que não
tem preguiça. O que esta Nação precisa é apenas de
oportunidades para que seus filhos possam crescer e
prosperar.

Com esses juros exorbitantes, não iremos a lu-
gar nenhum. É imprescindível eliminá-los com ousa-
dia e coragem e desarmar a atual estratégia da equi-
pe econômica, que, na realidade, só faz agravar o dra-
ma social.

O Brasil precisa voltar-se para o mercado inter-
no, fomentar as suas próprias potencialidades, preo-
cupar-se com a elevação da qualidade de vida de seu
povo e fortalecer-se diante da trajetória globalizante
que pressiona e inquieta os países em desenvolvi-
mento.

Com juros aceitáveis, o País tem tudo para cres-
cer. Sr. Presidente, a justificativa de juros altos é que
eles inibem o consumo e, conseqüentemente, os pre-
ços não se elevam e contêm a inflação. Por outro lado,
há a justificativa de que a importação dos produtos
necessários ao abastecimento local é também um
meio para conter a inflação. Com isso, as portas do
Brasil se escancararam aos mercados exportadores
externos. Não discuto, não seria capaz de discutir que
os juros altos, inibindo o consumo, conteriam a infla-
ção. No entanto, temos outro meio para conter a ele-
vação dos preços: produzir mais. Quanto maior for o
estoque de bens produzidos no Brasil, menores serão
os preços pagos pelo povo, principalmente na produ-
ção agrícola. São esses os produtos que, de uma
hora para a outra, impulsionam os preços para o alto,
fazendo com que retorne a inflação.



Ora, o Brasil já mostrou que somos capazes de
produzir, eficientemente, sem quaisquer intempestivi-
dades, o suficiente para manter o mercado consumi-
dor interno e exportar o excedente. Entretanto, não se
pode elevar a produção do País sem recursos sufici-
entes, e precisamos de muito mais do que aquilo que
se destaca para a produção rural. Bem, então conti-
nuaremos importando, o que é um desastre para o
País.

Sr. Presidente, entendemos por bem, não sei se
pela décima ou vigésima vez, trazer à apreciação
desta Casa a questão dos juros altos. Estamos no
Estado de Goiás, responsável por considerável par-
cela da produção de alimentos deste País, e ali, en-
tão, recebemos o impacto das queixas dos agriculto-
res. Mas não, não é simplesmente por estarmos jun-
tos no meio deles; é porque é uma verdade inatacável
esta de que juros altos não são o caminho exclusivo
para conter a inflação. Com juros baixos, vamos au-
mentar a nossa produção, viver em um país de abun-
dância e, inclusive, garantindo a alimentação de ou-
tros povos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra, por 20 minutos, ao Senador Mauro Mi-
randa, por cessão do Senador Ademir Andrade.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Executiva
Nacional do PMDB, na semana passada, perpetrou
um ato tristemente inusitado para o Partido que nas-
ceu, há quase 40 anos, sob o signo da luta contra a di-
tadura, contra as manobras de restrição do sufrágio
popular e pela integral redemocraticação do nosso
País.

Uma articulação de bastidores, executada pela
corrente que se recusa a ouvir o clamor das bases
partidárias em favor da candidatura própria à Presi-
dência da República, transformou as prévias do próxi-
mo dia 20 de janeiro em um jogo de cartas marcas em
circuito fechado, reduzindo o número de votantes
para cerca de quatro mil, e, assim, marginalizando
mais de 100 mil militantes peemedebistas.

Como bem observou o nobre Colega e compa-
nheiro Maguito Vilela, é muito mais fácil tentar pressi-
onar, constranger e aliciar quatro mil pessoas do que
manipular um universo de 150 mil.

Tudo isso, Sr. Presidente, para tumultuar, anteci-
padamente, as pré-candidaturas Itamar Franco e Pe-
dro Simon à Presidência da República, apoiadas com
ardor pela maioria da militância em todo o País, mas

temidas pela cúpula partidária intimamente aliada ao
Palácio do Planalto.

Acredito que o nosso valoroso Senador Pedro
Simon, pré-candidato do PMDB à Presidência da Re-
pública, concorda com tamanha censura democráti-
ca. Afinal, como ex-Governador do Rio Grande do
Sul, brilhante Parlamentar e um dos maiores ícones
do Partido em toda a sua história, Pedro Simon, tenho
certeza, também gostaria de ver o seu nome respal-
dado pelo maior número possível de militantes em
todo o País.

Se é verdade que podemos aquilatar a estrutura
de um homem pelos inimigos que ele tem, ainda as-
sim, indago-me dos motivos profundos de tanto pavor
ao Governador de Minas Gerais e ex-Presidente da
República, Itamar Franco, e ao grande companheiro e
amigo, Senador Pedro Simon.

Por que temer Itamar Franco, que teve a cora-
gem de apostar no Plano Real, reduzindo drastica-
mente a hiperinflação, resgatando o trabalhador bra-
sileiro do pesadelo da indexação e das remarcações
diárias de preço? O que há para recear no ex-Presi-
dente que, diante da única acusação de corrupção ao
seu Governo, lançada contra um dos mais próximos
colaboradores, decretou a suspensão desse funcio-
nário durante as investigações, para reintegrá-lo de-
pois de comprovada absoluta improcedência das de-
núncias?

Qual a razão do desconforto provocado em polí-
ticos importantes e seus aliados no colunismo cha-
pa-branca pelo governante que assumiu uma luta pio-
neira contra os cartéis multinacionais da indústria far-
macêutica e em defesa dos idosos, aposentados e
desempregados sem recursos para pagar os altos
preços dos remédios?

O que pode haver de tão errado com o Governa-
dor mineiro que, desafiando um programa de privati-
zação do setor elétrico, açodadamente concebido
apenas para fazer caixa mediante a queima do patri-
mônio público, assumiu a defesa intransigente da Ce-
mig e provou estar certo tão logo surgiram os primei-
ros sinais da crise de abastecimento energético?

A quem interessa cortar a ascensão de um
nome tradicionalmente identificado com a defesa e o
fortalecimento da empresa nacional – micro, peque-
na, média ou grande –, quando sabemos que ele é no
nosso grande trunfo no esforço de integrar o Brasil so-
berana e vitoriosamente ao processo de globaliza-
ção?

Pedro Simon tem dito que o PMDB luta pela dig-
nidade do povo, pela redistribuição da renda, pela es-



tabilidade econômica, pela elevação do emprego,
pela retomada do desenvolvimento, pelo resgate so-
cial, da agricultura, do transporte e da energia. S. Exª
diz que, se chegar à Presidência da República, será o
fim da impunidade. O exemplo virá de cima.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou con-
victo de que da maneira pela qual o PMDB responder
a essas questões candentes da hora dependerá sua
credibilidade para conduzir o País na rota da retoma-
da do crescimento econômico, do desenvolvimento
humano e da soberania altiva. Tenho certeza de que a
sociedade continuará confiando em nossa legenda
apenas enquanto formos capazes de provar que esta-
mos à altura de prosseguir com nossa velha luta pela
redemocratização política no novo patamar do com-
bate à exclusão social.

Quando nossa democracia interna e nossa tra-
dição pluralista são pisoteadas, quando a vontade da
maioria é sufocada por manobras de gabinete,
vemo-nos na iminência de perder nossos vínculos
com as reivindicações populares e as bases munici-
pais, estaduais, comunitárias, sindicais e intelectuais
que dão vida e substância ao nosso programa.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con-
cedo um aparte a V. Exª com muito prazer.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Senador Mauro Miranda, aplaudo V. Exª pelo senti-
mento peemedebista, pela vontade de que esse Par-
tido realmente seja unido nacionalmente para que
possamos construir essa unidade com entendimento
e com solidariedade para que atravessemos as elei-
ções do próximo ano com uma presença muito forte
nacionalmente. Aplaudo V. Exª também na questão
da restrição tão pequena do colégio eleitoral para a
prévia. Quero dizer a V. Exª que eu chagaria até a in-
clusão dos vereadores neste colégio eleitoral das pré-
vias. Temos mais ou menos 7 mil vereadores no País
todo, mais 4 mil, são 11 mil, o que seria todo o elenco
de eleitores desta prévia, representando de maneira
expressiva os peemedebistas que estão na militância
do PMDB. Seriam praticamente 11 mil votos, porque
militantes mesmo, aqueles inscritos no PMDB, temos
seis milhões. A pretensão dos 100 mil é válida tam-
bém, mas já seria uma legitimidade chegarmos aos
11 mil, incluindo os vereadores. Acredito que o Con-
selho Político Nacional do PMDB haverá de analisar
com carinho essa questão.Não estou de um lado nem
em outro nesta luta dentro do PMDB; estou a favor do
Partido. Não tenho essa desilusão com o PMDB,
como V. Exª está colocando, de racha, de dificuldade,

de que não iremos às eleições com um candidato pró-
prio. Vamos às eleições com um candidato próprio.
Tenho absoluta certeza disso e – ou com o Itamar
Franco, ou com o Pedro Simon, ou com uma terceira
pessoa, o que acho difícil –, temos duas grandes e
respeitáveis lideranças que temos no PMDB, e temos
de seguir, sim, aquele que for eleito nas prévias como
candidato do PMDB. Entusiasmo-me muito com este
Partido que fez a redemocratização do País. Se avali-
armos a força do PMDB em âmbito nacional, perce-
beremos que regionalmente é o Partido mais forte no
Brasil. Temos condições de eleger no mínimo dezes-
seis candidatos a Governador de Estado. Não há por
que ficarmos lamentando a possibilidade de restringir
o colégio eleitoral das prévias para, em vez de cem
mil, quatro ou onze mil. O PMDB é forte. Temos de
mudar a linguagem e convergi-la para o fortalecimen-
to do PMDB. Cada vez que dizemos que o PMDB está
enfraquecido ou rachado, que não vai a lugar algum,
que é armadilha, fazemos um desserviço ao PMDB.
Estaremos colaborando com o nosso Partido e com a
Nação se exaltarmos o PMDB nessa grande luta não
só visando ao restabelecimento da democracia – que
já foi feita –, mas também à busca de soluções econô-
micas e sociais para o desenvolvimento do País. Essa
é uma bandeira forte que tem o PMDB, que é capaz
de conquistar a população. Talvez não tenhamos, no
plano nacional, um grande líder que possa fazer a uni-
dade do Partido. Mas, com os nossos líderes atuais,
com mais ou menos força, temos de fortalecer o
PMDB com mensagens positivas, de otimismo, de
luta, dando-nos todos as mãos, sem abrir cada vez
mais o fosso entre uma ala e outra ou entre pessoas.
Não prestamos, assim, um grande serviço ao PMDB
e à democracia. Aplaudo V. Exª pelo pronunciamento
e por sua preocupação com um PMDB forte e unido,
mas fica o meu ponto de vista a respeito do assunto.
Muito obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se-
nador Juvêncio, agradeço profundamente o seu apar-
te. V. Exª é um líder inconteste no seu Mato Grosso do
Sul, um dos melhores prefeitos que Campo Grande já
teve e um Senador que representa muito bem aquele
Estado.

As preocupações de V. Exª são as minhas.
Como V. Exª, também tenho o entusiasmo por esse
Partido que começou das bases, que lutou contra a
ditadura, que fez tanta transformação neste País, mas
que lamenta profundamente alguns retrocessos nes-
se encaminhamento da disputa à Presidência da Re-
pública.



Precisamos falar, sim, para que venham votar
conosco nessa prévia todos os vereadores do PMDB,
todos os vice-prefeitos e prefeitos, para que pratica-
mente façamos, nessa prévia, uma pré-campanha à
Presidência da República. Escolheremos um nome.
Como V. Exª, também tenho certeza de que o nosso
PMDB terá um candidato à Presidência da República
com capacidade e garra para ganhar as eleições e
para buscar a redemocratização social do País.

Agradeço a V. Exª pelo aparte, que vem somen-
te se somar ao meu. Tenho o mesmo entusiasmo que
V. Exª por esta unidade, por este patrimônio imenso
de todos os brasileiros: o PMDB. Por isso, luto com to-
das as forças a fim de que tenhamos um candidato à
Presidência da República competitivo e que ajude a
transformar este nosso País.

Hoje, mais que nunca, o PMDB, o partido da de-
mocracia, precisa dignificar a nossa tradição histórica
e honrar o nosso passado, para desenhar o papel que
lhe cabe na construção do futuro, e o respeito mútuo
no diálogo interno é condição prioritária para tanto.Se
Deus quiser, breve teremos um candidato à Presidên-
cia da República com unidade de todas as forças,
numa eleição e numa discussão democrática entre os
membros do nosso Partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Peço às
Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes que compareçam ao plenário para registra-
rem suas presenças. Temos hoje uma sessão delibe-
rativa, ao contrário do que geralmente ocorre às se-
gundas-feiras.

Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da
Fonseca, por cessão do Senador Luiz Otávio, por vin-
te minutos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais
uma vez, venho à tribuna do Senado Federal pensan-
do no meu Estado, o Mato Grosso do Sul. A imprensa
tem divulgado insistentemente no meu Estado um
fato que merece a nossa atenção, a atenção do Go-
verno estadual e da Bancada Federal de Mato Grosso
do Sul. Trata-se do ICMS sobre o gás oriundo da Bolí-
via. Sabemos que o gasoduto Brasil–Bolívia é de fun-
damental importância para o alavancar do nosso de-
senvolvimento não somente para o Brasil, mas, de um
modo especial, para Mato Grosso do Sul, porque a
sua entrada no Brasil se faz por meio de Corumbá.

Corumbá é uma cidade que o Brasil conhece, de
uma riqueza natural imensa. Temos ali o manganês e

o minério de ferro, com plenas condições de oferecer
matéria-prima para uma grande indústria siderúrgica
e também um pólo mínero-siderúrgico ou um pólo in-
dustrial de grande importância para o País. Essa área
é de investimento prioritário para um País que deseja
obter a sua soberania econômica, haja vista que as
negociações com a Bolívia não foram fáceis para que
pudéssemos implantar não somente um gasoduto,
mas também as termoelétricas, programadas para
serem instaladas em nosso território.

Está prevista a instalação de termoelétricas em
Corumbá e em Campo Grande, já estando instalada a
de Três Lagoas. Elas são de importância fundamental
para injetar energia no desenvolvimento do País. Nes-
se instante, surge a questão da cobrança do ICMS so-
bre o gás proveniente da Bolívia. Vejam V. Exªs a im-
portância deste assunto.

Hoje, o gasoduto transporta aproximadamente
17 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural,
atravessando Mato Grosso do Sul em 717 quilôme-
tros, para alcançar os Estados progressistas do nos-
so País. No futuro, ele chegará até Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul.

A arrecadação de ICMS desse volume de gás
transportado fica hoje entre R$145 e R$150 milhões
anuais, valor bastante significativo para a economia
de Mato Grosso do Sul. Essa arrecadação na entrada
do gás no território nacional foi decidida depois de
profundos estudos da Petrobras e da Receita Federal.
Foi a primeira condição tributária para que se pudes-
se fazer uma harmonização na cobrança desse tribu-
to nacionalmente.

Em dois a três anos, o gasoduto transportará
não apenas 17 milhões de metros cúbicos, mas apro-
ximadamente 40 milhões de metros cúbicos, o que
significa que a nossa arrecadação, hoje de aproxima-
damente R$144 milhões anuais, pulará para R$360
milhões. Trata-se de um valor de tributo muito signifi-
cativo, uma injeção de desenvolvimento em Mato
Grosso do Sul, um Estado que oferece ao País a ma-
téria-prima necessária para uma grande alavanca-
gem de desenvolvimento, principalmente na área in-
dustrial, seja na siderurgia ou no pólo mineroquímico.
Também oferece ao País, por meio da agricultura e da
pecuária,uma grande produção para verticalização
da nossa economia com a implantação da agroindús-
tria.

Na verdade, Senador Iris Rezende, nós, do
Centro-Oeste, temos a agroindústria como grande
potencialidade econômica hoje e futuramente, porque
o mundo inteiro tem carência de alimentos, de terras
agricultáveis como a nossa. São terras boas, férteis e



que podem receber a grande expansão do desenvol-
vimento nessa área. Portanto, Estados do Cen-
tro-Oeste, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás, são dotados dessa potencialidade que tem de
ser transformada em realidade. A energia é a realida-
de que chega mas com problemas como o da tributa-
ção.

Senador Lúdio Coelho, em Mato Grosso do Sul,
é importante que o gasoduto se estenda para Doura-
dos, a grande área de produção agrícola do nosso
Estado. Há também que se estender para o norte, até
Rio Verde e Coxim, no mínimo, onde estão as gran-
des cerâmicas, carentes de energia, principalmente
do gás, a fim de que tenham maior expansão e forte
presença nacional. A cerâmica de Rio Verde, no norte
do Estado, é respeitada no cenário nacional no ramo
industrial. Esses ramais de gasoduto são fundamen-
tais, como o são também as termoelétricas de Co-
rumbá, Campo Grande e Três Lagoas.

Mas essa questão tributária aflige. Outros Esta-
dos já se mobilizaram, por meio do Confaz, para tirar
do Mato Grosso do Sul esse privilégio de receita na
entrada do gasoduto, que é estrategicamente impor-
tante, não só no sentido técnico, mas para o desen-
volvimento da região, que precisa dessa injeção de
recursos para alavancar seu crescimento.

Atualmente, o Mato Grosso do Sul está atrás de
Goiás e de Mato Grosso. Precisamos, com todos es-
ses recursos, estar juntos, dar as mãos para essa ar-
rancada de desenvolvimento da região Centro-Oeste,
a fim de que este País se fortaleça cada vez mais na
grande competição dos mercados internacionais,
seja simplesmente na área da agricultura e da pecuá-
ria, como também na agroindústria.

Em Mato Grosso do Sul, chegaram a dizer que
São Paulo poderia estar atrapalhando esse processo,
mas não creio nisso, apesar de tê-lo tentado, usando
o Confaz, mas pretendendo talvez melhor distribuição
– na sua ótica – da receita desse imposto.

O que mais me preocupa – esta é a razão de eu
ocupar hoje a tribuna – é que a associação dos produ-
tores independentes de gás deseja a extinção desse
tributo e o fim do ICMS cobrado no transporte do gás,
o que para nós é uma sangria que não pode ocorrer.
Se isso se tornasse realidade, geraria um empobreci-
mento não só do Mato Grosso do Sul, mas do País.

Verificamos, no cenário econômico nacional, a
existência da globalização e da desestatização pelas
ações das grandes empresas internacionais. Registro
que os Srs.Senadores já expuseram várias vezes seu
ponto de vista sobre o tema. Os investidores chegam
ao País como se fossem os salvadores da Pátria. Na

verdade, quem está salvando a Pátria somos nós,
com matéria-prima e mão-de-obra baratas para uma
remessa de lucro que não condiz com os interesses
nacionais.

Não se pode dizer que não queremos empresá-
rios estrangeiros no País. Esperamos somente que o
investimento e o lucro não sejam incompatíveis com o
desenvolvimento e com a justiça social de que o nos-
so País tanto necessita, por meio, principalmente, do
tributo. Não basta uma empresa estrangeira muito for-
te oferecer ao País milhares de empregos. É também
indispensável haver o retorno, ou melhor, a contribui-
ção dessas empresas estrangeiras ou nacionais com
impostos justos que incidam sobre as suas ativida-
des. Ao lado do emprego criam-se os bolsões de po-
breza.Há muitas pessoas necessitando de educação,
saúde, transporte, segurança e justiça. Portanto, não
basta apenas emprego; é necessário capital investi-
do, de eficiência social.

Nós, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, não po-
demos, de forma alguma, dispensar o imposto, por-
que os produtores independentes do gás assim dese-
jam para inserirem-se com mais conforto no mercado
interno brasileiro. Não foi para isso o grande esforço
financeiro e político que realizamos para a implanta-
ção do gás da Bolívia com a finalidade de alavancar o
nosso desenvolvimento.

Desenvolvimento, sim, mas com tributos justos
também. Essa questão de guerra fiscal e esse leilão
de favorecimentos fiscais estaduais têm de ser varri-
dos do território nacional. Agora, há ainda empresas
fortes, solicitando algumas isenções que não condi-
zem com os nossos interesses ou os do nosso povo e
mesmo com o nosso desenvolvimento.

Diante desse quadro, preocupa-me um outro
aspecto de fundamental importância, que é do conhe-
cimento dos Senadores Lúdio Coelho e Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal e do Congresso Naci-
onal. Em Mato Grosso do Sul, o Governo estadual
está completamente desalinhado da Bancada Fede-
ral. Trata os Senadores e os Deputados Federais que
não são da Situação no Estado como se fossem es-
tranhos no ninho, como se não existissem; e o pior, re-
conhecem que existem, mas maltratam.São ditas coi-
sas desnecessárias, não só faltando com a ética do
relacionamento entre Executivo e Legislativo e com a
necessária harmonia entre esses dois Poderes, mas
faltando também com os interesses do povo, que exi-
ge solidariedade para com o Estado.

Para tal, para a construção de uma sociedade
justa e progressista, deve haver um bom entendimen-
to com a Bancada Federal. Caso contrário, trará pre-



juízo ao nosso Estado. E isso não pode continuar pela
simples razão de que estamos aqui, Deputados Fede-
rais e Senadores, ansiosos, todos os dias, para dar-
mos as mãos ao nosso Estado.

Podem os Srs.Senadores e o povo brasileiro ob-
servar que não estamos assomando a esta tribuna
para tecer crítica ao Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul. Entendo que a crítica desmerece a
imagem do nosso Estado, que não pode ter sua ima-
gem denegrida, apesar de fatos os mais escabrosos
ocorridos lá, os quais não vamos comentar. Inclusive,
esses fatos não são recomendados para uma boa
postura da gestão pública, e sabemos disso.

Ainda outro dia, disse ao Sr. Governador, que
me telefonou dizendo coisas desnecessárias, que to-
masse cuidado, porque não desejo aqui da tribuna
denegrir o processo da gestão pública do Estado. De-
sejo, sim, propagar uma boa imagem do Estado e au-
mentar a auto-estima do povo sul-mato-grossense.

No caso do ICMS do gasoduto, o Governo esta-
dual já tomou uma atitude adequada, mas acanhada.
É preciso que Governo estadual e Bancada Federal
se dêem as mãos, para que possamos realizar um
trabalho eficiente e rápido de conscientização do nos-
so povo a respeito do que está ocorrendo em nosso
Estado. Tal atitude requer ação imediata, visando coi-
bir, de uma vez por todas, uma atividade que pode ser
deletéria para a nossa economia, sem perder de vista
que a desregulamentação da nossa economia pode
ser um caso sério.

O nosso Senador Lauro Campos sabe disso.
Quanto mais se desregulamenta, menos compromis-
so com o Fisco. Quanto menos compromisso com o
comparecimento aos cofres do Estado, melhor, sob
aquele dito rotineiro: “Mas há tanto imposto neste
País!” Realmente, existem muitos impostos e é preci-
so haver uma reforma tributária. Devemos fazer justi-
ça fiscal, que não ocorre mediante a isenção de quem
pode pagar e de quem tem a obrigação de investir.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo o
registro da minha preocupação. Tenho certeza de que
falo em nome dos três Senadores. Estamos de braços
abertos à espera de que o Governo do Estado se jun-
te a nós, para que faça uma administração profícua
que honre os sul-mato-grossenses, a fim de que cres-
ça o nosso Estado e se torne realidade aquela grande
esperança de construir o Estado-modelo deste País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nova-
mente, peço aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes ou em outras dependências do

Senado que compareçam ao plenário para o registro
de suas presenças.

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândi-
do.

S. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na quin-
ta-feira passada, falei desta tribuna da situação do
Estado do Rio de Janeiro. Comentei que, na Cidade
do Rio de Janeiro, há problemas muito sérios e de
toda ordem, como a falta de emprego – como ocorre
em todo o Brasil –, de moradia e de transporte, além
da violência. Nos últimos dias, em virtude da poluição
da água, a população estava usando água mineral,
porque não suportava beber água da Cedae. Além do
mais, há a violência constante que atinge a popula-
ção, principalmente à noite, nos sinais de trânsito,
quando, muitas vezes, as pessoas são abordadas por
marginais, que acabam, inclusive, assassinando os
motoristas para tomar-lhes o veículo.

Por infelicidade, no sábado último, mais um
companheiro nosso foi assassinado de forma brutal e
covarde. Falo do sindicalista, companheiro Aldanir
Carlos dos Santos, que esteve conosco na Vila Ken-
nedy na Zona Oeste, no Bairro do Bangu, num ato em
homenagem à semana da Consciência Negra. Depo-
is de se retirar do ato, dirigiu-se à sua casa e foi abor-
dado por dois indivíduos que o assassinaram. O sindi-
calista de 39 anos de idade, casado, pai de dois filhos
adolescentes, tem vida sindical destacada. É ativista
dos direitos sociais, dirigente da Central Única dos
Trabalhadores, Presidente do Sindicato da Sinergia
no Rio de Janeiro e membro destacado do grupo
anti-racismo da CUT.

Tudo nos leva a crer que esse crime tenha cono-
tações políticas, mas o fato é que o companheiro foi
mais uma vítima da violência que se abate sobre o
nosso País, principalmente sobre as grandes cidades
brasileiras.

Conversando com o sindicalista sábado à noite,
pouco antes de ele ser assassinado , mencionei o
Projeto de Lei nº 5.483, que o Governo encaminhou
ao Congresso Nacional, o qual trata da revogação do
art. 618 da CLT. Ele disse-me que organizaria uma ca-
ravana de trabalhadores a Brasília, a fim de dialogar
com os Parlamentares e pressioná-los, a fim de que
não votassem a favor do projeto oriundo do Poder
Executivo, que propõe a revogação do art. 618 da
CLT.



O Projeto de Lei nº 5.483, de 2001, em tramita-
ção na Câmara em caráter de urgência, submete o
legislado ao negociado e tem como objetivo principal
reduzir o patrimônio jurídico do trabalhador estrita-
mente ao que está disposto na Constituição Federal.
Na verdade, seu intento principal é a revogação do
art. 618 da CLT. Isso significa que a CLT será ignora-
da quando os dispositivos que a compõem não esti-
verem explicitados em convenção ou acordo coleti-
vo. Em suma, é mais um golpe que o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso tenta dar na classe traba-
lhadora.

Para o Governo Federal o Direito do Trabalho
estaria resumido aos ”direitos mínimos“ do trabalha-
dor. Considerando-se que parte significativa dos direi-
tos trabalhistas constitucionais não estão regulamen-
tados e, por essa razão, ainda não têm eficácia plena,
esses ”direitos mínimos“ são bem menos significati-
vos do que parecem, o que revela estudo da Assesso-
ria Técnica da Bancada do PT na Câmara, o qual utili-
zaremos a seguir.

O art. 7º da Constituição Federal, que dispõe so-
bre os direitos sociais, garantiria, hoje, independente
de lei, apenas:

– princípio da irredutibilidade do salá-
rio, inciso VI;

– a jornada máxima de trabalho de 44
horas semanais e de seis horas em turnos
ininterruptos, inciso XIII e XIV;

– descanso semanal remunerado, inci-
so XV;

– a remuneração da hora extra em, no
mínimo, 50% da hora normal, inciso XVI;

– as férias anuais acompanhadas de
abono no valor de um terço, inciso XVII;

– aviso prévio de 30 dias, inciso XXI;
– ajuizamento da ação judicial, inciso

XXIX;
– a proibição de diferença de salários,

de exercício de funções e de critérios de ad-
missão por motivo de sexo, idade, cor ou es-
tado civil, inciso XXX;

– proibição de discriminação salarial e
contratual para o portador de deficiência, in-
ciso XXXI;

– proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual, inciso XXXII;

– proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de 18 anos e
de qualquer trabalho a menores de 16 anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos, inciso XXXIII;

– e igualdade entre empregado e tra-
balhador avulso, inciso XXXIV.

– Para os trabalhadores domésticos,
dos direitos acima valem apenas o princípio
da irredutibilidade do salário, inciso VI; o de
descanso semanal remunerado, inciso XV;
as férias anuais acompanhadas de abono
no valor de um terço, (XVII); e o aviso prévio
de 30 dias, (XXI).

Outros direitos constitucionais dependem da
lei para terem eficácia e, por essa razão, suas condi-
ções de eficácia estariam em risco na nova regra
proposta pelo Governo Federal. São eles:

– proteção contra a despedida arbitrá-
ria ou sem justa causa, inciso I;

– FGTS, Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, inciso III;

– piso salarial, inciso V;
– 13º salário, inciso VIII;
– remuneração de trabalho noturno su-

perior à do diurno, inciso IX;
– proteção do salário, inciso X;
– participação nos lucros, inciso XI;
– salário-família, inciso XII;
– remuneração da hora extra superior

a 50% do valor da hora normal, inciso XVI;
– abono de férias superior a 1/3 do va-

lor do salário, inciso XVII;
– licença à gestante;
– licença-paternidade;
– proteção do mercado de trabalho da

mulher;
– aviso–prévio proporcional;
– adicionais de remuneração para ativi-

dades penosas, insalubres ou periculosas; e
– proteção em face da automação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aprova-
do o projeto do Governo Federal, o depósito do
FGTS, que hoje é de 8% ao mês, poderá ser reduzi-
do para 0,5%, por exemplo, se assim for acordado
em negociação coletiva.

Também pelo projeto o 13º salário, sempre pago
no final do ano, poderia ser fragmentado e repartido
em 12 parcelas mensais, o que definharia o seu signi-
ficado e valor. O mesmo poderia ocorrer com as féri-
as, se assim determinasse a convenção ou o acordo
coletivo de trabalho. Enfim, caso patrões e emprega-



dos resolvessem seguir a sugestão do Ministro Fran-
cisco Dornelles, além dos direitos previstos na con-
venção ou no acordo coletivo, os ”direitos mínimos“
poderiam estar reduzidos a: aviso prévio de 30 dias;
férias anuais ou abono de 1/3; remuneração da
hora-extra a 50% da hora normal; descanso semanal
remunerado; jornada de 44 horas semanais. Quanto
às condições de pagamento do 13º salário, do FGTS,
dos adicionais noturno, de insalubridade, de periculo-
sidade e de penosidade, restaria uma absoluta indefi-
nição.

A proposta do Governo Federal excepciona a
CLT e as normas trabalhistas em geral, o que afronta
o disposto no caput do art. 7º da Constituição Federal
que diz: ”São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, além de outros que visem à melhoria de sua con-
dição social (...).“ Pelo projeto do Governo, faz o mes-
mo não só com a CLT, mas com a lei que trata do
FGTS e outras tantas que regulamentam os direitos
trabalhistas, sejam eles relacionados na Constituição
ou não.

A redução e a extinção de direitos trabalhistas,
incluindo aqueles regularmente previstos em leis, ca-
racterizam-se como precarização do trabalho. Tal
como as mudanças promovidas na legislação desde
1995, esse projeto abre a possibilidade para a legali-
zação de uma relação de trabalho absolutamente mal
remunerada, desde que prevista em negociação cole-
tiva.

E sobre o suposto fortalecimento das entidades
sindicais e do instituto da negociação com a adoção
da proposta do Governo, alardeado pelo Ministro do
Trabalho e Emprego, temos a observar o seguinte:

1) O PL em questão configura-se
como mais uma interferência do Poder Pú-
blico nas negociações sindicais;

2) cabem aos próprios sindicatos exer-
cer a autonomia e a liberdade sindicais;

3) o contexto das relações de trabalho
caracteriza-se pela desestruturação do mer-
cado de trabalho, com a prática contínua de
medidas precarizantes como a terceiriza-
ção;

4) é público e notório que o Governo
Federal não defende a livre negociação sin-
dical. Como exemplo, podemos lembrar os
petroleiros, em 1995, e os servidores públi-
cos federais, nos últimos 7 anos.

Ao dispor que o contratado coletivamente se
sobreponha ao legislado, a proposta impõe interes-
ses privados localizados sobre interesses públicos.

Isso porque, ao criar regras para um contrato com
direitos reduzidos, abre a possibilidade não só de a
remuneração ser menor, como também as contribui-
ções legais. E com isso, recursos deixam de ser re-
colhidos aos cofres públicos. O INSS, por exemplo,
certamente arrecadará menos, tal como o próprio
FGTS, que financia políticas públicas nas áreas de
saneamento e habitação popular.

Enfim, o projeto de lei não apenas ofende a
Constituição, mas também se caracteriza como injurí-
dico por ser incoerente com os princípios do Direito
do Trabalho que predominam no ordenamento jurídi-
co nacional, além de trazer prejuízo aos cofres públi-
cos.

Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a proposta do Poder Executivo afetará diretamen-
te a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Com
ele, os direitos trabalhistas, inclusive aqueles previs-
tos na Constituição, poderão ser sumariamente sacri-
ficados.

Além disso, podem ser revogados direitos e
princípios básicos, como a proibição de alteração uni-
lateral no contrato de trabalho (art. 468 da CLT), o
contrato de trabalho por tempo indeterminado (art.
443 da CLT), as licenças justificadas do trabalhador
ao serviço (art. 473 da CLT) e a assinatura na carteira
de trabalho (art. 29 da CLT), dentre outros.

Devemos ainda denunciar ao povo brasileiro o
cinismo do Governo, segundo o qual o projeto é fun-
damental para a geração de emprego, a moderniza-
ção das relações de trabalho e o fortalecimento dos
sindicatos. Mas está claro que o Governo vende gato
por lebre com o objetivo de desonerar o capital, em
detrimento, mais uma vez, de direitos e garantias da
classe trabalhadora. Por isso mesmo, os trabalhado-
res em todo o País se mobilizam contra esse projeto.

Por último, Sr. Presidente, lembrando os fatos
lamentáveis da última semana, em que foi montado
pesado esquema de segurança de modo a manter o
povo afastado das dependências do Congresso, que-
ro dizer que é justo que a classe trabalhadora pressio-
ne os Parlamentares contra uma proposta que de tal
maneira afeta a sua vida. Aliás, não me consta que a
Câmara ou o Senado tenham feito barreiras para im-
pedir a entrada de grandes lobistas do capital finance-
iro, dos grandes empresários e latifundiários que aqui
estão todos os dias defendendo seus interesses. Aqui
é a Casa do lobby. Os lobistas chegam à vontade,
sentam nas salas dos Senadores, tomam café e an-
dam por qualquer lugar, mas os trabalhadores ficam
impedidos de entrar aqui. É preciso nossa interven-



ção, porque senão eles vão ser expulsos e até espan-
cados.

São esses absurdos que estou cobrando da tri-
buna. Afinal, se o Governo e a base governista no
Congresso têm convicção de que estão do lado dos
trabalhadores, não há o que temer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola,
por cessão da Senadora Heloísa Helena, por vinte mi-
nutos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna dirigir um alerta à classe política. Em parte, fui
inspirado nessa minha fala por um discurso do Sena-
dor Pedro Simon, na sexta-feira, no qual S. Exª se
apresentava como candidato e fazia um justo reclamo
sobre o fato de que não aparece em nenhuma das
pesquisas de opinião.

A classe política está abrindo mão, gradativa-
mente, passo a passo, do controle sobre candidatu-
ras e avanço dos partidos políticos. É claro que há
uma tensão participante, um dialética, um conjunto de
conflitos entre a mídia e a classe política. A mídia, de
certa forma, deprecia a classe política e, por outro
lado, ocupa espaços que deveriam ser ocupados pela
classe política, a qual, porque os espaços são gene-
rosos, abre mão de suas posições. Falo mais claro: to-
memos o caso dos horários de televisão, que são um
mínimo que as empresas que recebem a concessão
para o uso de um serviço público — repito: para o uso
de um serviço público —, o que quase nunca aconte-
ce, dão para que a opinião pública brasileira possa
ser informada, independentemente de poder econô-
mico e de qualquer intervenção, pelos partidos políti-
cos, que são os organismos encarregados de gerir a
coisa pública. É, portanto, um assunto sério.

Sobre o argumento de que os programas de te-
levisão – permitam-me uma expressão chula – são
”chatos“, gradativamente começaram a surgir alguns
fenômenos que merecem nossa análise. Primeiro, o
crescimento desordenado da presença de especialis-
tas, chamados hoje de ”marketeiros“ ou de ”marketó-
logos“, no sentido de vestir o programa político eleito-
ral com aquelas atrações televisuais que não transfor-
mam o horário em ”chato“. Depois, surgiu uma fórmu-
la habilmente levada pelos canais e que a classe polí-
tica aceitou, supondo-se esperta, mas, ao meu juízo,
de maneira ingênua. Acreditar mais nos spots de 20

ou 30 segundos do que propriamente no horário de-
terminado e trocar o horário determinado por uma
quantidade maior de spots, ou seja, de flagrante de
20 segundos, onde sua mensagem, seus candidatos,
seus mitos e seus nomes apareçam. Por que ingê-
nua? Dizem os políticos que é muito mais importante
aparecer no spot do que num programa grande, por-
que o spot se repete várias vezes e o programa gran-
de vai ao ar uma vez e nem todo mundo vê.

Isso é verdade, mas também é verdade que o
spot é a forma mais completa de despolitização pos-
sível na vida brasileira. Ali, não se discute idéia ou o
programa; ali, não se apresentam as pessoas com o
que elas são; ali, entra um produto tal e qual um sabo-
nete ou um supermercado.

E a classe política, de bom grado, aceitando a
troca do seu espaço pela presença disseminada de
spots, vai vendo dia a dia o processo político transfor-
mar-se num processo de aparências, tocado pelas
mesmas regras do espetáculo televisual que regem
todas as transmissões televisuais.

Isso determina, primeiro, dentro dos Partidos,
quando não há unanimidade, uma briga de foice para
o domínio do spot.Segundo, isso faz com que a políti-
ca se apresente sem nenhuma carga doutrinária, que
é o que é sua base.

Verifiquemos agora, um ano antes das eleições:
quem, a não ser nos Parlamentos ou em lugares fe-
chados, está a discutir programas de governo? Muito
pouca gente, muito poucos Partidos.

O País não se divide entre a honrada escolha de
propostas para governar; o País se divide entre figu-
ras de comunicação que apareçam melhor na televi-
são; e, em torno de figuras de comunicação vestidas e
tratadas por hábeis mecanismos de domínio da ima-
gem, quem passa a representar um papel políti-
co-eleitoral significativo. Não estou me referindo es-
pecificamente a ninguém, estou analisando um pro-
cesso que já vem há muitos anos, no Brasil, para o
qual a classe política não atenta e, ao contrário, acei-
ta, porque é um processo político no qual as regras do
jogo não são determinadas por ela; são determinadas
ou pelos especialistas de marketing ou pelas esta-
ções de televisão que, com isso, conseguem, à guisa
de ajudar, um grave processo de despolitização da
vida brasileira.

O Senador Pedro Simon, no seu discurso, na
sexta-feira passada, lembrou inúmeros episódios. Ci-
tou, com aquele seu modo ao mesmo tempo alegre e
arguto, inteligente e simpático, nomes de pessoas
que se transformaram nas grandes figuras do pleito
eleitoral. Com isso, a classe política vê o debate desa-



parecer, o jogo das idéias esmaecer-se, ficando redu-
zido a pequenos grupos capazes de enfrentá-lo. A po-
pulação pode continuar perfeitamente alienada do
processo político. Pode votar pela simpatia, pelo clo-
se up, pelo bom uso, jamais por idéias.

Eu poderia dizer também – e o digo, embora não
seja esse o objetivo do meu discurso; tenho medo de
escapar do objetivo do meu discurso – que isso é uma
falácia do Presidencialismo. No parlamentarismo, tal
não aconteceria, porque no parlamentarismo é a
classe política como um todo, é a experiência de ho-
mens que vivem anos no trabalho parlamentar – por-
que Parlamentar conhece quem é quem na política. É
isso que gera o Governo, fruto de profundas articula-
ções. Nenhum Primeiro-Ministro é aprovado no Parla-
mentarismo sem que seja aprovado também o seu
programa de Governo.

Eu poderia dizer que isso também é um dos ma-
les do presidencialismo. Porém, não me afasto, nesse
particular, do meu discurso, porque o objetivo é aler-
tar a classe política – se é que tenho esse poder e
essa possibilidade – para um tipo de processo que,
vindo da natureza intrínseca da comunicação de
massas, hoje invade o processo político, ocupa o pro-
cesso político e faz com que até a roupa que os candi-
datos passam a usar, um ano antes, já comecem a
ser diferentes, no pleito, por determinação desses se-
nhores. Aliás, está entrando em moda aquela camisa
azul-clara com gola branca, tão bonita e tão bem-feita.
Ora, política não é isso! A política não se resume a
vinte segundos bem apresentados pela televisão. O
momento vivido pelo mundo, pelo Brasil, as dificulda-
des de governar não são uma aparência a ser levada
por aqueles que mais simpaticamente se apresentam
diante da população. Inevitavelmente, esse processo
conduz ao populismo, a formas novas do populismo,
que são as de conseguir, em 20 segundos, um tipo de
simpatia que pouco ou nada tem a ver com as idéias,
mas muito tem com a percepção, pelo eleitor, do rosto
da figura de comunicação de quem o faz. E aí, vem a
grande falácia. O Senador Pedro Simon aludia tam-
bém a isso em seu importante discurso de sexta-feira
passada. A falácia vem nas pesquisas, que são elas
outra forma, às vezes, indireta e, muitas vezes, direta
de manipulação. Por quê? Uma vez apresentada a fi-
gura de comunicação, dentro dos modelos da televi-
são, sem nenhuma necessidade de passado, de his-
tória ou de discussão política, a pesquisa vem o quê?
Confirmar aquilo que o próprio sistema, dominado
pela televisão, engendrou.

Inicia-se, então, um jogo dentro do qual passa a
ser absolutamente impossível existir com idéias, exis-

tir com projetos, discutir a sério com essa nação os
seus problemas e utilizar aquele escasso espaço de
tempo, que é dado como uma concessão. E olhe lá,
porque as emissoras de televisão, gradativamente,
convenceram a classe política de que os spots de 20
segundos são mais importantes, abandonando a
idéia original do uso do rádio e da televisão, que é, pri-
meiro: impedir a presença do poder econômico nas
eleições; segundo: dar aos candidatos igualdade de
oportunidade diante do público eleitor.

E estou entre os que defendem essa idéia. Há
muito tempo, tenho dado pronunciamentos nesta di-
reção e tenho ouvido outros companheiros que tam-
bém defendem a idéia de que programa de televisão,
de natureza eleitoral, deve ser feito com o candidato a
falar – ele pode gravar, não é preciso que seja ao vivo
– sozinho, diante de um fundo neutro, por mais cansa-
tivo e aborrecido que seja, porque o País, com isso,
ganhará, ao ver a efetiva condição, o efetivo preparo
dos candidatos. Talvez possa haver um debate com
os jornalistas em certas circunstâncias, mas não
pode haver a montagem em que – tomo as palavras
do Senador Pedro Simon – o candidato é quem me-
nos aparece. Quanto mais ele aparece, menos a
montagem em torno dele pode ser feita.

Faço esse alerta à classe política muito além da
minha condição de Líder do Governo. Sei que o próxi-
mo pleito já está marcado pela eiva desse processo –
e será difícil –. mas estamos a votar a reforma política.
Temos condições de levar adiante alguma reação di-
ante desse fato. Se ficarmos na posição defensiva de
aceitar o modelo como está, cada vez mais – e já é
muito – o comando do processo político desaparece-
rá dos Partidos políticos.

Já hoje quem pauta a imprensa não é o Parla-
mento; é a imprensa que pauta o Parlamento. Discuti-
mos os assuntos e os temas que a imprensa abordou.
Encontra-se, no Parlamento, quem prefira aderir a
esse processo a criar, no próprio Parlamento, as con-
dições para que ele se imponha pelas qualidades de
seus membros, pelo trabalho, pela capacidade de lu-
tar e de trazer temas à tribuna.Que temas sérios vota-
dos nas comissões são levados ao conhecimento da
opinião pública?

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador
Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sena-
dor Artur da Távola, o tema é dos mais interessantes.
A idéia inicial do espaço de 20 minutos e do espaço



de 40 minutos para propaganda divididos em breaks
de 30 segundos ou um minuto não é de todo má. Esse
processo de comunicação divide-se no tempo da pu-
blicidade: período de doutrinação das idéias, explica-
das com profundidade e cuidado, acompanhado com
um tempo de sustentação, com a utilização dos bre-
aks e dos pequenos spots para manter a presença
da imagem originalmente colocada. Mas é evidente
que isso não está acontecendo. Por exemplo, na últi-
ma eleição municipal, na capital do meu Estado em
Curitiba, um partido político gastou R$10,5 milhões
em rádio e televisão. Montou uma cidade cênica! Mas
vamos admitir que partíssemos para a sua sugestão:
o candidato na frente da câmera de televisão. Depen-
deria muito o resultado da comunicação da capacida-
de histriônica do candidato. Um bom ator conseguiria,
com o recurso da gravação antecipada, um desempe-
nho formidável. E as redes de televisão continuariam
fulminando candidaturas ao sabor dos seus interes-
ses. Outro dia assistia eu ao Jornal Nacional, quando
o Alexandre Garcia, com a boca cheia, numa satisfa-
ção tremenda, anunciou que eu me teria envolvido
num acidente de automóvel com o sentido de tirar um
dos motoristas do flagrante. Mentira absoluta! Mentira
que jamais conseguirei desmentir. Ao lado das singe-
las e inocentes idéias do financiamento de campanha
e do isolamento do candidato na frente da tela, há o
poder monumental de comunicação da televisão nos
espaços dos telejornais e das novelas, utilizadas tam-
bém para marketing, proliferação e divulgação de
idéias. Estamos diante de um grande impasse. Já
pensei muito na hipótese de o candidato solitário falar
na televisão. Mas considero mais interessante a se-
gunda hipótese aventada por V. Exª, ou seja, a de que
haja um colégio de entrevistadores, selecionados
com independência. Seriam representantes de vários
Partidos. Numa espécie de roda-viva, os candidatos
majoritários seriam sabatinados e responderiam a
perguntas de várias naturezas. Assim, não haveria
apenas o solilóquio de um especialista em comunica-
ção, um intérprete de idéias que não são suas, um
ator a representar um papel que não escreveu. Real-
mente estamos diante de grande dificuldade. Não
consigo entender como burlam a legislação a ponto
de fazer com que o espaço de vinte minutos destina-
do ao horário eleitoral na televisão seja um espaço di-
vidido com spots. No Paraná, onde existe manifesta
má-vontade do Judiciário para com meu Partido, há
dois semestres perdemos os spots. Retiraram-nos
do ar sem mais esta nem aquela. Na verdade, os
spots, que entram no meio da programação, acabam
sendo mais efetivos porque são assistidos por todos.

E acaba havendo uma predisposição por parte do pú-
blico, assim instruído e condicionado, a não assistir
aos programas eleitorais, que são criticados nas no-
velas e nos jornais. Há realmente um problema que
não se limita apenas à televisão, mas a todo o pacote
democrático, passando também pelo financiamento
das campanhas. Senador Artur da Távola, tenho mui-
to medo dos condicionamentos que nos impomos:
”Não vamos permitir imagens externas“. ”Não vamos
deixar que o candidato se utilize desses ou daqueles
recursos“. E a tal televisão privada, ligada a interes-
ses, empregará todos os recursos disponíveis para o
bem ou para o mal.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Obrigado, Senador Roberto Requião. Concordo
com V. Exª em vários pontos.

O programa eleitoral longo, aquele de 20 a 40
minutos de duração – passível de ser dividido em dois
– pode ser cansativo e aborrecido e determinar queda
de audiência. Porém, se essa queda ocorrer de 60
pontos de audiência para 20 pontos, significará falar
para 30 milhões de pessoas.

Trata-se de um argumento falacioso contra o
uso do horário eleitoral, exatamente para provocar o
uso do spot, principal instrumento de despolitização,
embora tenha um aspecto – como lembrou equilibra-
damente V. Exª – puramente propagandístico. .

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Ou pro-
pagação.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Exatamente. Menciono propaganda no sentido am-
plo da palavra.

Portanto, não importa que a audiência caia.
Mesmo nos países ditos evoluídos, os processos elei-
torais, em que não há voto obrigatório, não atingem,
às vezes, nem 50% do eleitorado. Mas interessam
àquelas pessoas que librarão o debate político nas
esquinas, nos sindicatos, nos colégios, nos clubes,
enfim, nos locais onde a sociedade se encontra.Politi-
zam!

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Serei
breve, nobre Senador Artur da Távola. Eu estava pen-
sando se, deste espaço etéreo onde subimos, é per-
mitido algum acordo entre Oposição e Governo, che-
gou a hora. Pedi a palavra para manifestar a minha in-
teira concordância com o pronunciamento de V. Exª.
Darei apenas uma pequena pitada de oposição –



nem será tanta. Há cerca de um ano, escrevi um tra-
balho chamado Entre a mentira e o silêncio, preven-
do que esta campanha não teria mensagens ou con-
teúdo político. Receio, por exemplo, que sejam elabo-
rados programas em que os candidatos a Presidente
da República comecem a apresentar receitas de do-
ces, de bolos, de quitutes e de outras guloseimas, na
falta da possibilidade de tornar séria a mensagem.
Agradeço muito a oportunidade e concordo com o es-
sencial do que foi dito por V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Obrigado, Senador Lauro Campos. V. Exª fala muito
bem. O que chama de doces e quitutes é o que ali-
menta o populismo. Impossibilitados de defender idéi-
as num espaço de tempo reduzido, os candidatos,
inevitavelmente, caem em formas de populismo. E o
que é, basicamente, o populismo? É o que os outros
querem ouvir, nada mais do que isso, que é, aliás, o
próprio processo da televisão. Na medida em que ela
é acompanhada pela chamada pesquisa do Ibope,
ela está, permanentemente, medindo o que a maioria
quer ouvir, quando a política é exatamente a atividade
de dizer, muitas vezes, o que as pessoas devem ouvir,
propostas que as pessoas necessitam conhecer.

Vou citar um exemplo de que V. Exª fala. Os ca-
nais transmitem, além dos programas obrigatórios, os
debates. Quem já participou, nesta Casa, de debate
majoritário – e acredito que vários Srs. Senadores já
tenham participado – sabe muito bem que o debate é
um terror. São feitas perguntas, para as quais há so-
mente dois minutos de resposta, um minuto para a ré-
plica. O candidato, diante de problemas magnos, gra-
víssimos, complexos, cambiais, econômicos, nacio-
nais, internacionais, enfim, culturais, tem que dar uma
resposta em dois minutos. Ele se desespera e acaba
vindo com uma fórmula.

Assim, trata-se de um resultado também pseu-
dodemocrático, embora ainda seja a melhor forma de
os candidatos, de alguma maneira, apresentarem-se,
mas não num espaço reduzido de uma hora e meia ou
duas horas, em que os candidatos são obrigados a
responder perguntas, com uma campainha implacá-
vel, que soa em dois minutos.Muitas vezes, um candi-
dato qualificado, eventualmente incapaz de uma sín-
tese em dois minutos, não responde, até porque co-
nhece mais o problema.

Vejam como tudo isso é uma transformação. A
meu ver, a classe política tem que pensar muito seria-
mente nessas novas formas, que, evidentemente,
não devem deixar de ser usadas, para que elas não
se aprisionem nos seus mecanismos. Quando McLu-
han dizia que o meio é a mensagem, ele não estava a

fazer uma frase. Conforme a característica da tecno-
logia que divulga uma idéia, a mensagem se ajusta à
tecnologia. E é da natureza da tecnologia da televisão
a urgência. V. Exªs vêem nos próprios telejornais ma-
térias internacionais ou nacionais de importância
concentradas em noticiários de vinte segundos. O
que se pode transmitir em vinte segundos senão cli-
chês ou formas superficiais? Assim acontece com a
política.

Ora, a política – não tenho a solução, estou fa-
zendo um jogo de idéias – precisa libertar-se dessas
prisões, e não o contrário, como está acontecendo
hoje. É só assistirmos ao noticiário para constatarmos
que estamos vivendo como servos da relação mí-
dia/pesquisa. E ela determina até candidaturas em
torno de figuras de comunicação, que podem ou não
corresponder àquilo que ”aparece“ ou como ”apare-
ce“ na mídia. O País já teve exemplos disso na Presi-
dência da República.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Artur da Távola, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Felicito V.
Exª por abordar este assunto, a respeito do que tentei
dizer algo na sexta-feira. V.Exª, com a sua autoridade,
competência e capacidade, como profundo conhece-
dor dos meios de comunicação, com muito mais pro-
fundidade, está abordando-o neste momento. Solida-
rizo-me integralmente com V. Exª. Penso que V. Exª
conseguiu colocar os pontos nos ”is“ e esclarecer de-
vidamente a matéria. Tenho dito, meu querido Líder,
que, se analisarmos tudo o que se fala sobre corrup-
ção na política brasileira, veremos que ela começa na
campanha eleitoral. É aí que vamos ver as bandalhei-
ras começarem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– V. Exª falou isso sexta-feira.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E, muitas
vezes, não são nem bandalheiras. O coitado do prefe-
ito, um homem de bem, um homem sério, está em
campanha, assumem compromissos em seu nome e,
depois, quando é preciso fazer uma licitação, vem um
outro e diz: ”Não, temos compromisso com essa em-
presa, porque ela nos deu tanto para a campanha!“
Ele quer fazer uma licitação para a coleta do lixo, mas
lhe dizem: ”Não, temos o compromisso com aquela
empresa, porque foi ela que nos ajudou na campa-
nha!“ Então, o início da corrupção está na campanha
política. Por isso, defendo, com paixão, a tese alemã
do dinheiro público na campanha. Essa é a primeira
tese. A segunda tese, Senador, é: se analisarmos os



gastos de campanha, verificaremos que 80% deles
são com programas de televisão, que é gratuito. Mas
para montar um programa de televisão gasta-se o
grosso da campanha eleitoral. Por quê? Porque eles
contratam os profissionais mais competentes, os
mais capazes, a fim de superar as novelas da Globo e
fazer qualquer coisa de espetacular. E conseguem fa-
zer! Ultimamente, os programas de televisão dos par-
tidos políticos são grandes produções. O do PT é bo-
nito, porque o Sr. Duda Mendonça conseguiu dar uma
feição simpática, sentimental, romântica ao PT. Apa-
rece uma criança e o locutor diz: Se você sente como-
ção olhando para essa criança, você já é um pouco
PT. Mas o dinheiro da campanha não é para ser gasto
assim, na propaganda eleitoral. Quando criamos os
espaços gratuitos, que foi uma das últimas leis do
Presidente João Goulart – naquela época, era uma
hora: meia hora para o MDB e meia hora para a Are-
na, embora a Arena fosse muito maior do que o MDB
–, tinha que aparecer o candidato falando. O candida-
to falando expõe o seu pensamento, expõe a sua
idéia. Ele diz o que é, mostra a sua cara. O que fize-
ram com o Pitta foi esconder a cara dele. O povo de
São Paulo votou em uma figura fantástica: um negro
vitorioso, capaz, competente, sério, dinâmico, extra-
ordinário, um super-homem, que tinha revolucionado
as finanças de São Paulo. Votaram nesse homem. E
quando ganhou, viu-se que era um coitado. Um funci-
onário subalterno, que estava nas empresas do Maluf
e que foi levado para a Secretaria da Fazenda, que
não era o seu metiê. V. Exª foi muito mais profundo. O
que estamos vendo hoje é a mídia e as empresas de
pesquisas querendo, pela primeira vez no Brasil, dizer
quem são os candidatos dos partidos. Até a eleição
passada isso não acontecia. O PSDB se reunia e es-
colhia seu candidato, assim como o PDT e todos os
outros Partidos. Escolhidos os candidatos, contrata-
vam uma empresa de publicidade para fazer sua pro-
paganda eleitoral. Agora, não. Agora, a mídia, as em-
presas de publicidade e as empresas que fazem o le-
vantamento de pesquisa querem dizer quem é o can-
didato. No caso da aliança PMDB, PSDB e PFL, esco-
lhem a Srª Governadora do Maranhão. Em outro parti-
do, escolhem fulano. Só não fazem com o PT porque
há o interesse, embora eles possam se enganar, de
que o Lula seja o candidato, porque acham que ele é
um candidato que perde no segundo turno. Nos de-
mais, eles levantam, baixam. O Sr. Ciro era um candi-
dato que, no início, tinha a mídia toda a seu lado, com
páginas e mais páginas, e ele estava feliz da vida.
Agora, quando parece que a mídia descobriu a candi-
data Roseana, ele está acusando: ”Denuncio que os

números da pesquisa são um absurdo, estão caindo,
isso é fórmula feita“. Isso era antes, quando ele ga-
nhava, ou agora, quando ele está perdendo? Portan-
to, creio que, se não tomarmos providência, se não fi-
zermos alguma coisa, sinceramente, não sei aonde
vamos chegar.E concordo com V.Exª: no parlamenta-
rismo não teríamos isso, porque nenhum duda men-
donça, nenhum nizan guanaes poderia fazer propa-
ganda do Primeiro-Ministro. Eles teriam que fazer pro-
paganda de todos os Parlamentares, porque depen-
deria da decisão da maioria do Congresso a escolha
do Primeiro-Ministro. Então, esse individualismo,
esse endeusamento, essa invenção em torno de um
nome não existiria. Mas, lamentavelmente, no presi-
dencialismo existe. Quando digo que a propaganda
teria que ser ao vivo, isso não significa que ele tenha
que falar ao vivo, ele pode gravar, mas ele deve apa-
recer falando. Com toda sinceridade, meu querido Lí-
der, acho que o dinheiro público na campanha e as
propagandas são as duas grandes saídas pelas quais
devemos caminhar.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Muito obrigado, Senador. Concordo com V. Exª e até
lembro que o meu Partido, no momento, passa por um
outro efeito desse, citado por V. Exª. Os meios de pes-
quisa e a mídia estão querendo que o nosso Partido
decida agora a escolha de seu candidato, quando tem
dois candidatos para passar por um processo de es-
colha. Ele está sendo compelido a fazer isso agora,
para facilitar as pesquisas, os programas de televisão.

Solidarizo-me com V. Exª pelo seu discurso de
sexta-feira, belíssimo, aliás, quando diz do absurdo
que é o nome de V. Exª não estar nas pesquisas. V
Exª é candidato pelo PMDB há mais tempo, tem uma
história política neste País, tem que ter o seu nome na
pesquisa. Tem que ter pesquisa com o seu nome e o
do ex-Presidente Itamar Franco, mas o que não pode
é tirar o nome de V. Exª, porque isso significa escoi-
mar uma candidatura legítima da possibilidade de se
apresentar, o que também é muito grave.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – O meu apar-
te será breve e é apenas para dizer que o que V. Exª
propõe é um aperfeiçoamento da lei, com que esta-
mos todos absolutamente de acordo. Porém não sei
de candidato algum, tenha sido ele eleito ou não, que
não tivesse se servido dessa mesma lei, com os mes-
mos procedimentos. A proposta de V. Exª, a sugestão,
que já não valerá para o próximo ano, e sim para elei-



ção posterior, creio ser inteiramente válida e conte
com a minha solidariedade.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Muito obrigado, Senador.

Estou apenas procurando alertar um pouco a
classe política, as pessoas que acompanham a políti-
ca no sentido de que não aceitemos que o grau de
despolitização da vida brasileira, que já é tão elevado,
seja também conduzido por um facilitário, no qual a
classe política entra supondo ser melhor sob o ponto
de vista eleitoral.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores.

Agradeço pela atenção.

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá-
vola, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos obser-
vado que o Brasil tem investido, de maneira até satis-
fatória, em vigilância sanitária animal.

Recentemente, tivemos um embate entre a
Bombardier e a Embraer. Naquela oportunidade, o
Canadá pretendeu acusar o Brasil de ter rebanhos
acometidos pelo mal da vaca louca. Posteriormente,
restou provado que no Brasil essa enfermidade jama-
is existiu e que as autoridades sanitárias tinham to-
mado todas as providências no sentido de evitar que
essa e que outras zoonoses pudessem acometer o
rebanho bovino brasileiro. Graças a Deus, o Brasil
acabou ganhando a questão, ou seja, a Embraer ga-
nhou o embate com a Bombardier. Infelizmente, sabe-
mos que após o atentado ocorrido no dia 11 de se-
tembro com o World Trade Center e também com o
Pentágono, em Nova Iorque e Washington respectiva-
mente, a indústria brasileira de aeronaves tem sofrido
uma débâcle impressionante em conseqüência des-
ses acontecimentos.

Assim o afirmo, Sr. Presidente, porque assisti
em meu Estado – e tenho notícias de que também
está acontecendo em outras Unidades da Federação
– a um fato inusitado: todas as leis obrigam que haja
uma vacinação do rebanho periodicamente contra a
febre aftosa. É obrigatório vacinar o rebanho bovino
no mês de novembro, como já foi feito no mês de maio
passado. No entanto, não existe uma só dose da vaci-
na contra febre aftosa. Sabemos que temos 6 ou 7

grandes laboratórios que produzem essa vacina para
atender a demanda em todo o País.

Em Goiás – Estado do qual cheguei anteontem
– o prazo para vacinação foi prorrogado para o dia 20
de dezembro, como também no Estado do Tocantins
o foi.

O que temo, Sr. Presidente, é que poderemos
ter que pagar uma multa alta por não cumprir a obri-
gação de vacinar o rebanho bovino, já que os labora-
tórios não estão conseguindo fornecer as vacinas.

Lembro-me recentemente de que tratamos,
aqui neste plenário, do problema de cartelização na
produção de vacinas em nosso País, o preço subiu às
alturas e houve, evidentemente, uma grande pressão
dos agropecuaristas brasileiros que fez com que os
preços das vacinas caíssem. Agora parece-me que
isso vai se repetir, a vacina já começou a subir de pre-
ço e não está sendo encontrada no mercado.

Receio que não teremos oferta adequada para
imunizar todo o rebanho brasileiro, e o que é mais pro-
vável que venha acontecer, como já disse, é que no-
vamente ocorrerá a cartelização e os preços das vaci-
nas contra a febre aftosa e outras zoonoses que aco-
metem o rebanho bovino subirão à estratosfera,
quando sabemos que estamos vivendo uma época
de preços altamente defasados na agricultura e pe-
cuária brasileiras. Para citar um exemplo, o preço do
boi gordo que historicamente correspondeu a US$
20.00, hoje se vende uma arroba de boi gordo no meu
Estado por R$39,00, quando historicamente o preço
da arroba do boi gordo foi de US$25.

Também sabemos das dificuldades que o setor
cafeeiro está passando em nosso País, certamente
devido à grande oferta de café no mercado internacio-
nal, além dos países produtores de café estarem fa-
zendo uma excelente política de marketing muito su-
perior à que o nosso País tem feito ultimamente. É o
que tem feito a Colômbia. Quando se realiza um en-
contro internacional de café, a Colômbia está sempre
muito bem representada, seu produto é apresentado
por belas moças colombianas, há muita matéria na
mídia e oferecem ao visitante um café delicioso, pre-
parado na hora.

Portanto, Sr. Presidente, quero alertar as autori-
dades sanitárias do nosso País, a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), para que não deixe
acontecer isso que está havendo em nosso País, ou
seja, todo produtor pecuarista é obrigado por lei a va-
cinar o seu rebanho, só que não há a oferta corres-
pondente da vacina para que isso se processe. E o
que estamos vendo – porque já assistimos a esse fil-
me antes – é que haverá uma cartelização do setor,



onerando, aumentando muito o preço dessa vacina-
ção.

Portanto, mais uma vez, faço este apelo às auto-
ridades sanitárias do Ministério da Agricultura para
que obriguem os laboratórios a produzirem em quan-
tidade suficiente a vacina contra a febre aftosa. No
Estado do Tocantins, em todos os Municípios, não en-
contrei nem uma dose de vacina, embora os laborató-
rios garantam que a entregarão a todo produtor pecu-
arista até o mês de dezembro.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a

palavra, pela ordem, o Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como é evi-
dente, já decorre mais de uma hora do horário que de-
veríamos iniciar os nossos trabalhos na Ordem do
Dia. Há matérias aqui que, a meu ver, poderiam ser
apenas discutidas. Já que, até o momento, não temos
quorum para votação, V. Exª poderia colocar em dis-
cussão essas matérias para posterior votação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presi-
dência convoca as Sras e os Srs. Senadores que se
encontram em seus respectivos gabinetes para que
venham ao plenário a fim de darmos início à Ordem
do Dia.

Ouviremos mais um orador, Senador Bello Par-
ga, e, em seguida, atenderemos o apelo de V. Exª, na
esperança de, até lá, termos número suficiente para a
votação das matérias constantes da Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
pela ordem de inscrição. (Pausa.)

S. Exª desiste da palavra.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.

(Pausa.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, no
caso do Senador Osmar Dias, a ordem dos fatores
não altera a soma. Nossos discursos são semelhan-
tes, não são idênticos, mas tratam de temas homogê-
neos.

Assomo à tribuna, Sr.Presidente, para trazer mi-
nha solidariedade ao Ministério Público do Paraná,

que está sendo pressionado pelo Governador do
Estado e pelo PFL. Os procuradores de Justiça, nesta
semana, receberam uma estranhíssima notificação
do advogado do PFL, do Governador e do Prefeito
Cássio Taniguchi. Eles foram notificados para não da-
rem informações a respeito do processo de corrupção
ocorrida na última eleição em Curitiba. Inclusive, uma
das acusações era a de que os procuradores teriam
repassado documentos ao PMDB.

Ledo engano do Sr. Governador e do Prefeito
Cássio Taniguchi.Ocorreu exatamente o contrário.Os
documentos foram repassados pelo PMDB ao Minis-
tério Público. Aliás, esse é o destino que queremos
dar a todos os documentos que comprovem a corrup-
ção ocorrida na eleição à Prefeitura de Curitiba. Va-
mos encaminhá-los ao Ministério Público Estadual e
ao Ministério Público Federal. Esses documentos fo-
ram encaminhados ao Procurador Geraldo Brindeiro,
ao procurador eleitoral do Paraná e à Receita Federal.

A eleição para a Prefeitura de Curitiba foi estra-
nhíssima, Sr. Presidente. Eles apresentaram uma
contabilidade de pouco mais de R$2,9 milhões. Mas
de repente, não mais que de repente, surgiu, depois
de uma cisão interna do grupo governista, uma conta-
bilidade paralela de R$32 milhões e notícias de que
outros comitês financeiros teriam mobilizado mais
R$20 milhões. São R$50 milhões gastos numa elei-
ção municipal.

Lembro-me de que, à época, o Presidente do
PFL, Senador Jorge Bornhausen, foi à Curitiba garan-
tindo que a eleição não estava perdida, embora as
pesquisas dissessem que o candidato do PT, no início
do segundo turno, tinha 56% das intenções de voto.

Venceram a eleição. Compraram a eleição. O li-
vro-caixa foi autenticado pelo tesoureiro da campa-
nha, Sr. Francisco Paladino, que, diante do Ministério
Público, disse simplesmente: ”Este livro-caixa fui eu
que redigi, os documentos que o acompanham são
verdadeiros e comprovam R$32 milhões de despe-
sas“.

O Ministério Público, embora pressionado, age
com coragem. Aliás, esse escândalo que deságua em
Curitiba não começou em Curitiba. Onde o Governa-
dor Jayme Lerner põe a mão há um escândalo eleito-
ral. Começou em Londrina, com a eleição do prefeito
Belinatti, que tem hoje os bens indisponíveis, foi de-
posto da prefeitura e preso já algumas vezes. Depois
teve prosseguimento em Maringá, onde o Prefeito Jai-
ro Gianotto foi deposto, preso e teve os bens indispo-
níveis. É a tal composição do PFL e das suas alian-
ças.



Aliás, o PMDB tem documentos também do pro-
cesso político de Maringá, relativos à eleição ao go-
verno do Estado que disputei. Em alguns documen-
tos, há uma saída, um desencaixe de US$6 milhões
do Consórcio Dominó, que comprou a Companhia de
Saneamento do Paraná. Esse desencaixe deu-se pe-
las mãos da Andrade Gutierrez – de US$6 milhões –
para a consolidação de uma aliança política, de uma
coligação partidária.

Recebemos esses documentos e essas grava-
ções. Como o PMDB não é irresponsável, antes de
enviá-los ao Ministério Público, mandamos fazer uma
auditoria das fitas gravadas e da documentação, para
identificar os participantes, os interlocutores do pro-
cesso.

Mas, de qualquer forma, nesta breve comunica-
ção, deixo a minha mais absoluta e irrestrita solidarie-
dade ao Ministério Público do Paraná e ao Procurador
de Justiça Munir Gazal, que está levando com cora-
gem e firmeza o inquérito para frente.

Nessa semana, uma perícia feita pelo Departa-
mento de Perícia da Polícia Civil do Paraná legitimou
os documentos e mostrou, com uma precisão de
100%, que os documentos apresentados paralela-
mente ao livro-caixa dois teriam sido, sim, redigidos
pelo Sr. Mário Lopes Filho, tesoureiro-geral da cam-
panha do PFL.

A autenticação feita por um dos tesoureiros, Sr.
Francisco Paladino, é muito interessante, porque ele
autentica o caixa dois dizendo que é verdadeiro, e ao
mesmo tempo, foi o tesoureiro do acordo branco da
campanha do Governador Jaime Lerner contra o
PMDB, da campanha que derrotou o Luiz Carlos Ha-
uly, do PSDB, em Londrina, e da campanha do Jairo
Gianoto, em Maringá. Teremos muitas surpresas!

Farei a indagação que fez o Boris Casoy no Jor-
nal da Record. E o PFL? O que diz o PFL da corrup-
ção no Paraná? Que providências tomará, uma vez
que a comprovação já é absoluta e que, realmente, o
PFL trabalhou com o caixa de magnitude inespera-
da? Dinheiro de campanha não é maná; maná é o que
Deus provia ao povo eleito quando fugia do Egito, sob
o comando de José. Dinheiro de campanha vem dos
cofres públicos, dos acordos, das vendas das estata-
is. Hoje já sabemos que o dinheiro da corrupção foi
usado. Só não sabemos de onde saiu, e essa é agora
a tarefa enfrentada com decisão por Munir Gazal e
pelos procuradores de Justiça do meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Renovo o
apelo às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram

em seus gabinetes para que venham ao plenário, a
fim de darmos início à Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao eminente Senador Osmar
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assim como o Se-
nador Roberto Requião, também manifesto meu apo-
io ao Ministério Público do Paraná pela posição firme
que está adotando na investigação das denúncias in-
tensamente divulgadas por toda a imprensa quanto
ao caixa dois da campanha do ano 2000 para a Prefe-
itura de Curitiba.

Em todos os lugares em que caminhamos no
Paraná, fazendo os nossos contatos e as nossas reu-
niões, há uma verdadeira perplexidade em relação ao
que aconteceu ou ao que, pelo menos, está denunci-
ado. Toda a imprensa está divulgando, os jornais de
circulação nacional e, um pouco menos, os de circula-
ção estadual. Mas, enfim, a população paranaense
tomou conhecimento dessa prestação de contas que
conseguiu amoitar R$29 milhões. Aí, não é somente
um problema do TER, mas também da Receita Fede-
ral. Se há caixa dois correspondente a 90% do valor
que se gastou na campanha de Curitiba, significa que
há sonegação fiscal sobre os R$29,8 milhões, que
deixaram de ser, oficialmente, declarados ao TRE.

É claro que as empresas que contribuíram sem
declarar, utilizando-se do caixa dois, também devem
explicações à Receita Federal. Desejamos apoiar o
Ministério Público e dizer que o acompanharemos
com muita curiosidade, mas, também, com muita
atenção e seriedade, porque, em todas as regiões do
interior há uma expectativa de que o que ocorreu em
Curitiba receba uma punição exemplar, que seja em-
blemática, que sirva de referência para as futuras
campanhas eleitorais. No Paraná, nas últimas campa-
nhas eleitorais, o abuso do poder econômico tem sido
flagrante e descarado, só que, até agora, ninguém ha-
via tomado uma providência. Agora, há uma denúncia
e um inquérito no Ministério Público, que aguardamos
com muita expectativa, para que dele se retirem as
conclusões e se encontrem os responsáveis, a fim de
que a Justiça puna esses responsáveis.

No Piauí, um caso semelhante resultou na cas-
sação do Governador. Em Curitiba, esperamos que o
Ministério Público consiga chegar a uma conclusão,
para que a Justiça possa agir. A matéria irá para a
Justiça Comum, uma vez que o TRE aprovou as con-
tas precipitadamente. Esperamos o julgamento da
Justiça Comum, acompanhando-o de perto, com mui-
ta expectativa e interesse, assim como todos os para-



naenses esperam que os equívocos cometidos – por-
que o Congresso Nacional aprovou o instituto da ree-
leição – possam ser minimizados.

Esperamos também que, nas campanhas elei-
torais, não se utilize o dinheiro público, porque hoje já
se faz o financiamento público de muitas campanhas,
sem que isso esteja regulamentado em lei. Não acre-
dito que os R$29 milhões tenham sido dados de cora-
ção, como um presente para a campanha eleitoral do
Prefeito Cássio Taniguchi. A origem desse dinheiro é
a mesma dos recursos utilizados em excesso nas
campanhas eleitorais e que, depois, nas obras super-
faturadas encontram a sua solução.

Inclusive, vendo aqui presente o Senador Car-
los Wilson, lembro-me do relatório muito bem deta-
lhado sobre obras inacabadas. Que providências fo-
ram tomadas? No meu Estado, há cerca de 938 obras
inacabadas, que continuam paralisadas, apesar de
denúncia feita em um relatório sério, responsável de
uma comissão, presidida pelo Senador Carlos Wilson
e que teve como Relator o Senador Casildo Maldaner.
Infelizmente, o intenso trabalho daquela Comissão
não trouxe os resultados esperados: pôr fim a essa
gastança e a esse desperdício do dinheiro público
através das obras inacabadas.

Mas a minha vinda à tribuna hoje, Sr. Presiden-
te, é para tratar da Medida Provisória nº 11, de
21/11/2001 – que já deve estar em outra edição –, que
cria o Fundo Seguro Safra e institui o benefício Segu-
ro Safra para os agricultores e seus familiares da re-
giões nordeste e norte do Estado de Minas Gerais,
nos Municípios sujeitos a estados de calamidade ou
situação de emergência em razão do fenômeno da
estiagem.

Quero dizer que apóio essa medida provisória.
Ela é necessária para atender aos problemas de frus-
tração de safra, ocasionados pela estiagem que cos-
tumeiramente ocorre nas regiões apontadas na medi-
da provisória. Só que a estiagem não tem ocorrido
apenas no Norte e Nordeste do País e no norte do
Estado de Minas Gerais. No ano retrasado, um fenô-
meno climático dizimou as lavouras de trigo e milho
safrinha no Paraná.Tivemos muito trabalho para fazer
com que a Cosesp – Companhia de Seguros do Esta-
do de São Paulo –, que faz seguros para os agriculto-
res do Paraná, pagasse as indenizações, pois falta-
vam recursos provindos do Governo Federal para co-
brir as necessidades dessa companhia para indeni-
zar os produtores do meu Estado, do Mato Grosso do
Sul, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Ora, estou aqui para dizer que aprovo a iniciati-
va do Governo Federal de estender o Seguro Safra

para essas regiões, utilizando como fonte a contribui-
ção dos próprios agricultores, dos Municípios, do
Estado e da própria União. E proponho que essa me-
dida provisória seja nacional e não apenas regional.

É claro que deveríamos estabelecer critérios,
mas o Governo Federal deveria ser ousado o suficien-
te para pôr em prática uma política de seguros que al-
cançasse todos os agricultores brasileiros em todas
as regiões. Se é possível fazer isso em regiões espe-
cíficas como o Nordeste e o Norte do País, ou o norte
de Minas Gerais, acredito ser possível implementá-la
em todas as regiões.

Essa medida poderia ser trabalhada pelo Con-
gresso Nacional, Governo Federal, Governos estadu-
ais e municipais, pois teria total aprovação dos agri-
cultores brasileiros, que não achariam ruim contribuir
com uma parcela para formar um fundo de seguros.
Assim, o Banco do Brasil teria uma companhia de se-
guros para atender a todos os agricultores brasileiros
e não apenas àqueles de uma ou duas regiões do
País.

Entre todos os mecanismos de política agrícola,
há o crédito rural, indispensável hoje para atender às
necessidades dos agricultores, principalmente os fa-
miliares. Entretanto, existe outro instrumento de políti-
ca agrícola que considero essencial. Nos países mais
desenvolvidos, como nos Estados Unidos e na Euro-
pa, onde a agricultura é, sem dúvida nenhuma, uma
prioridade na prática, há o seguro oficial, com a parti-
cipação dos agricultores, dos bancos privados e das
seguradoras privadas, formando um verdadeiro con-
sórcio. Nesse caso, o Governo apenas garante, na
ocorrência de catástrofes, que as seguradoras não
vão falir. As seguradoras receberão do Governo da
União ou do Governo Federal daqueles países a inde-
nização necessária para que continuem atendendo
às demandas causadas pelas várias intempéries cli-
máticas – geada, estiagem ou chuva na colheita.

No Brasil, há condições suficientes para a cria-
ção no Orçamento do Fundo de Estabilidade do Se-
guro, que, na verdade, já existe por uma Lei criada em
1954. Porém, jamais se contemplou o Orçamento da
União com recursos suficientes para garantir a estabi-
lidade de uma seguradora. Com esse fato, não esta-
mos atraindo investimento de capital externo, na ativi-
dade de seguro agrícola. Há seguradoras atuando
para garantir o seguro de veículos, de fábricas, e de
bancos, mas não há seguradoras atuando – pelo me-
nos com grandes investimentos – no setor agrope-
cuário. Se houvesse um fundo de estabilidade do se-
guro rural, garantido por meio de recursos no orça-
mento da União, já teriam sido atraídas para o Brasil



empresas estrangeiras, que fariam investimentos su-
ficientes para a existência de uma rede de segurado-
ras em todo o Brasil, garantindo o seguro de safra, ga-
rantindo o seguro da atividade rural, o que daria ao
setor uma capacidade de produção muito maior, pois
os investimentos seriam feitos de forma corajosa pe-
los produtores, os quais teriam o amparo de uma se-
guradora, garantida inclusive pelo fundo de estabili-
dade.

O Sr. José Alencar (PL – MG) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Ouço
V. Exª com prazer.

O Sr. José Alencar (PL – MG) – Eminente Se-
nador Osmar Dias, congratulo-me com V. Exª pela
oportunidade com que aborda a questão do seguro
agrícola em nosso País. Apenas entendo, se V. Exª
me permite, que deveríamos deixar que essa medida
provisória contemplasse o norte de Minas Gerais, re-
gião considerada uma das menos favorecidas pelo
clima. O regime de chuvas naquela região é baixíssi-
mo e há determinadas ocasiões em que o fenômeno
da seca se agrava. Então, é preciso que aprovemos
essa medida provisória para que ela surta seus efei-
tos e atenda imediatamente àquela região menos fa-
vorecida – sem embargo, naturalmente, de estender-
mos a todo o território brasileiro a medida do seguro
rural, que é absolutamente essencial para dar garan-
tia e até mesmo para estimular e incentivar o desen-
volvimento da agricultura brasileira porque todos os
produtores rurais exerceriam a atividade com maior
segurança e tranqüilidade. Parabéns a V. Exª. Apenas
reitero que não atrapalhemos essa Medida Provisó-
ria, que contempla o norte de Minas.

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sena-
dor José Alencar, agradeço o aparte de V. Exª o qual
está exatamente dentro do contexto de meu pronunci-
amento.

O que proponho é que não se atrapalhe a Medi-
da Provisória por ser uma iniciativa muito importante
que o Governo está adotando. Embora eu esteja em
partido de oposição, reconheço que a iniciativa do
Governo é importante e deve ser apoiada. Votarei a
favor da Medida Provisória, que atende emergencial-
mente regiões muito mais necessitadas que o meu
Estado, mas apenas digo que a idéia deveria ser
aproveitada.

Assim, façamos as coisas em dois tempos:
aprovamos essa que é urgente, mas aproveitemos a
idéia do Governo Federal, que é importante, de colo-
car em prática no País um programa que possa ga-
rantir recursos todos os anos para oferecer a garantia

do fundo de estabilidade do seguro rural que estará
com recursos orçamentários suficientes para atender
demandas que eventualmente surjam por intempéri-
es climáticas em qualquer região do País.

Eu apóio essa Medida Provisória e aproveito a
idéia da medida provisória que dei em outras oportu-
nidades para que possa tornar-se mais abrangente. O
Governo marcaria um grande tento e colocaria a agri-
cultura brasileira em novo contexto, se tivesse a ousa-
dia de estabelecer de colocar no orçamento, todos os
anos, dinheiro para garantir o seguro e atrair empre-
sas seguradores que pudessem vir para o Brasil fazer
o que atualmente se faz no mundo inteiro.

Nos Estados Unidos e na Europa um pecuarista
que tem um rebanho de alto valor genético e financei-
ro não deixa um animal sequer sem o seguro porque
se um raio abatê-lo, a seguradora cobrirá o prejuízo.
Uma tempestade qualquer, enchente ou estiagem po-
dem abater aquele animal que terá a garantia do se-
guro. Entretanto, para que se sinta atraída a investir
no setor agropecuário, a seguradora precisa da ga-
rantia, por meio de orçamento oficial, de que não que-
brará em função de uma intempérie regional ou esta-
dual.

Por falar em seguro e ao ver o Senador José
Eduardo Dutra no plenário, quero lembrar um projeto
de lei de minha autoria que alterava as regras do se-
guro obrigatório dos veículos. Os recursos provenien-
tes do pagamento do recolhimento pelos usuários ou
pelos contribuintes do seguro obrigatório têm sido uti-
lizados. A denúncia não foi feita por um Parlamentar
que está aqui para repeti-la, mas para usá-la e exigir,
por um projeto de lei, que haja novo critério na co-
brança e aplicação dos recursos do seguro obrigató-
rio de veículos; a denúncia foi feita pela Rede Globo,
no Jornal Nacional e no Fantástico, dizendo que o se-
guro obrigatório estava sendo utilizado para pagar
mordomia, festas da federação que controla os recur-
sos desse seguro, que resultam em mais de 1 bilhão e
300 milhões de reais, todos os anos, e que se contes-
tava, inclusive, a aplicação de cerca de 130 milhões,
ou 10%, desse dinheiro, para pagar cursos que, na
verdade, eram realizados, para diretores do Detran e
outra federação cujo nome não tenho agora.

Só trouxe esse assunto para o plenário, porque
o Senador José Eduardo Dutra, que é Relator da ma-
téria, pediu a realização de uma audiência pública.
Faço um apelo para que realizemos essa audiência
pública e votemos o projeto de lei que propõe nova re-
gulamentação, novo critério, para a cobrança e a apli-
cação dos recursos do seguro obrigatório dos veícu-
los. Considero que o contribuinte e o dono do veículo



continuam sendo explorados pela cobrança de uma
quantia que é muito superior à que deveria estar pa-
gando e pela utilização indevida dos recursos.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Osmar Dias, V.Exª concede-me um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Con-
cedo um aparte ao Senador José Eduardo Dutra.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Osmar Dias, não sei se V. Exª se lembra de
que quando fiz um pronunciamento sobre esse as-
sunto, deve fazer quase um ano, havia até combinado
com V. Exª, e cheguei a dizer ao então Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Ney
Suassuna, que, se não houvesse logo aquela audiên-
cia pública, eu abriria mão do meu requerimento que
havia sido aprovado na CAE para que eu pudesse re-
latar. Vou até formalizar um requerimento de desis-
tência na Comissão, pois o fato é que, embora tenha-
mos conversado diversas vezes com os Presidentes
para a viabilização da audiência, isso não foi feito.
Como há um requerimento aprovado sobrestando a
matéria, não pude apresentar o parecer. Porém me
comprometo, amanhã mesmo, a apresentar novo re-
querimento em sentido contrário, ou seja, que não
haja mais a audiência e que eu possa apresentar o
parecer, pois não pretendo passar a imagem de que
eu desejava obstruir o debate do assunto. Como regi-
mentalmente há uma deliberação da Comissão no
sentido da realização da audiência pública, não pos-
so apresentar o parecer enquanto a audiência não se
realizar. Mas percebo que a Comissão não tem inten-
ção de realizá-la. Portanto, proporei amanhã requeri-
mento em sentido contrário, a fim de que eu possa
emitir o parecer.

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sena-
dor José Eduardo Dutra, muito pelo contrário, V. Exª
sempre demonstrou interesse em votar a matéria.
Sempre quis ouvir as partes envolvidas na questão
para que, baseados em informações que nos forne-
cessem, votássemos efetivamente a matéria. V. Exª
tem razão, não houve interesse por parte da Comis-
são em realizar a audiência pública, a qual nem foi
marcada. Esperava exatamente essa atitude de V.
Exª. Retirando o requerimento, poderemos votar o
projeto e, assim, debater o assunto. Talvez as partes
envolvidas se manifestem por meio de correspondên-
cia aos Senadores. Estamos dispostos a debater o
assunto na Comissão e aqui no plenário também.

Sr. Presidente, era apenas essa a lembrança
que eu gostaria de fazer ao Senador José Eduardo
Dutra.

Sr. Presidente, voltando ao tema do meu pro-
nunciamento, para encerrar, quero dizer que o Gover-
no Federal pode, sim, promover um grande avanço
para o setor agropecuário brasileiro, se tiver a ousa-
dia de colocar em prática a idéia da medida provisória
que criou o seguro de safra para as regiões Nordeste
e Norte do País e norte de Minas, fazendo com que
essa medida seja abrangente e atenda todas as re-
giões e os produtores brasileiros.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa,

mais uma vez, renova o apelo às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que se encontram fora do plenário para que
aqui venham, a fim de votarmos as matérias constan-
tes da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2001

Altera a Lei nº 8.987, de 13 de feve-
reiro de 1995, para determinar que o rea-
juste das tarifas dos serviços públicos
concedidos não excederá a variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.987, de 13 de feve-

reiro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguin-
te § 5º:

“Art. 9º ..................................................
..............................................................
§ 5º O reajuste das tarifas não poderá

ultrapassar a variação do índice de Preços
ao Consumidor Amplo — IPCA da Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística — IBGE, ou o que venha a lhe suce-
der, no período desde o último reajuste, de-
vendo o poder concedente, na hipótese de
essa exigência afetar o equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do contrato, restabele-
cê-lo. (NR)“

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

A Constituição determina, em seu art. 175, que
a lei disporá sobre a obrigação da manutenção de
serviço público adequado, bem como sobre a política



tarifária para esses serviços.A própria Lei de Conces-
sões, a Lei nº 8.987, de 1995, reconhece que, dentre
as exigências de serviço adequado, inclui-se a modi-
cidade das tarifas.

Ocorre que reajustes excessivos, muito superio-
res à inflação, têm sido concedidos pelas agências re-
guladoras às empresas concessionárias de serviços
públicos, em prejuízo da população. O último reajuste
da tarifa de energia elétrica concedido à Light, de
20,59%, é um exemplo escandaloso dessa prática.
Na prática, o Governo obrigou o consumidor a reduzir
o seu consumo e depois elevou as tarifas para manter
a lucratividade das empresas.

Trata-se de procedimento que, certamente, se
choca com as exigências constitucionais. Não é ade-
quado um serviço cujas tarifas oprimem o consumi-
dor.

Assim, estamos apresentando o presente proje-
to de lei alterando a Lei de Concessões para prever
que as tarifas públicas não poderão ser reajustadas
por índices superiores à inflação do período respecti-
vo. Como medida da inflação, usamos o IPCA do
IBGE, o mesmo índice utilizado pelo Governo para
definir as metas de inflação no acordo com o Fundo
Monetário Internacional — FMI.

Vale observar que, para evitar que essa provi-
dência possa levar a desequilíbrios econômico-finan-
ceiros nos contratos de concessão, exige-se que o
poder concedente tome as providências para manter
o equilíbrio inicial acordado.

Estamos certos de que a aprovação desta pro-
posição terá como conseqüência a realização da ga-
rantia constitucional do serviço público adequado, ao
mesmo tempo em que não gerará desequilíbrios que
possam ter como resultado o impedimento da conti-
nuidade da prestação desses serviços.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. -
Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUB-SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de conces-
são e permissão da prestação de servi-
ços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi-
dências.

Republicação Atualizada da Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, determinada pelo art. 22 da

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998

Texto atualizado em 7-11-00
Última Lei nº 9.791, 24-3-99
O Presidente da República, faço saber que o

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será
fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação
e preservada pelas regras de revisão previstas nesta
lei, no edital e no contrato.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da

lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I — o regime das empresas concessionárias e

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;

II — os direitos dos usuários;
III — política tarifária;
IV — a obrigação de manter serviço adequado.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2001

Obriga os hospitais públicos e pri-
vados a possuir ambulatórios e unidades
de internação destinados preferencial-
mente ao atendimento de pessoas ido-
sas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os hospitais públicos e privados estão

obrigados a possuir ambulatórios e unidades de inter-
nação destinados preferencialmente ao atendimento
de pessoas com idade superior a 65 (sessenta e cin-
co) anos.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
neste artigo sujeitará o hospital infrator ao pagamento
de multa no valor de até R$10.000,00 (dez mil reais)
por mês.



Art. 2º Compete à União, por intermédio do Po-
der Executivo Federal fiscalizar o cumprimento desta
lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O art. 230 da Constituição Federal garante a dig-
nidade e o bem estar dos idosos, determinando que
as famílias, a sociedade e o Estado têm o dever de
ampará-los garantindo-lhes o direito à vida.

Nesse sentido, o § 2º deste artigo constitucional
garante a gratuidade dos transportes coletivos urba-
nos aos maiores de sessenta e cinco anos de idade.
Da mesma forma, a Lei nº 10.173, de 9-1-01, alterou o
Código de Processo Cível, dando prioridade aos pro-
cedimentos em que figure como partes pessoa com
idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.

Em vários outros momentos do dia-a-dia da vida
dos brasileiros, é comum nos depararmos com situa-
ções nas quais os idosos têm um justo e merecido tra-
tamento diferenciado, como a preferência em filas nos
bancos, repartições e supermercados, o que não re-
presentam um privilégio em relação aos demais cida-
dãos, mas um reconhecimento humilde e respeitoso
da sociedade para com os idosos, por todo sacrifício
que eles já empreenderam em favor da nação.

Todavia, nos hospitais, públicos ou privados, a
realidade é outra. São poucos os que possuem ambu-
latórios e unidades de internação voltados para o
atendimento preferencial aos idosos, realidade essa
que pretendemos modificar com a apresentação des-
te projeto de lei que não implicará em grande custos
para os hospitais mas terá um amplo alcance social.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. –
Carlos Wilson.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é ga-
rantida a gratuidade dos transportes coletivos urba-
nos.
....................................................................................

LEI Nº 10.173, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973- Codigo de Processo Civil,
para dar prioridade de tramitação aos
processos.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 5.869, de 11 janeiro de 1973 -

Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos:

”Art. 1.211-A. Os procedimentos judiciais em
que figure como parte ou interveniente pessoa com
idade igual ou superior a sessenta e cinco anos terão
prioridade na tramitação de todos os atos e diligênci-
as em qualquer instância.“ (AC)

”Art. 1211-B. O interessado na obtenção desse
benefício, juntando prova de sua idade, deverá reque-
rê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o
feito, que determinará ao cartório do juízo as provi-
dências a serem cumpridas.“ (AC)

”Art. 1.211-C. Concedida a prioridade, esta não
cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se
em favor do cônjuge supérstíte, companheiro ou com-
panheira, com união estável, maior de sessenia e cin-
co anos.“ (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no prazo de ses-
senta dias a partir da data de sua publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2001; 180º da Indepen-
dência e 130º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – José Gregori

(A comissão de assuntos Sociais –
decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os proje-
tos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presi-
dência recebeu do Tribunal de Contas da União o Avi-
so nº 204, de 2001 (nº 6.336/2001, na origem), enca-
minhando cópia da Decisão nº 320, de 2001 – TCU
(2ª Câmara), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Superintendência do Desenvolvimento da Amazô-
nia – Sudam e Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – Sudene (extintas), com o objetivo de



aferir os resultados alcançados pelos sistemas de in-
centivos fiscais, Fundo de Investimento do Nordeste –
Finor e Fundo de Investimento da Amazônia – Finam.
(TC –011.707/2000-8).

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presi-
dência recebeu do Supremo Tribunal Federal Ofício
nº S/47, de 2001 (nº 3.968/2001, na origem), de 22 do
corrente, solicitando, nos termos do art. 53, § 1º, da
Constituição Federal, licença prévia para que possa
apreciar denúncia, constante dos autos do Inquérito
nº 1.608, oferecida contra o Senador Luiz Otávio Oli-
veira Campos.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

O SR.PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 114, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 691, de 2001 –

art. 336, II, combinado com o art. 338, IV,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 114, de 2001 (nº
4.574/2001, na Casa de origem), que dis-
põe sobre a criação de selo comemorativo
do centenário do nascimento do Presidente
Juscelino Kubitschek, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.353, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A votação será feita na próxima sessão delibe-
rativa ordinária, isto é, amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

§ 2º do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 630, de 2001, de autoria do Sena-
dor Gerson Camata, solicitando a inserção
nos Anais da Casa de voto de congratula-
ções aos Senhores Guarino Bissoli e seu fi-

lho Gelson Bissoli, produtores rurais do Dis-
trito de Vila Pontões, Município de Afonso
Cláudio – ES, que obtiveram a 5ª e 8ª clas-
sificações no Concurso de Qualidade de
Cafés 2001 do Brasil, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Cafés Especiais, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.368, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.

A matéria independe de discussão.
A votação será feita na próxima sessão delibe-

rativa ordinária, isto é, amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 36, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Ramez Tebet,
que altera a redação do § 4º do art. 225 da
Constituição Federal (dispõe sobre a utiliza-
ção da Floresta Amazônica, a Mata Atlânti-
ca, a Serra do Mar, os Pantanais
Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense e a
Zona Costeira, como patrimônio nacional,
assegurando a preservação do meio ambi-
ente), tendo

Parecer sob nº 1.237, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão
em primeiro turno.

Discussão, em conjunto, da proposta e do subs-
titutivo. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, para prosseguimento da discus-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 681, de 2001 – art. 281

combinado com o art. 357 do
Regimento Interno)

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da 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 arti-
gos 149, 155 e 177 da Constituição Federal.
(Dispondo que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico não inci-
dirão sobre as receitas decorrentes de ex-
portação, contudo podendo incidir sobre a
importação de bens ou serviços de teleco-
municações, derivados de petróleo e com-
bustíveis, define alíquotas e competência),
tendo

Parecer favorável, sob nº 1.350, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Romero
Jucá.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão
em primeiro turno.

Em discussão a proposta. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima

sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 693, de 2001 – art. 167

do Regimento Interno)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2001, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Arlindo Porto,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª e 7ª Região, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.277, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são, em primeiro turno.

Em discussão.(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, encerro a

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima

sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 324, de 2001 (nº
867/2001, na Câmara dos Deputados), que

aprova o ato que outorga permissão à
Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cara-
caraí, Estado de Roraima, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.268, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romero Jucá, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo

a palavra, para discutir, à Senadora Marluce Pinto.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
nobres Colegas, Caracaraí é uma cidade-porto do
Estado de Roraima, que faz a ligação entre a Capital,
Boa Vista, e Manaus, no Amazonas.

É de grande utilidade a aprovação da permissão
para o funcionamento dessa rádio, porque a cidade já
tem uma população considerada extensa. Com a
aprovação e a implantação dessa rádio facilitará não
só para a comercialização, para o setor de educação,
de saúde, enfim, será um dos únicos meios de comu-
nicação daquela região, e abrangerá não só a cidade
como um todo, como outros municípios vizinhos.

Fico muito grata a todos os Colegas pela sua
aprovação, e quero dizer que os três nomes que fo-
ram designados para serem sócios são de pessoas
idôneas: a Srª Nilcilene Maciel de Araújo, que deterá
50% na sociedade e é diretora-gerente, o Sr. José
Antônio de Castro Neto e a Srª Maria Helena Verone-
se Rodrigues.

Portanto, Sr. Presidente, fico grata pela grande
oportunidade que a Cidade de Caracaraí terá dora-
vante, e tenho a certeza de que o crescimento daque-
la cidade acontecerá não só após uma rádio já exis-
tente que é sintonizada em todo o Estado de Rorai-
ma, como também com essa, que é FM, e que dará
grande cobertura ao comércio e a todos os setores,
principalmente o pesqueiro, naquela cidade.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está en-

cerrada a discussão.
A votação da matéria será feita amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 337, de 2001 (nº
887/2001, na Câmara dos Deputados), que



aprova o ato que outorga concessão à Uni-
versidade Luterana do Brasil para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.316, de
2001, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.

Tem a palavra a Senadora Emilia Fernandes
para discutir o projeto.

A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, como já foi enunciado, este é um projeto de decre-
to legislativo enviado pelo Presidente da República,
que submete ao Congresso Nacional a outorga de
concessão à Universidade Luterana do Brasil para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, com fins exclusivamente educativos, ser-
viços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Queremos dizer que a documentação anexada
à mensagem presidencial informa que o processo foi
examinado pelos órgãos técnicos do Ministério das
Comunicações, constando estar devidamente instruí-
do e em conformidade com a legislação pertinente.

Esse projeto também foi examinado pela Câma-
ra dos Deputados, aprovado pela Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática e pela
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e
considerado, do ponto de vista constitucional e jurídi-
co, bem orientado e vazado em boa técnica legislati-
va.

Queremos alertar ainda que o processo de ou-
torga pelo Poder Executivo para a execução de servi-
ços de radiodifusão educativa condiciona-se ao cum-
primento de exigências distintas daquelas observa-
das nos casos de concessões ou permissões para ex-
ploração de canais comerciais de rádio e televisão e
que, devido à sua especificidade, os canais de radio-
difusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e funda-
ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto 236, de 28 de
fevereiro de 1967.

Nós queremos dizer que os procedimentos do
cumprimento da legislação foram observados, anali-
sados, mas consideramos ainda, Sras e Srs. Senado-
res, que é importante que se estabeleçam algumas
considerações em relação a quem está recebendo
neste momento a aprovação do Senado, portanto,

concluindo o trâmite no Congresso Nacional no que
se refere a essa TV Educativa, que é a Universidade
Luterana do Brasil – Ulbra, que contribui, sem dúvida,
para o desenvolvimento do Brasil, atuando nas Re-
giões Sul, Norte e Centro-Oeste e em seis Estados
brasileiros: no Rio Grande do Sul, em 11 Municípios;
em Rondônia, em 2 Municípios; no Pará em 1 Municí-
pio; no Amazonas, na capital, em Manaus; em Tocan-
tins, em Palmas e em Goiás, em dois Municípios. A
Ulbra desenvolve suas atividades em várias áreas: na
área da educação, com 14 unidades universitárias, 18
unidades de ensino fundamental e médio, atendendo
a 70 mil alunos em todo o País; na saúde, com 4 uni-
dades hospitalares, totalizando 1.200 leitos, 27 unida-
des ambulatoriais e um plano de saúde com 108 mil
atendimentos inscritos; na área da tecnologia, com
uma fábrica de soluções parenterais, produzindo 800
mil frascos/mês, complementos alimentares, um sis-
tema de educação a distância, seis campos experi-
mentais para estudos agropecuários, laboratório de
robótica e centro de pesquisa de novas drogas anti-
cancerígenas.

No esporte, a Ulbra tem trabalhado muito a ocu-
pação sadia da juventude. Inclusive, foi classificada
em várias modalidades: a Ulbra é bicampeã mundial e
campeã brasileira de futsal; bicampeã brasileira de
voleibol; campeã brasileira e sul-americana de han-
debol; campeã gaúcha de basquete e bicampeã gaú-
cha de atletismo.

Na cultura, a Universidade Luterana do Brasil,
visando a difusão cultural, mantém uma orquestra de
câmara, oito corais, banda marcial, um Museu de
Ciências, um Museu do Automóvel, jornal e oito revis-
tas científicas.

Na área da comunicação, com a concessão e
instalação da televisão, será criada a área de comuni-
cação, compreendendo televisão, rádio, educação a
distância, gráfica e editora, jornais e periódicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o canal
de TV complementa o meio que falta na comunicação
da universidade com seu corpo social e regiões geoe-
ducacionais de sua influência.

O canal de TV fez parte, desde a proposta inici-
al, do projeto pedagógico institucional da Universida-
de e está sendo perseguido este objetivo desde 1992.

A proposta educativa da Ulbra centra-se no as-
pecto empreendedor. Neste contexto, a televisão tem
um papel preponderante, visto ser a afirmação do fa-
zer para o aluno.



A produção do saber da universidade terá seu
veículo próprio de socialização e universalização: a
televisão.

O canal a ser outorgado cobrirá, no primeiro es-
tágio, a Grande Porto Alegre; no segundo, o Rio Gran-
de do Sul e no terceiro, também as localidades do
Norte e Centro-Oeste, onde a Ulbra atua no seu papel
de integração educacional.

Desta forma, Sr. Presidente, faremos o registro
do que significa em nossa avaliação um canal de TV
Educativa, que entendemos que se soma a todos
aqueles espaços privilegiados da cultura, da divulga-
ção das nossas características regionais e da impor-
tância para o processo educativo e socializador da
educação e do conhecimento.

Por isso, nosso parecer é favorável e pedimos a
sua aprovação por todos os nossos ilustres Pares.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, havendo número legal, com base no
art. 305, do Regimento Interno, nós voltaremos com
as matérias que já foram discutidas, para a devida vo-
tação.

Está encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a

palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimen-
tar a Senadora Emilia Fernandes pelo parecer e não
posso deixar de fazer o registro desse fato cultural
marcante para a vida de Porto Alegre.

Há mais de uma década a Cidade de Porto Ale-
gre não tem uma nova emissora de televisão. Existe
uma emissora de TV Educativa administrada pelo Go-
verno Estadual. Hoje é uma fundação, com indepen-
dência financeira, mas é a TV Educativa que temos
há quase duas décadas e meia. Agora, está surgindo
esta nova TV, este novo canal para o sistema de re-
cepção aberta, na Cidade de Porto Alegre, com um
perfil de caráter educativo e mantido por uma institui-
ção que é extremamente respeitada no Rio Grande
do Sul, a Universidade Luterana do Brasil.

A Universidade Luterana do Brasil veio para ino-
var e para renovar as práticas de administração de es-
colas e sistemas de ensino no Rio Grande do Sul. Tra-
ta-se de uma instituição que une dois pontos funda-
mentais: de um lado, uma grande determinação e vo-
cação para o trabalho, para a iniciativa e para o em-

preendimento; e de outro, uma grande disciplina com
profundidade e sensibilidade acadêmica. Portanto, a
Ulbra é uma instituição que, notoriamente, vem abrin-
do novos rumos nos sistemas de ensino superior pri-
vado no Rio Grande do Sul.

Este momento não pode deixar de ser registra-
do e aqui fazemos a defesa da aprovação da conces-
são de outorga por 15 anos à TV Educativa da Ulbra –
Universidade Luterana do Brasil, que, sem duvida, vai
inaugurar uma nova época na vida educacional e cul-
tural da nossa cidade de Porto Alegre e do Estado do
Rio Grande do Sul. Obrigado, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha-
vendo mais quem queira encaminhar, encerro o enca-
minhamento.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº
337, de 2001.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 337, DE 2001

(Nº 887/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Universidade Luterana do Brasil
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Porto Ale-
gre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à Universidade Luterana do Brasil para
executar, por quinze anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 341, de 2001 (nº
897/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à LHM
Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na ci-
dade de Alto Alegre, Estado de Roraima,
tendo



Parecer favorável, sob nº 1.270, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romero Jucá, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa)

Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto
para sobre ele se pronunciar.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trata-se de mais uma outorga
de concessão de rádio – neste caso para a cidade
de Alto Alegre – no Estado de Roraima. A empresa
que se submeteu à licitação e ofereceu maior preço
operará com o nome de LHM Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
das médias na cidade de Alto Alegre, no Estado de
Roraima.

Os sócios, Sr. Presidente, são pessoas idôneas.
A diretora-gerente, que detém 50% da sociedade, é a
Srª Maria Aparecida de Holanda; o Sr. José Antônio
de Castro Neto detém 48,3% das cotas; e a Srª Tere-
za Cristina Pain detém 1,7% das cotas.

Nobres Pares, é um avanço muito grande para a
cidade de Alto Alegre a instalação desta rádio. É uma
cidade interiorana que não possui nenhum meio de
comunicação, nem de TV, nem de rádio. Essa será
primeira rádio a instalar-se naquela cidade que repre-
senta, em população, a terceira cidade do Estado de
Roraima. A primeira é a Capital e a segunda, Caraca-
raí, cujo ato que outorga concessão à rádio discuti-
mos anteriormente.

Solicito de meus nobres Pares a aprovação do
ato que outorga concessão a essa rádio para Alto Ale-
gre, pois isso contribuirá para o desenvolvimento da-
quela região.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira discutir, encerro
a discussão.

Em votação.

Não havendo quem queira encaminhar a vota-
ção, encerro o encaminhamento de votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 341, de 2001, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 341, DE 2001

(Nº 897/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato gue outorga conces-
são à LHM Comunicação Ltda, para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Alto Alegre,
Estado de Roraima.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão à LHM Comunicação Ltda, para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Alto Alegre, Estado de Roraima.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Voltamos
ao item 1, conforme anunciado pela Presidência, nos
termos do art. 305 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 114, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 691, de 2001 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do

Regimento Interno)

Votação do 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, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.353, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.

A discussão foi encerrada e o projeto entrará
em fase de votação.

Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar a vota-

ção, encerro o encaminhamento de votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:



PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 2001

(Nº 4.574/2001, na Casa de origem)

Dispõe sobre a criação de selo co-
memorativo do centenário do nascimen-
to do Presidente Juscelino Kubitschek.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado o selo comemorativo do cente-

nário do Nascimento do Presidente Juscelino Kubits-
chek.

Parágrafo único. Incumbe à Empresa de Correi-
os e Telégrafos – ECT, a criação, e emissão, a comer-
cialização e a definição do valor do selo de que trata
este artigo.

Art. 2º Sem prejuízo do pagamento da tarifa re-
gular, o selo criado por esta lei será aposto nas cor-
respondências confiadas à ECT, em caráter voluntá-
rio e facultativo.

Parágrafo único. O produto da arrecadação com
a venda, descontado os custos de produção, poderá
ser destinado à elaboração de publicação sobre a his-
tória e a obra do Presidente Juscelino Kubitschek,
destinada às crianças e adolescentes da rede pública
de ensino de todo o País, a ser elaborada sob a su-
pervisão da Sociedade Civil Memorial JK.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

§ 2º do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 630, de 2001, de autoria do Sena-
dor Gerson Camata, solicitando a inserção
nos Anais da Casa de voto de congratula-
ções aos Senhores Guarino Bissoli e seu fi-
lho Gelson Bissoli, produtores rurais do Dis-
trito de Vila Pontões, Município de Afonso
Cláudio – ES, que obtiveram a 5ª e 8ª clas-
sificações no Concurso de Qualidade de
Cafés 2001 do Brasil, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Cafés Especiais, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.368, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.

Votação do requerimento, em turno único. (Pa-
usa)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Ple-

nário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:

Votação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 324, de 2001 (nº 867/2001, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Empresa Caracaraí de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade Caracaraí, Estado de Roraima,
tendo

Parecer favorável, sob nº 1.268, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romero Jucá, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

A discussão foi encerrada.
Com base no art. 305 do Regimento Interno, o

projeto está em votação. (Pausa)
Não havendo quem queira encaminhar a vota-

ção, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pro-

jeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 324, DE 2001

(Nº 867/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa Caracaraí de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Caracaraí, Estado de Roraima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 254, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Empresa Caracaraí de Comunicação
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Caracaraí, Estado de
Roraima.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgota-
das as matérias constantes da Ordem do Dia, vol-
ta-se à lista de oradores inscritos.



Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro-
cha. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-
de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
primeiro lugar, desejo dizer que não vou me demorar
e que solicito que meu tempo seja contado como tem-
po da Liderança do PSB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste fim
de semana, o Partido Socialista Brasileiro realizará
seu congresso nacional, aqui em Brasília, no Clube
dos Servidores. A abertura será na sexta-feira às 18h
e a discussão prosseguirá por dois dias, sábado e do-
mingo, dias 1º e 2 de dezembro.

Está previsto o comparecimento de cerca de
2.500 delegados dos 27 Estados brasileiros. A repre-
sentação do Partido aqui reunida discutirá inúmeros
temas que preocupam a sociedade brasileira, elegerá
a nova direção partidária e, creio eu, pela vontade da
ampla maioria, lançará como candidato a Presidente
da República o atual Governador do Estado do Rio de
Janeiro, Anthony Garotinho.

Sr. Presidente, ressalto que o Partido Socialista
Brasileiro, por maioria, decidiu ter candidato próprio,
até porque deseja constituir-se como uma grande for-
ça política no Brasil e eleger uma grande Bancada de
Parlamentares na Câmara Federal e no Senado da
República.

O Partido Socialista Brasileiro conta com 12
candidatos a Governador de Estado, que têm gran-
des possibilidades de vitória, e com muitos candida-
tos a Senadores. O Partido pretende eleger, por meio
de candidatura própria, uma Bancada de 40 a 45 De-
putados Federais, na Câmara dos Deputados, além,
evidentemente, de uma quantidade enorme de Depu-
tados Estaduais, no Brasil inteiro.

A principal preocupação do PSB é a busca de
um programa de governo sintonizado com o interesse
da população excluída do nosso País. O Brasil tem
grande parte da população que não participa do pro-
cesso político. E o PSB quer fazer um programa de
governo para os excluídos, trazendo, objetivamente,
para a luta política essa grande parcela da população
brasileira, que não compreende a sua força, a sua
condição de trabalhar politicamente para mudar essa
situação de extrema desigualdade social.

São inúmeros os temas a serem discutidos. O
Brasil vive uma sociedade comandada por uma elite
submetida a interesses externos que obedecem à ló-
gica do capital internacional dos países desenvolvi-
dos e que ditam as regras sobre a humanidade de
modo geral.

O Partido Socialista Brasileiro não compreende
e não aceita essa situação enfrentada por um mundo
que é este Brasil, detentor de um imenso potencial e
de riquezas incomensuráveis, não podendo sequer
ser comparado a outros países nesses termos. Atual-
mente, o Brasil é considerado o país que possui o ma-
ior potencial energético e hidráulico do mundo, além
de ter a maior reserva madeireira. É um dos países de
maior reserva mineral do Planeta, com quase cem por
cento de suas terras férteis e agricultáveis.Não é pos-
sível, então, que, havendo tanta riqueza e uma densi-
dade demográfica mínima – se comparada a dos paí-
ses do continente europeu –, viva o Brasil tantas desi-
gualdades sociais.

Portanto, o PSB entende que essa massa de ex-
cluídos, de trabalhadores que estão fora do processo
político e social e que não têm direito a absolutamen-
te nada precisa organizar-se e saber exigir uma soci-
edade mais justa, mais igualitária, que respeite os
seus direitos e que sirva aos interesses do povo. Esse
é o objetivo fundamental do nosso congresso.

Temos oito temas a serem discutidos na realiza-
ção do congresso: o Estado Nacional, a questão soci-
al e econômica, a questão tecnológica, a questão in-
ternacional, a questão cultural, a questão da educa-
ção, da juventude e dos esportes, a questão política
partidária e eleitoral do PSB e a definição do Partido
para as eleições em 2002 e, finalmente, a eleição do
Diretório Nacional dos Conselhos de Ética e Fiscal e
dos representantes do Partido junto ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Cada um dos temas está dividido em inúmeros
outros subtemas. E o Partido pretende construir a sua
proposta de Governo para o Brasil, baseada, funda-
mentalmente, no desenvolvimento sustentável, no di-
reito das camadas excluídas da sociedade, na per-
cepção da importância de se fortalecer o poder do
Estado, um Estado voltado para o próprio interesse
nacional, para os interesses brasileiros, que não con-
tinue submisso às imposições do países desenvolvi-
dos, que impõem suas ordens através do Fundo Mo-
netário Internacional, um Estado que privilegie o povo
brasileiro e que perceba, diante do imenso potencial



que possuímos, a necessidade de dar uma vida mais
digna à nossa população.

O Partido Socialista Brasileiro conta com três
Governadores de Estado, que se farão presentes –
João Alberto Capiberibe, do Amapá, Ronaldo Lessa,
de Alagoas, e Anthony Garotinho, do Rio de Janeiro –,
com Prefeitos de capital, como a companheira Wilma
Maia, de Natal, Kátia Born, de Maceió, o João Bosco
Papeleo, conhecido como João Quarenta, Prefeito de
Macapá, e com mais cento e oitenta Prefeitos, quatro
Senadores da República – eu e os Senadores Rober-
to Saturnino, Antonio Carlos Valadares e Paulo Har-
tung – e vinte Deputados Federais. Enfim, trata-se de
um Partido que tem um peso político expressivo na
sociedade brasileira e que, portanto, tem o seu proje-
to político que vai concluir com a realização desse
congresso.

No Partido, por ampla maioria, há um forte dese-
jo muito forte neste sentido, por haver muitas lutas in-
ternas num campo de atuação que se assemelha en-
tre nós e outros Partidos de esquerda pela disputa
nos vários Estados brasileiros, optará por ter candida-
to próprio.Creio que isso será decidido em nosso con-
gresso nacional, que se realizará no próximo
fim-de-semana.

Faço esse registro, chamando a atenção para a
importância desse congresso. Vários Partidos políti-
cos estarão presentes –– o PT, o PCdoB, o PPS, o
PCB –, com suas representações. É muito comum o
encontro dos nossos Partidos na abertura desses
congressos. Teremos o comparecimento de vários
países. Ressaltamos a importância desse encontro,
que será realizado aqui em Brasília, como já disse, no
Clube dos Servidores, na sexta, no sábado e no do-
mingo.

Para encerrar minha fala, Sr. Presidente, quero
abordar um problema do Estado do Pará. Tenho evita-
do, o máximo possível, discutir numa Casa como o
Senado da República questões localizadas. Mas o
Senado já se tornou uma Casa muito conhecida no
Brasil inteiro, atraindo, inclusive, um interesse muito
grande das pessoas de todo este País pelo que acon-
tece aqui. O Senado é uma Casa que chama a aten-
ção do Brasil, do povo brasileiro. Esse sistema de co-
municação, criado ainda na época em que presidia o
Senado o Presidente José Sarney, realmente tornou
a política mais próxima do povo e mais compreendida
por ele, e criou a possibilidade dele conhecer a reali-
dade do político não apenas pelo modo como se

apresenta quando está no meio da população, mas
fundamentalmente como age quando aqui se encon-
tra, decidindo a favor ou contra o interesse do povo.
Portanto, a TV Senado, a Rádio Senado e o Jornal do
Senado têm conferido uma importância muito grande
aos debates da Casa, o que nos obriga, muitas vezes,
a tratar de questões que não são evidentemente do
interesse do Brasil inteiro, mas de uma determinada
região.

E quero chamar a atenção para uma situação de
calamidade que vivemos no momento no Estado do
Pará. O sul do meu Estado possui uma região forma-
da por quatro grandes Municípios: Água Azul do Nor-
te, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu,
que se situam numa das regiões mais ricas do Esta-
do, de terras roxas, muito férteis, com reservas indí-
genas e uma ocupação muito grande. Tucumã e Ouri-
lândia surgiram de um projeto de colonização iniciado
pela Andrade Gutierrez, há anos, sendo que aquela
construtora se retirou, e hoje são duas grandes cida-
des. E todas são ligadas pela rodovia PA-279, que
tem início em Xinguara e termina em São Félix do
Xingu, pois em volta há apenas mata virgem, reser-
vas indígenas, e não tem mais para onde o povo se
deslocar. Mas é uma região que está produzindo café,
cacau, sua pecuária é bastante produtiva, produz ain-
da muita madeira, há ainda muitas madeireiras na re-
gião, e temos trabalhado pelo desenvolvimento da-
quela área do Estado. A Bancada Parlamentar do
Pará conseguiu, depois de muitos anos de luta, levar
a energia da Hidrelétrica de Tucuruí até São Félix do
Xingu; conseguimos aprovar uma emenda que colo-
cou um recurso no Orçamento, e a Eletronorte execu-
tou uma obra levando energia, e essa energia propici-
ou ainda mais desenvolvimento, mais crescimento,
mais êxodo de pessoas para aquela área. Mas conti-
nuamos com uma questão extremamente grave, que
é a questão da estrada.

Há sessenta dias, estive visitando a região, mu-
nicípio por município, e já na época constatei a situa-
ção de calamidade da PA-279, uma rodovia que tem
uma extensão de quase 300 quilômetros. Vim a esta
tribuna, alertei o Governador do Estado e o Secretário
de Transporte do Estado e fiz até a ameaça de que
poderia propôr aqui a federalização dessa estrada,
para que o problema dela fosse definitivamente solu-
cionado, porque o Governador Almir Gabriel é um ho-
mem que não enxerga ou não tem a capacidade de
definir prioridades, não sabe ver aquilo que é mais im-



portante para o Estado. S.Exª é um governante sem
muita experiência no que seja enxergar a necessida-
de de estimular a produção, de atender a necessida-
de da população.E S.Exª deixou essa estrada absolu-
tamente abandonada.

Estive aqui nesta tribuna há sessenta dias, fiz
uma denúncia sobre a situação da estrada, já então a
ponte sobre o rio Pium havia caído, fazia-se necessá-
rio a reconstrução dessa ponte. O povo da região es-
tava passando sobre um desvio construído pela Pre-
feitura, com barras de ferro bastante grossas. E na
quinta-feira, Sr. Presidente, uma grande chuva levou
esse desvio, e estamos desde sexta-feira, quatro
dias, portanto, uma região com mais de cem mil pes-
soas, absolutamente isolados. Não há como passar
um carro. Imagine V. Exª mais de cem mil pessoas
completamente isoladas, não há a menor possibilida-
de, uma alternativa de desvio por fora dessa estrada
para atingir as cidades de Tucumã, Ourilândia e São
Félix do Xingu.

Quando há a quebra de uma barreira em uma
rodovia federal asfaltada, muito mais larga, geralmen-
te em menos de 24 horas o Governo e o DNER en-
contram uma solução. Dificilmente ultrapassa esse
período, por mais grave que tenha sido o problema.
Enfim, há toda a estrutura, juntamente com a ajuda do
governo do Estado, do Prefeito para consertar ou
construir um desvio, nem que seja provisoriamente,
por onde possam escoar a produção e transitarem
pessoas e os ônibus.

No caso do Pará ocorreu na madrugada de sex-
ta-feira. Ainda pela manhã os vereadores, os prefeitos
da região, ligavam-me pedindo que o problema fosse
resolvido, pois estão absolutamente isolados. Não há
tráfego normal. Se um doente precisar ser transporta-
do terá que ser por avião. Até hoje, pela manhã, não
houve qualquer ação do Governo do Estado do Pará,
por parte do Governador Almir Gabriel e de seu Se-
cretário de Transporte, para dar uma solução, ainda
que provisória, à questão. S. Exªs já deveriam ter bus-
cado uma solução definitiva há muito tempo, pois a
ponte caiu há mais de 60 dias. O povo estava passan-
do por um desvio. Na sexta-feira de madrugada, as
águas levaram o desvio. Agora, temos mais de 100
mil pessoas absolutamente isoladas – não têm como
sair de carro, de ônibus ou caminhão – nas cidades
que mencionei.

Assim sendo, denuncio a incompetência, a ir-
responsabilidade e o descaso do Governador Almir

Gabriel para com a população dessa próspera região
do Pará. Exijo, desta tribuna, providências do Gover-
no para a solução desse problema grave. Trata-se de
pessoas que acreditam no Pará, no Brasil, que se mu-
dam para lugares que possuem dificuldades em to-
dos os aspectos: na educação, na saúde, na infra-es-
trutura. São pessoas que acreditam no futuro, bus-
cam o progresso, criam indústrias, plantam, estabele-
cem fazendas, constróem, mas que não são enxerga-
das por aqueles que têm a obrigação de estar atentos
ao esforço dessa gente.

Deixo, portanto, meu protesto e, mais uma vez,
meu recado ao Governador Almir Gabriel: acorde,
pare de fazer propaganda enganosa e vá cuidar de
sua obrigação, lute pelos interesses do povo do nosso
Estado e conserte, imediatamente, a PA – 279.

Lembro que a PA – 156, que liga Tucuruí à Ca-
metá, está na mesma situação. A qualquer instante,
quando as chuvas começarem, também poderá ficar
intransitável como a PA – 279, o que é uma vergonha
para quem governa um Estado dinâmico, crescente e
com grande potencial como o Estado do Pará.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, de-
ixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Conce-
do a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos
por cessão da Senadora Heloísa Helena.

O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, julgamos
oportuno refletir hoje desta tribuna sobre a importân-
cia do papel institucional do Conselho de Comunica-
ção Social, órgão de assessoramento do Poder Le-
gislativo, considerando, sobretudo, a longa e polêmi-
ca trajetória que tem percorrido a proposta da sua ins-
talação.

A proposta de constituição desse Conselho che-
ga à Assembléia Nacional Constituinte em 1987
como uma iniciativa de emenda popular apresentada
pela Federação Nacional dos Jornalistas. Depois, se-
guida de muitas discussões e emendas dos constitu-
intes, é incorporada ao texto constitucional, que esta-
belece, em seu art. 224, a sua criação como órgão au-
xiliar do Congresso Nacional. Mas, até hoje, transcor-



rida mais de uma década, o Conselho de Comunica-
ção Social não foi instalado, apesar de já estar regula-
mentado pela Lei nº 8.389, de 30/12/91.

É importante destacar as atribuições de extre-
ma relevância para a sociedade brasileira que tem
esse Conselho de Comunicação Social, como a ela-
boração de estudos, a apresentação de recomenda-
ções e sugestões sobre a liberdade de manifestação
do pensamento, da criação, da expressão e da infor-
mação. Ele dispõe sobre as finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas da programação
das emissoras de rádio e televisão. Dispõe sobre a
promoção da cultura nacional e regional e do estímulo
à produção independente e à regionalização da pro-
dução cultural artística e jornalística. Dispõe também
sobre a defesa da pessoa e da família, de programas
ou programações de rádio e televisão que contrariam
o disposto no capítulo que trata da Comunicação So-
cial da Constituição Federal.

É, portanto, um conselho que, como órgão de
assessoramento ao Congresso Nacional, tem uma
extrema importância na condução da política nacio-
nal de comunicação social.

Entretanto, apesar de tanto tempo, hoje existe
uma confluência positiva de fatores, tanto de ordem
nacional como internacional, para que, por meio de
um esforço conjunto e suprapartidário, se construam
as bases de um entendimento que viabilize sua im-
plantação e seu funcionamento.

A recente manifestação de apoio da Comissão
de Educação do Senado no sentido de recomendar a
instalação do Conselho de Comunicação Social faz
desse momento uma oportunidade ímpar. De fato,
pressentimos certo otimismo realista envolvendo os
diferentes setores identificados com a questão da ra-
diodifusão.

Há unanimidade quanto à importância desse
Conselho. Aguarda-se apenas o momento adequado
para sua instalação. Percebemos, com satisfação,
que esse momento, depois de muitos desencontros
ocorridos ao longo de mais de uma década, aproxi-
ma-se.

Trata-se de um conselho com funções consulti-
vas, integrado por 13 membros eleitos pelo Congres-
so Nacional, sendo 4 de setores profissionais (jorna-
listas, radialistas, artistas e profissionais de cinema e
vídeo), 4 de setores empresariais (representantes
das empresas de televisão, empresas de rádio, edito-
res de jornais e revistas e engenheiros de telecomuni-

cações) e 5 membros escolhidos entre representan-
tes de entidades da sociedade civil.

Reconhece-se a controvérsia que pairou na for-
mação do perfil dessa composição de representan-
tes. É possível, mesmo, ampliar sua representativida-
de, incorporando segmentos hoje apenas considera-
dos consumidores passivos das programações de te-
levisão, rádio e jornais. Mas, em nome do bom senso,
é preciso, primeiro, cumprir os termos da lei e insta-
lá-lo para funcionar e, depois, acompanhar seu de-
sempenho a fim de aperfeiçoar e ajustar seu perfil de
acordo com as mudanças e necessidades que surgi-
rem a partir de sua implementação.

Na composição do Conselho de Comunicação
Social, os setores profissionais e empresariais estão
presentes e nominados. Hoje, eles formam os setores
que estão pensando em profundidade as questões da
comunicação no País, ainda que com interesses di-
vergentes e, em certos aspectos, até antagônicos.
Mas, com o debate, com a capacidade de negociação
e com a busca da convergência, é possível consolidar
esse Conselho como um legítimo fórum consultivo do
Poder Legislativo Federal.

Trata-se de um conselho cuja atribuição é reali-
zar estudos, pareceres, recomendações e atender a
outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo
Congresso Nacional. É um órgão com uma represen-
tação ampla, que cumpre a função de equacionar
questões técnicas e políticas complexas, de buscar o
estabelecimento de bases de consenso e de propor
ao Congresso soluções para problemas da área das
comunicações.

Por determinação da Lei nº 8.389, o Conselho
de Comunicação Social deveria ser composto e insta-
lado até abril de 1992. Posteriormente, seu perfil ficou
ainda mais fortalecido com a Lei nº 8.977 – Lei da TV
a Cabo –, que reconhece o seu papel e a sua impor-
tância, ao constituí-lo como fórum de consulta obriga-
tória na regulamentação das disposições da referida
lei.

A instalação do Conselho, entretanto, ainda não
foi possível devido às diferentes formas de resistênci-
as e polêmicas, que já poderiam ter sido superadas.O
papel e a função social dos meios de comunicação e,
particularmente, do sistema de rádio e televisão junto
à sociedade, inclusive como instrumento de formação
e socialização dos indivíduos como membros dessa
sociedade tornaram-se muito complexos para tergi-
versar quanto à importância da presença da socieda-



de civil na formulação do conteúdo das programações
desses meios de comunicação, como as rádios e as
televisões, principalmente.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
1995, num encontro com entidades do setor, fez enfá-
tica declaração ressaltando que a ”burocracia estatal
não detém o monopólio da representação do interes-
se público“ e que, por essa razão, seu Governo adota
como política o incremento de novas formas de relaci-
onamento entre o Estado e a sociedade. Essas decla-
rações justificam o apoio do Presidente à instalação
do Conselho de Comunicação Social, cujo regula-
mento, por meio da Lei nº 8.389, aprovada em 1991,
teve intensa participação do então Senador Fernando
Henrique Cardoso.

Assim, acreditamos que a imediata instalação
do Conselho seja imprescindível, tanto do ponto de
vista de reparar as protelações em relação à lei,
quanto para criar um ambiente em que os membros
da sociedade, diante da mídia, passem da condição
passiva de meros consumidores para a condição de
cidadãos ativos.

De fato, o momento que o mundo atravessa, em
particular o Brasil, suscita a necessidade de se bus-
car novas formas de relacionamento entre o Estado e
a sociedade. O mundo contemporâneo é feito de in-
certezas para as quais a sociedade deve ser crescen-
temente convocada para participar. Esta é a razão
pela qual reafirmamos ser este o momento para se
usar a criatividade e a coragem política na busca de
meios inovadores no relacionamento do Estado com
a sociedade, que tenha como premissa a tolerância,
para se construir um consenso baseado na busca da
unidade, na diversidade.

O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador,
V. Exª me permite um aparte?

O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Perfeitamente, Senador Ademir Andrade.

O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Ricardo Santos, congratulo-me com V. Exª pelo seu
discurso e lamento esse fato. Ouço discursos aqui,
como o de V. Exª, Senador Ricardo, há mais de cinco
anos. Desconfio da intenção do Presidente Fernando
Henrique de instalar esse Conselho. A mídia tem um
poder fantástico. Muito se diz que ela é o 4º poder. Há
o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e o 4º Poder é o
da mídia. Eu acho que é o inverso. A mídia é, de fato, o
1º de todos os Poderes. A mídia brasileira é capaz de
transformar um anjo em demônio e vice-versa. Ela faz
o que quer, pois tem poderes quase absolutos. Lem-
bro-me de quando o então Presidente da República

José Sarney, ao tomar uma decisão no tocante a uma
questão da Argentina, levou um pito do jornal O Glo-
bo, num editorial de primeira página, segundo o qual
não deveria Sua Excelência se manifestar acerca de
um problema daquele país. Logo, a mídia é muito for-
te. Não consigo compreender por que essa questão
tem sido aqui debatida por todos nós. O PT, inclusive,
abstém-se de voto em qualquer apreciação de outor-
ga de serviço de radiodifusão de caráter permanente,
porque o Conselho ainda não foi constituído. As pró-
prias mulheres do Congresso Nacional se reuniram
nesta Legislatura e fizeram um apelo ao Presidente
do Senado no sentido de que o Conselho fosse final-
mente instalado. Houve até o compromisso do Presi-
dente que deixou o Senado, e cheguei inclusive a ter
esperança de que o referido Conselho viesse a ser
concretizado. Entretanto, até agora estamos apenas
na expectativa. Quem sabe a mídia queira um Conse-
lho que possa definir o seu comportamento e a sua
programação e fazer com que ela sirva ao interesse
da coletividade e não das próprias empresas de co-
municação e até das pessoas que ela serve ou que
lhe servem. Por conseguinte, pode ser um jogo de
mão dupla. Ou seja, a mídia consegue do Governo o
favor da não-implantação desse Conselho e, ao mes-
mo tempo, comporta-se razoavelmente moderada
com relação às ações do Governo, o que é muito gra-
ve para o nosso País, para quem deseja democracia.
Acredito que seja o único Conselho que não foi insta-
lado. Há a Agência Nacional do Petróleo, o Conselho
de Saúde, o Conselho de Educação, só falta o Conse-
lho de Comunicação. Como disse, num país em que o
povo não tem acesso à real informação, a elite domi-
na completamente. Os meios de comunicação estão,
em sua grande maioria, nas mãos da elite e daqueles
que defendem a conservação do status quo da soci-
edade brasileira. Eu parabenizo V. Exª, que faz uma
análise completa da situação e do Conselho. Espero
que o pronunciamento de V. Exª contribua para cha-
mar a atenção dos responsáveis por essa questão,
para que a concretizem de fato e não se deixem pres-
sionar pelo poder da mídia tão poderosa. O povo está
aguardando aquilo que é melhor para ele. Espero que
o pronunciamento de V. Exª contribua para que isso
venha a ocorrer, mas já estamos esperando há muito
tempo, Senador Ricardo Santos. Muito obrigado.

O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Senador Ademir Andrade, agradeço a V. Exª o apar-
te, que também traça um retrospecto da longa trajetó-
ria do debate, no Senado Federal, sobre a implanta-
ção deste Conselho. Ele foi criado pela Constituição
Federal de 1988, no seu art. 224 e lá se vão dez anos



da lei que o regulamentou. Nós, na Comissão de Edu-
cação no Senado Federal, nos deparamos, a todo o
momento, com a necessidade urgente de criação
desse Conselho.

Naquela Comissão, há em tramitação projetos
de lei de iniciativa de Deputados e de Senadores que
buscam regulamentar a programação das televisões
e das rádios, regular a presença de capitais estrange-
iros nas empresas jornalísticas e também a obrigato-
riedade de as redes de televisão apresentarem pro-
gramas educativos para crianças e adolescentes. Há
um conjunto de questões em debate permanente na
Comissão de Educação e suprimos a inexistência do
Conselho de Comunicação com a promoção de au-
diências públicas. Sabemos que essa é uma forma
imperfeita de se equacionar o problema. Foi isso que
nos levou a promover um debate na própria Comissão
que, por unanimidade, nos delegou a difícil missão de
realizar gestões, principalmente junto à Presidência
do Senado e do Congresso Nacional, para que ve-
nhamos a implementar o Conselho.

Estamos otimistas ao fazer este pronunciamen-
to, porque, agora, cremos haver condições políticas
favoráveis à implementação efetiva desse importante
Conselho, que é, no nosso entender, uma demanda
da sociedade brasileira.

Vivemos um momento em que, a despeito da
importância do desenvolvimento da ciência e da tec-
nologia como meio de superação das adversidades
que o homem enfrenta em relação à natureza e à so-
ciedade, clama-se pelo compromisso ético e moral
das lideranças políticas em conduzir o interesse públi-
co. Nas palavras do teórico social Anthony Giddens,
somos contemporâneos de um mundo em que pode-
mos legitimamente ter a esperança de que uma visão
cosmopolita da sociedade vingará. Tolerância à diver-
sidade cultural e democracia estão intimamente rela-
cionadas. Poderemos nunca ser ou fazer a história tal
como a queremos, mas podemos e devemos encon-
trar formas de trazer as situações de impasses e de
incertezas para mais perto das formas institucionais
de democracia.

Neste sentido, estamos, no âmbito de nossas
atribuições de Presidente da Comissão de Educação
do Senado, e devidamente autorizados pelo Plenário
da Comissão em reunião do dia 13 de novembro últi-
mo, realizando gestões, inclusive junto à Presidência
do Senado, objetivando a instalação do Conselho de
Comunicação Social. As primeiras manifestações do
Exmº Senador Ramez Tebet, Presidente do Congres-
so Nacional, foram de concordância e de apoio, o que
nos faz antever condições favoráveis para, afinal, ter-

mos o Conselho implantado e cumprindo, dentro em
breve, suas funções.

Sabemos que existem propostas legislativas em
tramitação no Congresso Nacional visando ao aperfe-
içoamento desse Conselho. Consideramos, entretan-
to, de bom alvitre que sua instalação se faça de imedi-
ato dentro dos termos da Lei nº 8.389, cabendo evi-
dentemente aperfeiçoamentos na sua composição e
atribuições, com base nos referidos projetos de lei
que tratam da questão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Conce-

do a palavra à Senadora Heloísa Helena. (Pausa.)
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Carlos Bezerra e Lúcio

Alcântara enviaram discursos à Mesa para serem pu-
blicados, na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho hoje a esta
tribuna registrar a conquista, por duas profissionais
atuantes no meu Estado do Mato Grosso, de um im-
portante prêmio de âmbito nacional.

Trata-se, por sinal, de premiação concedida
numa área na qual, até então, Mato Grosso não pos-
suía qualquer destaque: a arquitetura. Esse ineditis-
mo do prêmio significa, portanto, que nosso Estado
começa a consolidar a qualidade de sua produção em
novas áreas de atuação profissional.

Refiro-me ao 1º lugar conquistado pelas arquite-
tas Tuca Dias e Cátia Matsubara em importante con-
curso promovido pela revista Espaço D, de São Pau-
lo, um dos mais prestigiados na área da arquitetura.
Elas conquistaram o prêmio concedido anualmente
para os melhores trabalhos de arquitetura, decoração
e paisagismo, com o ambiente spa, que criaram para
a Casa Cor Mato Grosso 2001.

O concurso é dividido nas categorias casas e
apartamentos, ambientes comerciais, paisagismo e
mostras. Em cada categoria, são escolhidos o 1º, o 2º
e o 3º lugares. As arquitetas do Mato Grosso conquis-
taram a 1ª colocação na categoria mostras, em julga-
mento realizado por um júri internacional. Para que se
faça uma idéia de quão concorrido é o concurso da re-
vista Espaço D, basta dizer que, neste ano, foram
apresentados aproximadamente 803 trabalhos vin-
dos de 22 Estados brasileiros e um do Peru.

Para as jovens arquitetas, formadas pela PUC
de Campinas, a premiação foi uma agradável surpre-
sa, pois confessam que não esperavam obter a 1ª co-



locação em um certame tão importante, até porque
entre seus concorrentes havia profissionais que sem-
pre mereceram sua admiração. Demonstrando humil-
dade, elas afirmam que, ao verem os trabalhos des-
ses colegas, jamais lhes passou a idéia de que teriam
chances de vencer, porque pensavam que ainda ti-
nham muito caminho a trilhar até atingir aquele nível.

Mais do que o prêmio em si – um automóvel –,
Cátia Matsubara e Tuca Dias comemoraram o reco-
nhecimento nacional que seu trabalho obteve. Afinal,
o julgamento do concurso foi realizado por um júri
composto por profissionais do mais alto conceito, vin-
dos dos Estados Unidos, da França e do Uruguai. O
representante brasileiro no júri foi o renomado arqui-
teto Carlos Ott.

Felizes com a conquista, as arquitetas esperam
que sua vitória sirva de estímulo para que outros pro-
fissionais passem a acreditar mais no seu próprio tra-
balho e comecem, eles também, a participar dos
grandes concursos. No que se refere à linha de seu
trabalho, elas dizem que, hoje, ”é preciso fugir dos es-
tereótipos produzidos para grandes cidades, precisa-
mos unir o regional com o universal na arquitetura“.

Deixo, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se-
nadores, registrados nos Anais da Casa meus cum-
primentos a essas duas jovens arquitetas radicadas
no Mato Grosso, manifestando minha convicção de
que, tal como neste caso, a vocação do nosso Estado
é para afirmar a alta qualidade do trabalho de nossa
gente nos mais variados campos de atividade.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)

– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, uma notícia
publicada nos jornais dos últimos dias obrigou-me a
incluí-la no tema de meu discurso de hoje. Não falaria
desse assunto. Mas não posso me furtar e deixar de
mencioná-lo. Primeiro, porque estarei centrado na
mesma área, que é saúde. Segundo, porque a gravi-
dade dos fatos divulgados torna obrigatória a discus-
são do assunto nesta Casa.

Ouçam o que vou ler aos Senhores, que é a ín-
tegra da chamada de primeira página da matéria
publicada na Folha de S. Paulo de 16 de novembro
de 2001.

“A Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária descobriu que 45% dos remédios
dos três maiores laboratórios do país pos-
suem composição diferente da autorizada
pelo órgão.

Em alguns casos, as discrepâncias de-
tectadas nos exames podem resultar em sé-

rios problemas à saúde dos consumidores.
Os efeitos colaterais podem variar de hiper-
tiroidismo e asma a sintomas menos perigo-
sos como taquicardia, náuseas e vômitos."

Vejam bem, o cidadão que necessita de aten-
dimento de saúde vai ao médico, recebe a prescri-
ção, dirige-se à farmácia, compra o medicamento in-
dicado pelo médico e cai na doce ilusão de que vai
resolver, ou ao menos minorar, seu problema de sa-
úde. Mal sabe ele que está se expondo a ter mais
problemas, devido aos efeitos colaterais de remédi-
os que são verdadeiros engodos à fé pública e à
prática comercial lícita e decente.

Os casos considerados menos graves são co-
municados às empresas para imediata correção. Qu-
ando detecta um caso mais sério, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária cancela sumariamente o regis-
tro da droga.

Bem, Srªs. e Srs. Senadores, essa é a notícia
que chamou minha atenção e que mereceu ser incor-
porada ao meu pronunciamento de hoje, dada a gravi-
dade do acontecido. Feito tal registro, passo, a partir
de agora, a tratar do tema que me trouxe a esta tribu-
na.

Recebi – e devo confessar que li com muito gos-
to – um estudo que trata das desigualdades em saúde
de nosso País. Intitula-se Medindo as desigualdades
em saúde no Brasil: uma proposta de monitoramento.
Seus autores são: André Nunes, James Richard Silva
Santos, Rita Barradas Barata e Solon Magalhães Vi-
anna. A publicação resultou de uma parceria entre a
Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS,
Escritório Regional da Organização Mundial da Saú-
de – OPAS/OMS e o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA.

A pesquisa divulgada no livro citado foi desen-
volvida no IPEA com, pelo menos, três grandes objeti-
vos. Primeiro, desenvolver metodologia de monitora-
mento das desigualdades em saúde em diferentes di-
mensões e categorias de análise. Segundo, avaliar a
evolução dessas desigualdades nos primeiros dez
anos do processo de construção do Sistema Único de
Saúde. Terceiro, estimular a realização de estudos si-
milares nas esferas estaduais e municipais de gover-
no.

Trata-se de um trabalho alentado que traça – em
mais de 220 páginas e quase uma centena de gráfi-
cos, tabelas e quadros – o perfil da desigualdade so-
cial em saúde. Faz mais do que isso, contudo, como
se pôde verificar em seus objetivos. Apresenta uma
metodologia adequada para se conhecer, mensurar e



monitorar a eqüidade em saúde no País, mediante a
construção de indicadores e de medidas de desigual-
dade.

É preciso notar que o desenvolvimento de meto-
dologias dessa natureza ficou, até pouco tempo, res-
trito a alguns grupos acadêmicos, o que, de certa for-
ma, dificultava o acesso de gestores do sistema de
saúde a um conhecimento mais objetivo da área em
nosso País. Ora, a aferição quantitativa e qualitativa
dos dados é um instrumento de capital importância
para os gestores da área pública, envolvidos perma-
nentemente com o estabelecimento de agendas de
prioridades e com o estudo dos impactos das políti-
cas adotadas.

Portanto, além de apresentar o produto de uma
análise, o estudo em questão apresenta também uma
metodologia de aferição, capaz de monitorar de forma
objetiva os efeitos distributivos das políticas públicas.

O trabalho focaliza as desigualdades em seis di-
mensões. Vou tentar trazer, de forma bastante sumá-
ria, o resultado da análise de cada uma dessas di-
mensões, para que tenhamos, ao menos, uma idéia
da diversidade dos parâmetros envolvidos na pesqui-
sa.

Uma das dimensões é a Oferta de Recursos Hu-
manos e Capacidade Instalada. É, particularmente,
na oferta de médicos que vamos encontrar as maio-
res desigualdades. A região Norte, por exemplo, tem
seis vezes menos médicos que o Sudeste. Lembre-
mos que os números são referentes ao ano de 1999.
E o pior, é que a evolução temporal do indicador de-
monstra que ele não vem se reduzindo. Ao contrário,
vem aumentando. Em 1990, essa relação estava em
3,7 vezes. Quanto à oferta de leitos, o estudo mostra
que, entre 1992 e 1999, a taxa (por mil habitantes)
caiu 17,5% no País como um todo, refletindo uma ten-
dência que vem ocorrendo no mundo em geral, com a
substituição de procedimentos antes realizados sob
internação, por alternativas ambulatoriais de igual efi-
cácia e menor custo.

Passemos a outro parâmetro de análise, Aces-
so e Utilização dos Serviços. De acordo com a análise
publicada, dezenove Estados apresentam cobertura
hospitalar, ou seja, número de internações por 100
habitantes, acima da média nacional; oito estão abai-
xo dessa média. Essa variação tem pouco a ver com
nível de desenvolvimento socioeconômico, já que aci-
ma da média estão Estados como Rio Grande do Sul
e Alagoas, enquanto abaixo estão tanto São Paulo e
Rio de Janeiro quanto Amapá e Rondônia. Esse fato
está mais ligado a dois outros fatores, quais sejam:
maior parte da população tornando-se usuária de pla-

nos e seguros de saúde e maior utilização e incorpo-
ração de outras modalidades de atendimento. É pos-
sível notar que as desigualdades entre os Estados di-
minuíram consideravelmente no caso das interna-
ções, mas ainda se mantêm presentes para as con-
sultas. Os dados levam a perceber que a implantação
do SUS tem contribuído para a redução nas desigual-
dades de acesso a serviços de saúde, enquanto o
consumo de outras modalidades de assistência, mais
vinculadas a renda, continuam, por isso, extrema-
mente desiguais.

Vamos a outra dimensão, o Financiamento. No
âmbito federal, os autores da publicação reconhecem
que a política alocativa do Ministério da Saúde ainda
não alcançou o patamar necessário para tornar o sis-
tema público mais eqüitativo. Assim, o financiamento
federal sofre ainda muita influência da oferta, privile-
giando Estados mais desenvolvidos em detrimento
dos mais pobres. Mesmo assim, as desigualdades di-
minuíram entre 1989 e 1999, passando de 0,84 para
0,14. O gasto familiar, em todas as classes de renda,
em valores absolutos, também diminuiu, o que alguns
estudiosos atribuem ao “efeito SUS”, ou seja, os
usuários de menor renda estariam gastando menos
com saúde do que antes da criação do Sistema.

Outro parâmetro é a Qualidade da Atenção, que
apresentou uma evolução positiva, na melhora no
percentual de taxas de óbitos mal definidos nas re-
giões Norte e Nordeste. No entanto, iniqüidades ain-
da persistem em índices como câncer de mama e de
colo de útero e cobertura pré-natal, com indicadores
desfavoráveis às regiões Norte e Nordeste.

No parâmetro Situação de Saúde, foram consi-
derados indicadores como esperança de vida, taxa
de mortalidade infantil, taxa de homicídio. A esperan-
ça de vida da população masculina brasileira varia de
59 anos em Alagoas a 67 anos no Rio Grande do Sul,
com média de 64 anos. A média feminina é superior,
ficando em torno de 72 anos. A taxa de mortalidade
infantil no Brasil tem apresentado redução, embora
mantenha diferenciais importantes entre os Estados.
A região Nordeste é a mais afetada pelas altas taxas.
A saúde dos adultos também é bastante desigual. Há
déficits significativos nas regiões Norte, Centro-Oes-
te e Norte. Para que essa última região tenha taxa
igual à média nacional, seria necessário evitar 22%
das mortes que ocorrem antes dos 60 anos de idade.

E chegamos ao último parâmetro, Saúde e Con-
dições de Vida. Os indicadores envolvidos, como es-
colaridade e renda, tiveram, de modo geral, evolução
favorável na última década, embora continuem altos
em todas as unidades da Federação e muito ruins em



Estados como Piauí, Maranhão e Alagoas. Nos Esta-
dos onde a população com menos de quatro anos de
escolaridade é menor, também o são as taxas de óbi-
tos por causas mal definidas. A taxa de pobreza, isto
é, proporção de pessoas com renda familiar per capi-
ta de até meio salário mínimo, varia de 10% em São
Paulo a 64% no Maranhão. Para que ocorresse um
aumento de 5% na cobertura do pré-natal, seria ne-
cessária uma redução de 10% na taxa de pobreza.
Para atingir a média nacional, a região Norte precisa-
ria reduzir a taxa de pobreza em 21,4%; a região Nor-
deste, em 83,8%.

Bem, Sr. Presidente, termino por aqui o que pro-
pus fazer de forma sumária, apresentando alguns re-
sultados da análise empreendida pelos autores do li-
vro Medindo as Desigualdades em Saúde no Brasil.
Se não o fiz de forma sumária, creditem o acréscimo
de tempo que tomei dos que me ouviram à riqueza do
material contido no livro e ao entusiasmo que sempre
me acomete quando trato das questões ligadas à sa-
úde no Brasil.

Minhas últimas palavras são de cumprimento
caloroso aos quatro autores da obra referida – volto a
repetir seus nomes: André Nunes, James Richard Sil-
va Santos, Rita Barradas Barata e Solon Magalhães
Vianna –, bem como aos parceiros que deram viabili-
dade a tão exitosa empreitada, a OPAS, a OMS e o
IPEA. A todos, meus sinceros parabéns!

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a se-
guinte

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2001

Votação, em turno único do Requerimento nº
700, de 2001, de autoria do Senador Osmar Dias, re-
querendo seja encaminhada ao Tribunal de Contas
da União solicitação para que realize inspeção nas
obras de reforma ou construção das sedes regionais
da ANATEL localizadas nos Estados do Amazonas,
Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Paraná.

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 6, DE 2001

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 6, de 2001, que abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério de Minas e Energia, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Inte-

gração Nacional, no valor global de duzentos e oitenta
milhões de reais, para os fins que especifica, tendo

Parecer proferido em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Deputado Professor Luizinho, favorável
à Medida e à emenda a ela apresentada.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 1996

(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado nº 154, de 1997)

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 696, de 2001 – art. 336, II,

do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 1996 (nº 1.873/91, na Casa de ori-
gem), 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, tendo

Pareceres sob nºs 506 e 587, de 1998; 1.236 e
1.364, de 2001, Relatores: Senadores Romeu Tuma e
Ricardo Santos,

– da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 1º pronunciamento (sobre os Projetos): favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra; 2º pronunciamento (sobre as Emen-
das nºs 2 e 3, de Plenário): contrário; e 3º pronuncia-
mento (em audiência, nos termos do Requerimento
nº 654, de 2001): favorável à Emenda nº 4-CE (Subs-
titutivo), com a apresentação das Subemendas nºs 1
a 4-CCJ; e

– da Comissão de Educação (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 594, de 1998), favorável
ao Projeto, nos termos da Emenda nº 4-CE (Substitu-
tivo), na forma de texto consolidado que encaminha,
nos termos do art. 133, § 6º, do Regimento Interno, e
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
154, de 1997, que tramita em conjunto.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 1997

(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara nº 105, de 1996)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 154, de 1997, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a prevenção, o tratamen-
to, a fiscalização, o controle e a repressão à produ-
ção, ao uso indevido e ao tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes e de drogas que causem dependência
física ou psíquica, e dá outras providências, tendo



Pareceres sob nºs 506 e 587, de 1998, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romeu Tuma:

– 1º pronunciamento (sobre os Projetos): favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo),
com voto em separado do Senador José Eduardo Du-
tra; e

– 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 2 e
3, de Plenário): contrário.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2001
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 36, de 2001 (nº 308/96, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alí-
nea ”c“ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Fede-
ral (inclui dois cargos ou empregos privativos de pro-
fissionais de saúde na permissão para acumular dois
cargos públicos remunerados), tendo

Parecer favorável, sob nº 1.242, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias, com votos contrários dos Sena-
dores Francelino Pereira e Roberto Freire.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 22 do corrente, quando teve
sua votação adiada para hoje.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 1996

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 86, de 1996 (nº 1.536/96, na Casa de ori-
gem), que altera o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de
18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236
da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços
notariais e de registro, tendo

Pareceres sob nºs 118 e 286, de 1997; e 53, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator:
Senador Ramez Tebet, favorável, com votos contrári-
os dos Senadores Antônio Carlos Valadares e Rober-
to Freire, contrário, em separado, do Senador José
Eduardo Dutra, e abstenção do Senador Jéfferson
Peres; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1, de
Plenário): Relator: Senador Bello Parga, pela rejei-
ção, com votos contrários dos Senadores José Edu-
ardo Dutra, Antônio Carlos Valadares e abstenção do
Senador Josaphat Marinho; 3º pronunciamento (em
reexame por despacho da Presidência, conforme o
Ofício SF nº 1.013, de 1997): Relator: Senador Fran-
celino Pereira, reiterando o Parecer nº 118, de

1997-CCJ, oferecido em seu primeiro pronunciamen-
to, pela aprovação da matéria, com votos contrários
dos Senadores Roberto Requião, José Eduardo Du-
tra, e vencido, em separado, do Senador Lúcio Alcân-
tara.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 11 de outubro passado,
quando teve sua votação adiada para hoje.

– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 2000 (nº 1.043/95, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que
acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seus Serviços Au-
xiliares, tendo

Parecer favorável, sob nº 929, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Osmar Dias.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 16 de outubro passado,
quando teve sua discussão adiada para hoje.

– 7 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 107, de 2000 (nº 1.748/99, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que ex-
tingue a 5ª e a 6ª Auditorias da 1ª Circunscrição Judi-
ciária Militar, extingue cargos da Magistratura e do
Quadro Permanente das Auditorias da Justiça Militar
da União, e dá outras providências, tendo

Parecer favorável, sob nº 931, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Osmar Dias.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 16 de outubro passado,
quando teve sua discussão adiada para hoje.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Ra-
mez Tebet, que altera a redação do § 4º do art. 225 da
Constituição Federal (dispõe sobre a utilização da
Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar,
os Pantanais Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense



e a Zona Costeira, como patrimônio nacional, asse-
gurando a preservação do meio ambiente), tendo

Parecer sob nº 1.237, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador Osmar Dias, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2001
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 681, de 2001 – art. 281

combinado com o art. 357 do Regimento Interno)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da 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. (Dis-
pondo que as contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação, contudo podendo incidir
sobre a importação de bens ou serviços de telecomu-
nicações, derivados de petróleo e combustíveis, defi-
ne alíquotas e competência), tendo

Parecer favorável, sob nº 1.350, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romero Jucá.

– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2001
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 693, de 2001 – art. 167

do Regimento Interno)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Arlindo Porto, que cria os Tribunais Regionais Fede-
rais da 6ª e 7ª Região, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.277, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 290 DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 290, de 2001 (nº 470/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional

entre o Mercosul, a República da Bolívia e a Repú-
blica do Chile, concluído em Buenos Aires, em 23
de julho de 1998, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.325, de 2001, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador José Sarney.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 297 DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 297 de 2001 (nº 163/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio so-
bre a Recuperação de Bens Culturais Roubados ou
Exportados Ilicitamente, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública do Peru, em Brasília, em 26 de fevereiro de
1996, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.326, de 2001, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.

– 13 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 126, DE 1996 – CN

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 126, de 1996 – CN, de autoria da Senadora
Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de
Meio Ambiente e Cidadania e dá outras providências,
tendo

Pareceres favoráveis, sob nºs

– 90, de 1999, da Comissão de Educação, Rela-
tor: Senador Sebastião Rocha; e

– 1.170, de 2001, da Comissão Diretora, Rela-
tor: Senador Geraldo Melo.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 20, quando teve
sua discussão adiada para hoje.

– 14 –
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
660, de 2001, do Senador Paulo Souto, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 79, de 2000, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22
minutos.)



Ata da 163ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 27 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, 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 – Álva ro Dias – Ante ro Paes de
Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da -
res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – 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 – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar 
Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra -
mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro -
ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro me ro Jucá – Ro 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 75
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 255, DE 2001
(Nº 1.267/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Mi guel Te bar Bar ri o nu e vo, para exer cer o
car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça,
com man da to de 2 anos.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.











MENSAGEM Nº 256, DE 2001
(Nº 1.282/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in -
ci so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes -
so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 12 de ou tu bro de 1986, no art. 56, in ci so
I, alí nea b, 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 Ber nar do Pe ri cás Neto, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra 
de Di plo ma ta, para exer cer o car go de Emba i xa dor
Che fe da De le ga ção Per ma nen te do Bra sil jun to à
Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Inte gra ção em
Mon te vi déu.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ber nar do Pe ri cás
Neto, 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, 26 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 352/DP/ARC/G-MRE/APES
      Bra sí lia, 22 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. 18, in ci so I, e nos arts. 56 e
58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
l980 no art. 56, in ci so I, alí nea b, 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 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 a in di ca ção
do Se nhor Ber nar do Pe ri cás Neto, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se, do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo -
ma ta, para exer cer o car go de Emba i xa dor, Che fe da
De le ga ção Per ma nen te do Bra sil jun to à Asso ci a ção
La ti no-Ame ri ca na de Inte gra ção em Mon te vi déu.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre a Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Inte gra -
ção se di a da em Mon te vi déu e cur ri cu lum-vi tae do
Emba i xa dor Ber nar do Pe ri cás Neto, que, jun ta men te
com 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.











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



  AVISOS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Avi so nº 1.473-GP/TCU

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ao acu sar re ce bi men to do Ofí cio nº 1.409 (SF),

de 30-10-01, por meio do qual en ca mi nha có pia do
Re que ri men to nº 616/2001, do Se na dor Ge ral do Cân -
di do, so li ci tan do au di to ria em con tra to re a li za do en tre
a Pe tro brás S.A. e a Com pa nhia Ma rí ti ma, in for mo a
Vos sa Exce lên cia que o re fe ri do ex pe di en te foi en ca -
mi nha do à Uni da de Téc ni ca com pe ten te para exa me
e pro vi dên ci as para o aten di men to à men ci o na da so li -
ci ta ção.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou to,
Pre si den te.

Avi so nº 1.570-GP/TCU

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 1.486 (SF), de

12-11-01, des sa pro ce dên cia, por meio do qual Vos sa 
Exce lên cia en ca mi nha so li ci ta ção da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral cons tan te 
do Pa re cer nº 1.285/2001, in for mo que o men ci o na do
do cu men to foi en ca mi nha do ao Re la tor, Se nhor Mi -
nis tro Adylson Mot ta.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou to,
Pre si den te.

Os ex pe di en tes li dos se rão ane xa dos aos pro -
ces sa dos do Re que ri men to nº 616, de 2001, e do Avi -
so nº 8, de 2001, res pec ti va men te. As ma té ri as aguar -
da rão na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa a ma ni fes ta ção
da que la Cor te de Con tas.

OFÍCIO 

DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

OF.VICE/PGR/GAB/Nº 192

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de me di ri gir

a Vos sa Exce lên cia para, em aten ção ao Ofí cio nº
1.356 (SF), de 22 de ou tu bro de 2001, en ca mi nhan do
o Pa re cer nº 1.162, de 2001 – CFC, onde a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral so li ci ta 
in for ma ções so bre o es tá gio atu al das in ves ti ga ções,
re fe ren tes aos pro ce di men tos ins ta u ra dos na Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca no Esta do de São Pa u lo, in for -

mar que os en vi ei, nes ta data, à Pro cu ra do ra da Re -
pú bli ca Zé lia Lu i za Pi er do ná, Pro cu ra do ra-Che fe da
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do de São Pa u lo,
para as pro vi dên ci as de sua com pe tên cia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Ha rol do Fer raz da Nó bre -
ga, Vice-Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

O ex pe di en te lido será ane xa do ao
pro ces sa do do Di ver sos nº 128, de 1995. A
ma té ria aguar da rá na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa so li ci ta das.

PARECER

  PARECER Nº 1.400, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 65,
de 2000, de au to ria do Se na dor Ernan des 
Amo rim, que acres cen ta dis po si ti vo à 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, para de -
ter mi nar que os me di ca men tos em com -
pri mi dos, cáp su las e am po las in je tá ve is
se jam ven di dos na exa ta quan ti da de ne -
ces sá ria para aten der à pres cri ção con ti -
da na re ce i ta avi a da.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 65, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ernan des Amo rim, acres cen ta
dis po si ti vo ao tí tu lo das dis po si ções fi na is e tran si tó ri -
as 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.

A al te ra ção pro pos ta ob je ti va de ter mi nar que os
me di ca men tos apre sen ta dos sob a for ma de com pri -
mi dos, cáp su las e am po las se jam ven di dos “na exa ta
quan ti da de ne ces sá ria para aten der à pres cri ção
con ti da na re ce i ta avi a da”.

A nova dis po si ção en tra em vi gor, se gun do a
pro po si ção, em tre zen tos e ses sen ta dias apás a data 
de pu bli ca ção da lei que ori gi nar.



O pro je to de ve rá ser apre ci a do por esta Co mis -
são de Assun tos So ci a is em ca rá ter ter mi na ti vo.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram
apre sen ta das emen das.

Não exis tem pro je tos so bre esta ma té ria em tra -
mi ta ção nes ta Casa.

II – Aná li se

A aqui si ção de me di ca men tos em quan ti da de
in fe ri or à ne ces sá ria para um de ter mi na do tra ta men to 
acar re ta ris co de a pres cri ção não ser cum pri da pela
in su fi ciên cia de do ses, com pre ju í zos para a sa ú de do 
pa ci en te. Da mes ma for ma, a com pra em quan ti da de
su pe ri or à pres cri ta pode ser ca u sa de in to xi ca ção
pela in ges tão aci den tal de me di ca men tos ven ci dos
ou ina de qua da men te guar da dos, além de ter o óbi ce
de re pre sen tar um cus to adi ci o nal para pes so as que
já têm de fa zer fren te a ou tros gas tos com a do en ça.

A pro po si ção é as sim jus ti fi ca da e dis põe que os 
me di ca men tos apre sen ta dos sob a fór mu la de com -
pri mi dos, cáp su las e am po las se jam ven di dos na exa -
ta quan ti da de pres cri ta pelo mé di co.

Ca be ria, ain da, ar ro lar como ar gu men tos em fa -
vor da pro po si ção em aná li se, o fato de que a ven da
de me di ca men tos a gra nel é uma prá ti ca cor ren te em
pa í ses eu ro pe us e tam bém nos Esta dos Uni dos, e
que a eli mi na ção dos cus tos de em ba la gem, no Bra -
sil, acar re ta ria a re du ção de seus pre ços fi na is no
mer ca do.

Ocor re que o re gu la men to em vi gor so bre a ma -
té ria — art. 11 da Lei de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976) — im pe de que tal
acon te ça ao dis por que “... os me di ca men tos... so -
men te se rão en tre gues ao con su mo nas em ba la gens
ori gi na is ou em ou tras pre vi a men te au to ri za das pelo
Mi nis té rio da Sa ú de’.

Ape nas para aten der ao de sen vol vi men to de
pla nos e pro gra mas do Go ver no Fe de ral de pro du ção
e dis tri bu i ção de me di ca men tos à po pu la ção ca ren te
de re cur sos, po de rá o Mi nis té rio da Sa ú de au to ri zar o
em pre go de em ba la gens ou re em ba la gens es pe ci a is, 
que, sem pre ju í zo da pu re za e da efi cá cia do pro du to,
per mi tam a re du ção dos cus tos (art. 11, § 1º).

Vê-se, as sim, que, in de pen den te de qual quer
aná li se do mé ri to da pro po si ção, te mos em mãos um
pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va: para fa zer a al te ra ção 
pro pos ta não é su fi ci en te o acrés ci mo de dis po si ti vo
ao tí tu lo das dis po si ções fi na is e tran si tó ri as da Lei de 
Vi gi lân cia Sa ni tá ria, mas faz-se ne ces sá rio al te rar os
dis po si ti vos aci ma ci ta dos.

Qu an to ao mé ri to, não há por que res trin gir a
nor ma ape nas às três apre sen ta ções pre vis ta no pro -
je to (com pri mi dos, cáp su las e am po las): me di ca men -
tos apre sen ta dos sob a for ma de drá ge as, pí lu las, ta -
ble tes e su po si tó ri os tam bém são pas sí ve is de se rem
ven di dos a gra nel e re em ba la dos, com idên ti co be ne -
fí cio para os con su mi do res.

É pre ci so res sal tar, ain da, que isso só po de rá
ser au to ri za do a ser fe i to na que les ser vi ços de sa ú de
em que exis te a pre sen ça, em tem po in te gral, do far -
ma cêu ti co, que é o pro fis si o nal ca pa ci ta do, téc ni ca e
le gal men te, para fa zer o fra ci o na men to e a re em ba la -
gem de me di ca men tos com a se gu ran ça re que ri da.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela aprovação do
Pro je to de Lei do Se na do nº 65, de 2000, na for ma da
se guin te emen da:

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 11 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”, para de ter mi nar que
me di ca men tos em de ter mi na das apre sen ta ções se -
jam ven di dos à gra nel, na quan ti da de in di ca da na
pres cri ção.

Art. 1º Acres cen te-se o se guin te § 3º ao art. 11
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976:

“Art. 11. ................................................
.............................................................
§ 3º Nas far má ci as, os me di ca men tos

apre sen ta dos em com pri mi dos, cáp su las,
drá ge as, ta ble tes, pí lu las, su po si tó ri os e am -
po las de ve rão ser en tre gues ao con su mo
nas res pec ti vas quan ti da des in di ca das na
pres cri ção, de ven do sua re em ba la gem aten -
der o que dis põe o art. 60." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de um
ano a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de agos to de 2001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Le o mar Qu in ta ni lha – Osmar
Dias – Ju vên cio da Fon se ca – José Co e lho –
Luiz Pon tes – Se bas tião Ro cha – Ade mir Andra -
de – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ma u ro Mi ran da
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Althoff
– Ma ria do Car mo Alves – Lind berg Cury – Mo re i -
ra Men des – Emi lia Fer nan des – Val mir Ama ral.





COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER 
Nº 1.400, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Emen da, ofe re ci da em tur no su -
ple men tar nes ta Co mis são ao Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 65, de
2000.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I - Re la tó rio

A emen da apre sen ta da pela ilus tre Se na do ra
Emí lia Fer nan des visa acres cen tar um § 4º ao art. 11
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, no sen ti -
do de exi gir que as far má ci as para pro ce der à ven da
de me di ca men tos a gra nel ne ces si te ob ter pre vi a -
men te uma “au to ri za ção es pe ci al de fun ci o na men to,
ob ti da jun to 

a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria –
ANVISA".

Ao jus ti fi car sua ini cia ti va a au to ra de mons tra,
com mu i ta pro pri e da de, sua pre o cu pa ção em as se -
gu rar que os ci da dãos, que se rão be ne fi ci a dos pela
re du ção, da or dem de 30%, de suas des pe sas com
re mé di os, não ex po nham-se a ne nhum ris co de con -
ta mi na ção por erro ou omis são dos es ta be le ci men -
tos, exi gin do para isso uma fis ca li za ção efi caz das
ins ta la ções, bem como, dos pro fis si o na is que ali tra -
ba lham.

II – Voto

Em vis ta do ex pos to, aca ta mos in te gral men te a
re fe ri da emen da que pas sa a in te grar o tex to do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 65, de
2000, que “Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 11 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", para de ter mi nar que me di ca -
men tos em de ter mi na das apre sen ta ções se jam ven -
di dos à gra nel, na quan ti da de in di ca da na pres cri ção.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor – Se -
bas tião Ro cha - Na bor Jú ni or - João Alber to Sou -
za - Ro me ro Jucá - Ma u ro Mi ran da - Mar lu ce Pin to
- Ju vên cio da Fon se ca - Ade mir Andra de - Ge ral do 
Cân di do - Wal deck Orne las - Mo re i ra Men des -
Emí lia Fer nan des (Au to ra) - La u ro Cam pos - Ge ral -
do Althoff - Ma gui to Vi le la - Ma ria do Car mo Alves
- Osmar Dias - Le o mar Qu in ta ni lha.

 

Ao Subs ti tu ti vo do Pro je to de Lei do
Se na do nº 65, de 2000, que “Acres cen ta pa -
rá gra fo ao art. 11 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", para de ter mi nar que me di ca men tos
em de ter mi na das apre sen ta ções se jam ven -
di dos à gra nel, na quan ti da de in di ca da na
pres cri ção. 

Art. 1º Acres cen te-se o se guin te § 4º ao art. 11
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976:

“Art 11. ...............................................
...........................................................
§ 4º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or

de pen de rá da ob ten ção, por par te da far má -
cia, de au to ri za ção es pe ci al de fun ci o na -
men to, ob ti da jun to à Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVISA.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da visa as se gu rar ins tru men -
tos le ga is para que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria - ANVISA atue fir me men te na fis ca li za ção
jun to ás far má ci as, em par ti cu lar, quan to às con di -
ções de hi gi e ne de suas ins ta la ções e a qua li fi ca ção
dos pro fis si o na is que se en car re ga rão do ma nu se io
dos me di ca men tos para aten der a pres cri ção mé di ca.

Sala da Co mis são,  de se tem bro de 2001.  –
Emí lia Fer nan des.





EMENDA Nº 1-CAS
(subs ti tu ti vo)

TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 2000, APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 10 DE 
OUTUBRO DE 2001.

Acres cen ta pa rá gra fos ao art. 11 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”,
para de ter mi nar que me di ca men tos em
de ter mi na das apre sen ta ções se jam ven -
di dos à gra nel, na quan ti da de in di ca da
na pres cri ção.

Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes § 3º e § 4º
ao art. 11 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976:

“Art. 11. .................................................

..............................................................
§ 3º Nas far má ci as, os me di ca men tos

apre sen ta dos em com pri mi dos, cáp su las,
drá ge as, ta ble tes, pí lu las, su po si tó ri os e am -
po las de ve rão ser en tre gues ao con su mo
nas res pec ti vas quan ti da des in di ca das na
pres cri ção, de ven do sua re em ba la gem aten -
der o que dis põe o art. 60." (NR)

§ 4º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or
de pen de rá da ob ten ção, por par te da far má -
cia, de au to ri za ção es pe ci al de fun ci o na -
men to, ob ti da jun to à Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVISA.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de um
ano a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

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.

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

Art. 11. As dro gas, os me di ca men tos e qua is -
quer in su mos far ma cêu ti cos cor re la tos, pro du tos de
hi gi e ne, cos mé ti cos e sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, im -
por ta dos ou não, so men te se rão en tre gues ao con su -
mo nas em ba la gens ori gi na is ou em ou tras pre vi a -
men te au to ri za das pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 1º Para aten der ao de sen vol vi men to de pla nos 
e pro gra mas do Go ver no Fe de ral, de pro du ção e dis -
tri bu i ção de me di ca men tos à po pu la ção ca ren te de
re cur sos, po de rá o Mi nis té rio da Sa ú de au to ri zar o
em pre go de em ba la gens ou re em ba la gens es pe ci a is, 
que, sem pre ju í zo da pu re za e efi cá cia do pro du to,
per mi tam a re du ção dos cus tos.

§ 2º Os pro du tos im por ta dos, cuja co mer ci a li za -
ção no mer ca do in ter no in de pen da de pres cri ção mé -
di ca, te rão acres cen ta dos, na ro tu la gem, di ze res es -
cla re ce do res, no idi o ma por tu guês, so bre sua com -
po si ção, suas in di ca ções e seu modo de usar.
....................................................................................

TÍTULO XI
Das Emba la gens

Art. 60. É obri ga tó ria a apro va ção, pelo Mi nis té -
rio da Sa ú de, con for me se dis pu ser em re gu la men to,
das em ba la gens, dos equi pa men tos e uten sí li os ela -
bo ra dos ou re ves ti dos in ter na men te com subs tân ci as 
que, em con ta to com o pro du to, pos sam al te rar seus
efe i tos ou pro du zir dano à sa ú de.

§ 1º Inde pen de rão de apro va ção as em ba la -
gens des ti na das ao acon di ci o na men to de dro gas,
me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos, pro du tos de
hi gi e ne, cos mé ti cos, per fu mes e con gê ne res que não
con te nham in ter na men te subs tân cia ca paz de al te rar
as con di ções de pu re za e efi cá cia do pro du to.

§ 2º Não será au to ri za do o em pre go de em ba -
la gem des ti na da a con ter ou acon di ci o nar dro ga,
me di ca men to ou in su mo far ma cêu ti co, des de que
ca paz de ca u sar di re ta ou in di re ta men te efe i tos no -
ci vos á sa ú de.

§ 3º A apro va ção do tipo de em ba la gem será
pro ce di da de aná li se pré via, quan do for o caso.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:



OF. Nº 066 /01 – PRES.CAS

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 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 22 de agos to de
2001, apro vou, em de ci do ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 65, de 2000, que ”acres cen ta pa rá -
gra fo ao art. 11 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, para
de ter mi nar que me di ca men tos em de ter mi na das
apre sen ta ções se jam ven di dos à gra nel, na quan ti da -
de in di ca da na pres cri ção.“, de au to ria do Se na dor
Ernan des Amo rim, nos te mos da Emen da Subs ti tu ti -
va nº 1-CAS. Sub me ti do a tur no su ple men tar e re ce -
ben do uma emen da, em 10 de ou tu bro de 2001 a
Emen da é apro va da nos ter mos da Su be men da nº
1-CAS.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma Pre -
si den 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, nos
ter mos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si -
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do n.º 65, de
2000, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci -
a do pelo Ple ná rio. 

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 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“.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Assun tos So ci a is, 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 ao Pro je to de Lei do Se na do nº 152, de
2001, de au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, 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 ma jo ri tá ri os.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 257, de 
2001 (n.º 1.283/2001, na ori gem), de 26 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, no va lor to tal equi va len te a vin te mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
de prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do de Ser gi pe e
o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men -
te, a se gun da fase do Pro je to de Com ba te à Po bre za
Ru ral – PCPR II.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Su gi ro aos Srs. Se na do res que de se jam se pro -
nun ci ar em co mu ni ca ção ina diá vel que en trem em um 
acor do, por que, pelo vis to, são três va gas para seis
so li ci tan tes.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Se -
bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Como se gun -
do Se na dor a in gres sar no Ple ná rio, de po is do Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, re que i ro a mi nha ins cri ção,
em se gun do lu gar, de i xan do a pri o ri da de para o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, em pri me i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
agra de cen do a de fe rên cia do Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que tes te mu nhou o fato de eu es tar em pri me i ro
lu gar aqui, re que i ro a mi nha ins cri ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, pela 
or dem.



O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Como ter ce i ro Se na dor a
es tar pre sen te no Ple ná rio, além de V. Exª, re que i ro a
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Peço
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu,
como quar to, re que i ro tam bém, caso um dos três de -
sis ta, a mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª é o pri me i ro su plen te.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pela or dem, con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pela or dem, sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, caso haja a de sis tên cia por par te de al gum
dos Se na do res ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tam bém po de rá so li ci tar à Li de ran ça de
seu Par ti do, se for o caso, o uso da pa la vra para um
as sun to ina diá vel. V. Exª terá todo o di re i to e a Mesa
se sen ti rá mu i to fe liz em pro por ci o nar a V. Exª esse di -
re i to.

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 Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a todo fi nal de ano, a mes ma cena
se re pe te. De sen ca de ia-se um jogo flo ren ti no de
pres sões e con tra pres sões para li be ra ção de do ta -
ções or ça men tá ri as, opon do Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.
Tra ta-se de uma es gri ma exó ti ca, exis ten te em pou -
cos pa í ses do mun do. Sua ló gi ca cos tu ma fu gir à
com pre en são da opi nião pú bli ca, com pre ju í zos gra -
ves para a ima gem das ins ti tu i ções re pu bli ca nas.

O pro ces so de ela bo ra ção or ça men tá ria cos tu -
ma ser com ple xo em to dos os pa í ses. Nos pa í ses de -
mo crá ti cos, essa com ple xi da de se acen tua, uma vez
que sem pre se fará ne ces sá rio al gum tipo de ne go ci -
a ção. Nada há a es tra nhar. A fun ção ori gi nal das
Cons ti tu i ções, como se sabe, é au to ri zar re ce i tas e
dis ci pli nar des pe sas. 

No caso bra si le i ro, ocor re algo de pa ra do xal. A
guer ra em tor no do Orça men to ul tra pas sa o pe río do
de sua ela bo ra ção. Não se ria exa ge ro di zer mos que a 
mais di fí cil e mais im por tan te ne go ci a ção ocor re mu i -
to após a con clu são do Orça men to e sua pro mul ga -
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca. 

Obser ve-se o que ocor re nos Esta dos Uni dos.
Como aqui, há uma ne go ci a ção dura em tor no das
do ta ções or ça men tá ri as, en tran do em jogo as as pi ra -
ções re gi o na is, dou tri ná ri as, par ti dá ri as, nor ma is de
se en con trar nos par la men tos. O Exe cu ti vo, igual -
men te como aqui, tam bém par ti ci pa de for ma in ten sa
dos de ba tes em tor no da ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de re cur sos.

Uma vez con clu í da a peça or ça men tá ria, po -
rém, sua exe cu ção está de fi ni da na prá ti ca. Os re cur -
sos são li be ra dos para as fi na li da des pre vis tas de for -
ma qua se au to má ti ca. Pode ha ver, even tu al men te,
dis cus sões a res pe i to de cro no gra mas, mas se tra ta
ape nas de ques tões ad je ti vas. Ine xis te, em pe río dos
de nor ma li da de, a hi pó te se de se des cum prir uma
dis po si ção do Orça men to.

Aqui se dá o con trá rio. Con clui-se o Orça men to
e co me ça a en cren ca. Com a fi gu ra do con tin gen ci a -
men to, algo que, na ma i o ria dos pa í ses, exis te ape -
nas em mo men tos de cri ses gra vís si mas, a ver da de i -
ra luta por ver bas pú bli cas se dá quan do mais adi an -
ta da de ve ria es tar a exe cu ção or ça men tá ria. Ao se
apro xi mar o fi nal do exer cí cio, co me çam as ban ca das
e par ti dos a lu tar por aqui lo que de ve ria ocor rer au to -
ma ti ca men te: a apli ca ção dos re cur sos já de fi ni dos,
au to ri za dos e in te gra dos em uma lei de vi da men te
san ci o na da.

Isso se deve a uma gra ve dis tor ção da Cons ti tu i -
ção bra si le i ra de 1988, que man te ve o Orça men to
como uma lei au to ri za ti va, não como uma lei im pe ra ti -
va. É uma dis tor ção que atin ge a pró pria le gi ti mi da de
do pro ces so or ça men tá rio. O Po der Exe cu ti vo não é
obri ga do a li be rar os re cur sos pre vis tos na lei or ça -
men tá ria. Arbi tra ri a men te, de i xa de fazê-lo ou não.

Qu an do o Go ver no anun cia que vai con tin gen ci -
ar o Orça men to, na prá ti ca, está di zen do que um con -
jun to de des pe sas, em bo ra pre vis to para ser re a li za -
do, será ig no ra do. Tra ta-se de uma prer ro ga ti va es tra -
nha ao di re i to da ma i or par te das de mo cra ci as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pos so dar 
um exem plo do que sig ni fi ca essa prer ro ga ti va. O Pi a -
uí é um dos pou cos Esta dos a não con tar com hos pi -
tal uni ver si tá rio fe de ral. As obras do hos pi tal da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pi a uí co me ça ram anos atrás.
Po de ri am es tar con clu í das, pois anu al men te a Ban -
ca da do Esta do con se gue in clu ir no Orça men to Ge ral



da União os re cur sos ne ces sá ri os para isso. No úl ti -
mo Orça men to – que está em vi gor nes te ano de
2001 –, as ver bas che gam a R$10 mi lhões, mon tan te
que, por si só, bas ta ria para ter mi nar os tra ba lhos e
con clu ir o hos pi tal uni ver si tá rio.

Entre tan to, a li be ra ção des ses re cur sos é sis te -
ma ti ca men te ve da da ou ocor re de for ma ape nas par -
ci al. Extin gue-se o exer cí cio or ça men tá rio, as ver bas
não são apli ca das e fica tudo como está. A pre ju di ca -
da, além da ins ti tu i ção uni ver si tá ria, é a po pu la ção
ca ren te, que re ce be ria aten di men to es pe ci a li za do no
hos pi tal uni ver si tá rio.

Já está na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia do Se na do, des de o iní cio des te ano, pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de ini ci a ti va do en tão
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães que pro cu ra
trans for mar o or ça men to em lei im pe ra ti va, como
ocor re nas gran des de mo cra ci as. Nos ter mos des sa
pro pos ta de emen da, a pro gra ma ção cons tan te da lei
or ça men tá ria anu al pas sa a ser de exe cu ção obri ga -
tó ria, sal vo se apro va da, pelo Con gres so Na ci o nal,
so li ci ta ção de ini ci a ti va ex clu si va do Pre si den te da
Re pú bli ca para can ce la men to ou con tin gen ci a men to,
to tal ou par ci al, de do ta ção.

Cer ta vez, dis se-me o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so que apóia a idéia de um Orça men -
to im pe ra ti vo, des de que cum pri da a con di ção es sen -
ci al de que a re ce i ta con ti da na peça fi nal do Orça -
men to seja tam bém real e não su pe res ti ma da, como
pode ocor rer hoje. Na ver da de, tra ta-se de um aper fe -
i ço a men to, im pe din do-se a ma ni pu la ção dos da dos
da ar re ca da ção, o que ar ris ca ria trans for mar a pre vi -
são de re ce i ta numa peça de fic ção. Po de mos, por -
tan to, pro ce der a essa du pla cor re ção.

Quem ga nha com isso não é o Le gis la ti vo, nem
o Exe cu ti vo. São as ins ti tu i ções re pu bli ca nas. O Esta -
do será mais efi caz. Pou pa re mos o es for ço ab sur do
de bus car o cha ma do des con tin gen ci a men to, des -
gas tan te luta de todo fi nal de ano. E não te re mos ne -
ces si da de de ex pli car à opi nião pú bli ca que essa apa -
ren te bri ga por re cur sos cons ti tui ape nas a exe cu ção
de um Orça men to pre vi a men te de fi ni do por quem tem 
re pre sen ta ti vi da de po pu lar.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao se gun do ora dor ins cri to,
o no bre Se na dor Iris Re zen de, por 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 pou co tem po que
a im pren sa es pe ci a li za da, a im pren sa po lí ti ca, ci en tis -

tas po lí ti cos vêm pro cu ran do de ci frar ou acla rar o
com por ta men to do mun do po lí ti co de nos so País.

Fre qüen te men te nos de pa ra mos com con ce i -
tos, com ava li a ções as mais de sen con tra das; mu i tas
ve zes, são ava li a ções jus tas; na ma i o ria das ve zes,
con fu sas e in jus tas. É cla ro que isso se deve ao com -
por ta men to mu i tas das ve zes am bí guo, obs cu ro, in -
se gu ro dos agen tes po lí ti cos de nos so País, prin ci pal -
men te dos de ten to res de man da tos.

No pe núl ti mo nú me ro da re vis ta Veja, veio uma
ma té ria de res pon sa bi li da de de Va nil do Men des, in ti -
tu la da ”A Sa la da dos Par ti dos“. Vou pe dir a per mis são 
a V. Exª para fa zer a le i tu ra aqui de pe que nos tre chos
do ar ti go, ape nas para dar iní cio à apre ci a ção dos co -
men tá ri os e das ava li a ções que têm sido fe i tas em re -
la ção ao mun do po lí ti co, aos Par ti dos e es pe ci al men -
te ao PMDB. O jor na lis ta diz o se guin te:

Em ma té ria de co e rên cia ide o ló gi ca, o
que o ele i tor deve es pe rar de um Par la men -
tar como o ala go a no João Cal das, que, nos
úl ti mos três anos, tro cou oito ve zes de Par ti -
do? Que ex pec ta ti va o ele i tor deve ter em
re la ção a uma le gen da como o PMDB que,
na se ma na pas sa da, ce i fou o car go de um
Mi nis tro por que não quer mais par ti ci par do
Go ver no, e mi nu tos de po is apla u diu a pos se 
mi nis te ri al de ou tro fi li a do da le gen da? Na
ver da de, as mu dan ças de si gla per se gui das
pelo De pu ta do João Cal das e o com por ta -
men to am bí guo do PMDB no úl ti mo tro -
ca-tro ca mi nis te ri al são fla gran tes da sa la da 
par ti dá ria que im pe ra no Bra sil, mais de
quin ze anos de po is da vol ta ao re gi me de -
mo crá ti co. ”Exis tem dois pro ble mas cen tra -
is“, diz a Pro fes so ra Ra chel Me ne guel lo, co -
or de na do ra do Cen tro de Estu dos de Opi -
nião Pú bli ca da Uni ver si da de Esta du al de
Cam pi nas e au to ra do li vro Par ti dos Po lí ti -
cos e Con so li da ção De mo crá ti ca. ”Esses
pro ble mas [diz ela] são a in dis ci pli na par ti -
dá ria e a ca pa ci da de dos Par ti dos de cri a -
rem pro pos tas.

Mais à fren te, em ou tro tre cho, diz o jor na lis ta:

A au sên cia de fi de li da de par ti dá ria é
que per mi tiu o com por ta men to er rá ti co do
De pu ta do João Cal das. E não só dele. Cal -
das é ape nas o cam peão da atu al le gis la tu -
ra, mar ca da pelo ma i or ín di ce de tro ca-tro ca 
des de a re de mo cra ti za ção do País. Entre
1987 e 1991 [isso quer di zer uma le gis la tu -



ra], a Câ ma ra dos De pu ta dos re gis trou 169
mu dan ças de Par ti do, sen do que al guns tro -
ca ram de le gen da mais de uma vez. Na le -
gis la tu ra se guin te, o vo lu me caiu um pou co,
para 162 tro cas. Nos qua tro anos pos te ri o -
res, fi cou em 133 mu dan ças. Até pa re cia
que os De pu ta dos es ta vam se tor nan do
mais fiéis às le gen das pe las qua is se ele ge -
ram. Enga no. Na atu al le gis la tu ra, que só
aca ba no fim do ano que vem, hou ve nada
me nos que 215 mu dan ças. É esse ce ná rio,
em que pros pe ra a prá ti ca do fi si o lo gis mo e
da bar ga nha, que a re for ma par ti dá ria pre -
ten de eli mi nar.

Com trin ta le gen das fun ci o nan do, o
Bra sil é um cri a dou ro de par ti dos po lí ti cos.
O úl ti mo a ser fun da do, em 1999, foi o Par ti -
do Ge ral dos Tra ba lha do res (PGT).

Sr. Pre si den te, não ve nho aqui para des men tir o
jor na lis ta. Suas afir ma ções têm fun da men to. É uma
re por ta gem um tan to lon ga, da qual li pe que nos tre -
chos. Ele tem suas ra zões, a não ser quan do men ci o -
na o PMDB como exem plo de in co e rên cia, exem plo
de com ple xi da de par ti dá ria, exem plo de um Par ti do
que nem de ve ria exis tir.

Nis so tomo a li ber da de de me in sur gir con tra o
jor na lis ta, por que qua se to dos os par ti dos com di -
men são pró xi ma à do PMDB têm seus pro ble mas. E
não é por aca so que o PMDB se apre sen ta, se gun do
a pró pria ma té ria, como o ma i or Par ti do do País: seis
mi lhões de fi li a dos, 1.281 Pre fe i tos, 11.374 Ve re a do -
res e 158 De pu ta dos Esta du a is. Vem o PFL em se -
gun do lu gar, com 3,2 mi lhões de fi li a dos, pra ti ca men -
te a me ta de, 1.027 Pre fe i tos, 9.648 Ve re a do res, 170
De pu ta dos Esta du a is; de po is, o PSDB, com um mi -
lhão de fi li a dos, 1.017 Pre fe i tos, 8.514 Ve re a do res,
134 De pu ta dos Esta du a is; o PPB, com dois mi lhões
de fi li a dos, 618 Pre fe i tos, 7.054 Ve re a do res e 106 De -
pu ta dos Esta du a is; o PT, com um mi lhão de fi li a dos,
188 Pre fe i tos, 2.482 Ve re a do res e 91 De pu ta dos
Esta du a is. 

Há uma di fe ren ça ex tra or di ná ria, veja bem V.
Exª, Sr. Pre si den te: o PMDB tem 1.281 Pre fe i tos; o
PT, 188.

Ora, esse Par ti do, com tan tos Pre fe i tos, De pu ta -
dos, Se na do res e a ma i or ban ca da nes ta Casa, tem
suas ra í zes e não che gou aqui de gra ça.

Num de ter mi na do mo men to, quan do José Sar -
ney era Pre si den te da Re pú bli ca, ain da se po de ria in -
si nu ar que o PMDB con se gui ra ele ger 23 Go ver na do -
res por for ça do po der. E ago ra, tan to tem po de po is,

quan do está sem Pre si den te? O PMDB con ti nua um
par ti do mu i to con so li da do pe ran te a po pu la ção de
nos so País. Por quê? Pri me i ro, o PMDB não é um par -
ti do que te nha um dono, que te nha sido fun da do para
aten der aos in te res ses ou ca pri chos de um ou de ou -
tro. É um par ti do que sur giu da alma do povo nos mo -
men tos mais di fí ce is da vida po lí ti ca des te País. To -
dos os par ti dos ex tin tos, a di ta du ra per mi tiu a cri a ção
de dois, im pon do-lhes até que não ti ves sem o nome
de par ti do. Daí Are na e MDB.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do
que o mun do po lí ti co tem dado ra zões a quem se in -
sur ge con tra ele na im pren sa ou nas re u niões, por -
que, em de ter mi na dos mo men tos, os po lí ti cos te mos
fa lha do. Estou cer to de que va mos bus car o aper fe i -
ço a men to de nos sas ins ti tu i ções, até por que as im -
per fe i ções po lí ti cas que se ob ser vam no País re sul -
tam de qua se 40 anos de ar bí trio que vi ve mos no sé -
cu lo que pas sou, e cada di ta du ra im põe um re tro ces -
so ex tra or di ná rio na po lí ti ca de um país – foi exa ta -
men te o que acon te ceu.

Te mos con se gui do gran des avan ços, por que o
aper fe i ço a men to de mo crá ti co é um pro ces so len to,
que exi ge co ra gem, de ter mi na ção, sen ti men to pa trió -
ti co e pa ciên cia; é um apren di za do cons tan te, que
não deve ser bus ca do sim ples men te na ação dos
agen tes po lí ti cos, já que en vol ve a po pu la ção in te i ra,
so bre tu do os que vo tam e es co lhem.

Sr. Pre si den te, o PMDB não tem sido fe liz com a
sua cú pu la. E não falo da atu al, quan do se acha na
Pre si dên cia o nos so com pa nhe i ro Mi chel Te mer. A
cú pu la do PMDB vem er ran do ao lon go dos tem pos, e 
o Par ti do não aca bou nem aca ba rá, por que não é de
A nem de B, não veio da von ta de de um nem de ou tro.
Ele veio – re pi to – da alma do povo bra si le i ro, que se
agar rou ao Par ti do como uma fer ra men ta for te na luta
con tra os di ta do res.

Qu an do os ca nhões se im pu nham nas ave ni das 
de Bra sí lia, quan do as ba i o ne tas ti lin ta vam pelo in te ri -
or bra si le i ro afo ra, era o PMDB que saía às pra ças e
con cla ma va o povo à luta con tra o ar bí trio.

No en tan to, re pi to, de ve mos re co nhe cer que
nem sem pre a cú pu la po lí ti ca tem cor res pon di do ao
po si ci o na men to do povo e das ba ses do Par ti do.

Viu V. Exª, Sr. Pre si den te: são seis mi lhões de fi -
li a dos. Toda vez que ter mi na uma ele i ção, os ci en tis -
tas po lí ti cos es cre vem nas suas co lu nas que o PMDB
aca bou. Vem a ele i ção se guin te: ma i or nú me ro de
Pre fe i tos, de Ve re a do res, de De pu ta dos, e as sim por
di an te. Mas eu per gun to: até quan do o povo, as ba -
ses, os mem bros des se Par ti do vão su por tar uma sé -
rie tão gran de de er ros?



Lem bro-me bem de Tan cre do Ne ves, ele i to Pre -
si den te da Re pú bli ca pelo Co lé gio Ele i to ral. E o foi
quan do, no Co lé gio Ele i to ral, cada Se na dor, cada De -
pu ta do, res pon deu: ”Tan cre do Ne ves“. Ele es ta va in -
ter pre tan do, com le gi ti mi da de, o po si ci o na men to da
ma i o ria es ma ga do ra do povo bra si le i ro. Por que não
che ga ram aqui os Se na do res e os De pu ta dos an tes
que as pra ças e as ruas se ma ni fes tas sem?

Lem bro-me bem, foi em Go iâ nia. Con vo ca mos o 
povo de Go iás para a gran de ma ni fes ta ção pe las ele i -
ções di re tas e mais de meio mi lhão de pes so as ocu -
pou as pra ças e as ruas, como nun ca se vira na his tó -
ria po lí ti ca da que le Esta do. 

Per de mos. Não al can ça mos quo rum su fi ci en te
para a ins ti tu i ção de ele i ções di re tas para a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca.

No va men te, em Go iâ nia, con vo ca mos o povo,
des ta vez para le gi ti mar a can di da tu ra de Tan cre do
Ne ves pelo Co lé gio Ele i to ral. Nes te caso, não fo ram
qui nhen tas mil as pes so as pre sen tes, fo ram mu i tas
mais. Dali se es ten de ram ao Esta do do Pará, do Ama -
zo nas e pelo Bra sil afo ra con cen tra ções e mais con -
cen tra ções; con cen tra ções tão for tes que trans for ma -
vam os di ta do res em cri a tu ras en fra que ci das.

No dia da pos se, Tan cre do Ne ves é hos pi ta li za -
do. Não sei se esse fato tra u ma ti zou a cons ciên cia na -
ci o nal. As pes qui sas não in di ca vam Ulysses Gu i ma -
rães como o nome pró prio para a ele i ção se guin te. 

Lem bro-me de que fui ao Rio Gran de do Sul e
fa lei com Pe dro Si mon, en tão Go ver na dor, so bre o
que sen tia ocor rer no meu Esta do. Ele con cor dou co -
mi go, dis se que lá tam bém não que ri am Ulysses. Fui
a São Pa u lo e con ver sei com o en tão Go ver na dor
Ores tes Qu ér cia, sa li en tan do até a im por tân cia do
seu nome àque la épo ca para con cor rer à Pre si dên -
cia. E ele con cor dou não em ser can di da to – não quis
–, mas com o fato de que o nome de Ulysses tam bém
não em pol ga va os pa u lis tas. 

Qu an do da con ven ção, ani mei-me a con cor rer
com Ulysses Gu i ma rães, Álva ro Dias e Wal dir Pi res
para ser can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. A cú -
pu la do Par ti do es co lhe Ulysses Gu i ma rães como
can di da to. Foi aque le fi as co. Na ele i ção se guin te, sur -
ge a can di da tu ra de Ores tes Qu ér cia. Pon de rei com
inú me ros com pa nhe i ros, in clu si ve com o pró prio Qu -
ér cia, mas o en ten di men to do Par ti do era o de que eu
es ta va con tra. Ao fi nal, ace i tei até que mi nha mu lher
fos se sua com pa nhe i ra de cha pa, mas de i xei cla ro
que não era a vez de Ores tes Qu ér cia. A cú pu la in cor -
re no va men te em erro. Foi o se gun do fi as co. Na ter ce -
i ra ele i ção, o Par ti do en ten deu – e eu es ta va en tre

aque les que as sim com pre en de ram – que se ria me -
lhor apo i ar a re e le i ção de Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Assim o fi ze mos. 

Não que ro aqui en trar em de ta lhes, mas as su -
mi mos, ago ra, uma po si ção, ten do em vis ta o pen sa -
men to de gran de par te das ba ses do PMDB: uma
can di da tu ra pró pria, sen do o can di da to re sul ta do de
uma pes qui sa en tre os mem bros do Par ti do. 

O nos so com pa nhe i ro, Se na dor Ma gui to Vi le la,
dis pôs-se a en ca be çar a cha pa que dis pu ta ria a con -
ven ção com aque la li de ra da por Mi chel Te mer, que
re pre sen ta va – nin guém es con de, nin guém é ca paz
de ne gar isso – a von ta de do Pa lá cio do Pla nal to. Tan -
to é que de nún ci as fo ram fe i tas – e nin guém foi ca paz
de des men ti-las – de que a for ça do Go ver no atu ou
for te men te a fa vor da cha pa de Mi chel Te mer.

O com pa nhe i ro Mi chel Te mer é me re ce dor de
todo o res pe i to e de toda a con si de ra ção. Te nho por
ele uma ad mi ra ção pes so al mu i to gran de e te nho
com ele as me lho res re la ções de ami za de e até po lí ti -
cas. Mas, na que le mo men to, co lo ca mo-nos em po si -
ções opos tas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Iris Re -
zen de, in for mo a V. Exª que o tem po de V. Exª já está
es go ta do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, es tou con clu in do.

Em um de ter mi na do mo men to, Mi chel Te mer
abra ça a tese da can di da tu ra pró pria e da pré via.
Che ga a de i xar em do cu men to que a pré via se ria re a -
li za da al can çan do um uni ver so de mais ou me nos
150 mil com pa nhe i ros. Esse uni ver so se ria com pos to
dos Par la men ta res, in clu si ve Ve re a do res, e dos 45
mem bros de cada di re tó rio mu ni ci pal – o que to ta li za -
ria 150 mil. 

De re pen te, no en tan to, a Exe cu ti va do Par ti do
re ú ne-se e, in ter pre tan do de ci são da con ven ção, re -
duz o uni ver so de par ti ci pan tes das pré vi as a três mil
com pa nhe i ros. To dos sa bem da re vol ta de cada Se -
na dor e da ma i o ria dos De pu ta dos Fe de ra is. Há Pre -
fe i tos in con for ma dos, Ve re a do res re vol ta dos e mem -
bros dos di re tó ri os mu ni ci pa is bo qui a ber tos e es tu pe -
fa tos.

Sr. Pre si den te, ain da que ro crer nas boas in ten -
ções do Pre si den te Mi chel Te mer. Estou cer to de que
S. Exª foi pres si o na do. Con sul ta do por S. Exª a res pe i -
to da pror ro ga ção das pré vi as para o mês de mar ço,
ain da hoje ma ni fes tei mi nha aqui es cên cia, des de que 
nos sos com pa nhe i ros as sim tam bém en ten des sem;
ma ni fes tei a es pe ran ça que S. Exª não le va rá o Par ti -



do a um des gas te ain da ma i or, pois cre io que re vo ga -
rá a po si ção da Exe cu ti va, per mi tin do que o Par ti do
fale por meio dos 45 mem bros dos di re tó ri os mu ni ci -
pa is, dos Ve re a do res, dos Pre fe i tos, dos De pu ta dos
Esta du a is e, prin ci pal men te, da que les que vêm de
lon ge tra zen do o po si ci o na men to e a von ta de de cada 
po vo a do, de cada ci da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, será pos -
sí vel que um Par ti do como o PMDB, com essa di men -
são e com essa es tru tu ra, sir va de ins tru men to para a
sa tis fa ção de pro je tos pes so a is ou gru pa is? 

Não que ro con de nar nin guém – isso se ria in jus to
– por de fen der a con ti nu a ção do apo io ao Go ver no. To -
dos têm o di re i to de se po si ci o nar como que i ram; to dos
têm o di re i to de apre sen tar as suas pro pos tas, por mais
es drú xu las que elas pa re çam. O que não é di re i to, no
en tan to, é che gar à che fia de um Par ti do e per mi tir que
ele as su ma po si ções in de se já ve is, que não re pre sen -
tam o pen sa men to da ma i o ria das ba ses.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, com a per mis são de V. Exª, gos ta ria de dar o
apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la, pe din do a S. Exª
que seja o mais bre ve pos sí vel, uma vez que a Pre si -
dên cia tem sido mu i to ge ne ro sa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Espe ro que o apar te do no bre Se na dor Ma gui to 
Vi le la seja o mais bre ve pos sí vel, ten do em vis ta que
há ou tros ora do res ins cri tos que de se jam fa lar nes ta
ses são.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Agra de ço,
Sr. Pre si den te, mas eu já ha via pe di do o apar te bem
an tes de V. Exª so li ci tar ao Se na dor Iris Re zen de que
fi na li zas se o seu pro nun ci a men to. Se na dor Iris Re -
zen de, gos ta ria de cum pri men tá-lo e aju dá-lo na sua
ex pla na ção. A re vis ta Veja dis se que o PMDB é uma
mis ce lâ nea. Essa re vis ta, no en tan to, de via vi si tar o
Esta do de Go iás, onde o Go ver no é do PSDB e ali ci -
ou 17 De pu ta dos. A re por ta gem ci tou João Cal das,
mas ele não foi o úni co. Se fo rem a Go iás, ve ri fi ca rão
que 3 De pu ta dos Fe de ra is e 14 De pu ta dos Esta du a is
fo ram ali ci a dos pelo PSDB – e digo isto com res pon -
sa bi li da de – a peso de ouro, com o di nhe i ro do povo
go i a no. O que é pior, Sr. Pre si den te e Se na dor Iris Re -
sen de, é que os 17 De pu ta dos que o PSDB de Go iás
le vou para os seus qua dros eram jus ta men te aque les
que an te ri or men te o Par ti do cha ma va de cor rup tos
quan do es ta vam no PMDB. É im por tan te que a re vis -
ta Veja vá a Go iás, exa mi ne essa si tu a ção e não fi que 
aí ape nas con de nan do o PMDB, por que, a meu ver, o

Par ti do que hoje da ni fi ca a ima gem dos po lí ti cos bra -
si le i ros é o PSDB.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

Com re la ção às re fe rên ci as fe i tas aos po lí ti cos
de Go iás, en dos so in te i ra men te as afir ma ções de V.
Exª. Devo sa li en tar que, no iní cio, pro cu rei, com es pí -
ri to de jus ti ça, di zer que eu não des men tia e nem des -
men ti ria o que a re vis ta Veja pu bli cou. Eu ape nas
acha va in jus to que a re por ta gem men ci o nas se so -
men te o PMDB, por que, na ver da de, se fala em de su -
nião den tro do PMDB, mas é im pos sí vel, é im pra ti cá -
vel que se que i ra ob ter, no meio do ma i or Par ti do do
País, uma união to tal, uma iden ti da de ab so lu ta de po -
si ções e de pen sa men tos. Os ou tros par ti dos da di -
men são do PMDB tam bém têm suas ques tões in ter -
nas, mu i tas ve zes até mais sé ri as.

Mas, Sr. Pre si den te, con clu in do o meu dis cur so,
gos ta ria ape nas de fa zer um ape lo ao Pre si den te Mi -
chel Te mer: que S. Exª, um ho mem pú bli co de um cur -
rí cu lo ex tra or di ná rio, um ho mem pre pa ra do, um ho -
mem de ter mi na do, cujo tra ba lho, ao lon go da sua
vida, é me re ce dor de elo gi os, não per mi ta que todo
esse pas sa do de sa pa re ça com essa vi o lên cia que
ago ra, sob a sua pre si dên cia, es tão ten tan do pra ti car
con tra as ba ses do nos so Par ti do.

Te nho a con vic ção – dis se isto a Ita mar Fran co e 
te nho dito aos nos sos com pa nhe i ros de Par ti do – de
que Mi chel Te mer vai re po si ci o nar-se e ser o gran de
ar tí fi ce da união des se Par ti do, res pe i tan do as de ci -
sões da con ven ção, con vo can do as ba ses a se ma ni -
fes ta rem. E, ao en tre gar à so ci e da de bra si le i ra uma
can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca, es co lhi da
me di an te uma pré via, a mais am pla pos sí vel, S. Exª,
mais uma vez, con fir ma rá o que te nho dito a res pe i to
da sua pes soa: é re al men te um com pa nhe i ro de va lor, 
um po lí ti co exem plar.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Ade mir Andra de, Lí der do PSB.

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, nes te mo -
men to, cha mar a aten ção es pe ci al men te dos Lí de res
par ti dá ri os nes ta Casa e da que les, in clu in do o Se na -
dor Ri car do San tos, que es tão re pre sen tan do a Co -
mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral nas ne go ci -
a ções en tre o Go ver no e os pro fes so res uni ver si tá ri os 
do Bra sil na bus ca de uma so lu ção para pôr fim à gre -
ve das nos sas uni ver si da des pú bli cas.



Às ve zes, Sr. Pre si den te, te nho a im pres são de
que a in sen sa tez e a in di fe ren ça, di an te do mal que
essa gre ve tem ca u sa do a todo o povo bra si le i ro, es -
pe ci al men te aos uni ver si tá ri os, do mi nam o Go ver no.
Ima gi nem V. Exªs mais de qui nhen tos mil es tu dan tes,
in clu in do aque les que fa zem o 2º Grau pe las uni ver si -
da des, sem aula há cem dias! Ima gi nem a si tu a ção
afli ti va em que se en con tram es ses es tu dan tes no
Bra sil in te i ro! Ima gi nem a si tu a ção de mi lha res de
pais que des lo cam seus fi lhos de ci da des do in te ri or,
que des lo cam seu fi lhos de um Esta do para ou tro,
para que eles fre qüen tem a uni ver si da de, para que
eles se for mem, para que eles te nham um cur so su -
pe ri or, a fim de te rem me lho res opor tu ni da des na
vida! Isso gera um cus to para as fa mí li as: o cus to da
pen são, o cus to da ma nu ten ção do es tu dan te. Enfim,
tra ta-se de um sa cri fí cio enor me para to dos aque les
que al me jam con clu ir um cur so uni ver si tá rio.

Ima gi nem o sa cri fí cio des sa gen te no pe río do
das fé ri as, épo ca em que os pais po de ri am eco no mi -
zar re cur sos, épo ca em que os fi lhos de ve ri am vol tar
ao con ví vio dos pais! Se for so lu ci o na da a ques tão da
gre ve, pro va vel men te es ses es tu dan tes, nos me ses
de de zem bro, ja ne i ro e fe ve re i ro, fre qüen ta rão seus
cur sos nas ci da des em que es tu dam, afas ta dos dos
seus pais. No mês de ju lho do ano se guin te, pro va vel -
men te acon te ce rá a mes ma co i sa.

E tudo isso acon te ce rá por quê? Às ve zes, a
ma i o ria de nós, Par la men ta res, acom pa nha su per fi ci -
al men te os fa tos, por que to dos nós te mos mu i tas ta -
re fas, te mos inú me ras co i sas para es tu dar, para de fi -
nir. Nós, Se na do res, bem como os De pu ta dos, te mos
de nos po si ci o nar a res pe i to de vá ri as ma té ri as, mas
não ana li sa mos mi nu ci o sa men te as si tu a ções que
nos apa re cem.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, nes te pro nun ci a men to,
des cer às mi nú ci as da ra zão des sa gre ve e mos trar
que há uma ab so lu ta ir ra ci o na li da de na ma ne i ra de
agir do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, do
Mi nis tro Pa u lo Re na to e até das li de ran ças po lí ti cas
do Con gres so Na ci o nal.

A ques tão das uni ver si da des pú bli cas bra si le i -
ras já vem de mu i to tem po. Ba si ca men te des de que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so as su miu o
Go ver no, o au men to do sa lá rio dos pro fes so res é ex -
tre ma men te in sig ni fi can te. E, du ran te pra ti ca men te
to dos os anos do seu Go ver no, hou ve gre ves nas uni -
ver si da des pú bli cas e pre ju í zos às pró pri as uni ver si -
da des e, es pe ci al men te, aos alu nos.

O Pre si den te da Re pú bli ca sem pre se man te ve
ir re du tí vel no pro ces so de aten der à re i vin di ca ção
dos pro fes so res e até mes mo dos fun ci o ná ri os das

uni ver si da des. E, du ran te mu i tos anos, Sua Exce lên -
cia con se guiu, de po is de um lon go pe río do de gre ve,
fa zer com que os pro fes so res re tor nas sem às suas
ati vi da des qua se sem ga nho al gum.

De 1988 para 1999, o Go ver no não que ria ad mi -
tir re a jus te sa la ri al. E se pas sa ram qua se sete anos
de Go ver no sem au men to sa la ri al, num pe río do em
que a in fla ção já atin giu qua se 90%. Em 1998, o Go -
ver no, para não con ce der o au men to sa la ri al, cri ou a
cha ma da Gra ti fi ca ção de Estí mu lo à Do cên cia – GED. 
Essa gra ti fi ca ção não foi evi den te men te jus ta, pois foi
con ce di da ba si ca men te aos pro fes so res das uni ver si -
da des e não atin giu os pro fes so res que en si nam em
es co las de se gun do grau vin cu la das às uni ver si da -
des pú bli cas bra si le i ras, as sim como os pro fes so res
das an ti gas es co las téc ni cas e das es co las agrí co las
fe de ra is, es pa lha das por todo o Bra sil e que es tão sob 
a res pon sa bi li da de do Go ver no. Por tan to, essa GED
ape nas ame ni zou a si tu a ção de um de ter mi na do nú -
me ro de pro fes so res.

Nes te ano, exa ta men te no dia 22 de agos to, ini -
ci ou-se a gre ve nas uni ver si da des pú bli cas bra si le i -
ras. Em ju nho, a Asso ci a ção Na ci o nal dos Do cen tes
do Ensi no Su pe ri or – Andes – já ha via apre sen ta do
uma pa u ta de re i vin di ca ções ao Mi nis tro Pa u lo Re na -
to. Entre as inú me ras re i vin di ca ções, como me lho ria
das con di ções de en si no e mais in ves ti men tos nas
uni ver si da des, des ta ca rei aque la que re al men te pro -
vo ca um gran de pro ble ma para o Go ver no Fer nan do
Hen ri que: a ques tão fi nan ce i ra.

A re i vin di ca ção ini ci al dos pro fes so res uni ver si -
tá ri os era a se guin te: que as duas gra ti fi ca ções já
exis ten tes – a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va
(GAE), que re pre sen ta dois ter ços do sa lá rio-base, e
a Gra ti fi ca ção de Estí mu lo à Do cên cia (GED), cri a da
em de cor rên cia da gre ve de 1998 – fos sem in cor po ra -
das ao sa lá rio. Esta era a re i vin di ca ção no iní cio da
gre ve, em 22 de agos to: trans for mar em sa lá rio es sas
duas gra ti fi ca ções. Além dis so, tam bém re i vin di ca -
vam um au men to de 63,68%, evi den te men te des con -
tan do a pró pria GED e o au men to de 28% con ce di do
pela Jus ti ça.

O Go ver no não quis ne go ci ar nem ace i tar ne -
nhu ma con di ção apre sen ta da pe los pro fes so res. E
essa gre ve foi uma das mais con sis ten tes ha vi das ao
lon go dos úl ti mos sete anos. Foi uma gre ve que se
sus ten tou, e al guns re pre sen tan tes no Con gres so
Na ci o nal co me ça ram a se ma ni fes tar a fa vor dela,
apre sen tan do uma pro pos ta para que o Go ver no re a -
bris se a ne go ci a ção e para que até mes mo que o Pre -
si den te da Re pú bli ca re ce bes se os pro fes so res uni -
ver si tá ri os para in ter me di ar a ne go ci a ção.



De po is de um lon go pro ces so de ne go ci a ção,
che gou-se a um acor do, que qua se foi as si na do, nos
se guin tes ter mos: o Mi nis tro Pa u lo Re na to – por tan to, 
o Go ver no Fer nan do Hen ri que – ace i ta ria in cor po rar
a GAE ao sa lá rio. Com isso, os pro fes so res se ri am
be ne fi ci a dos no fu tu ro, ao re ce be rem o qüin qüê nio
que se ria cal cu la do so bre o to tal do sa lá rio, in clu in do
a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va. O Go ver no
tam bém ace i tou que a GED fos se es ten di da aos pro -
fes so res das es co las téc ni cas fe de ra is, das es co las
agrí co las e das es co las de en si no mé dio que es tão
sob a res pon sa bi li da de das uni ver si da des pú bli cas.
To dos os pro fes so res pas sa ri am a re ce ber essa Gra -
ti fi ca ção de Estí mu lo à Do cên cia. Se ria su pri mi da a
Gra ti fi ca ção de Incen ti vo à Do cên cia – GID, con ce di -
da a es ses pro fes so res do en si no mé dio que tem a
mes ma gra du a ção dos pro fes so res uni ver si tá ri os. A
GID, que é uma gra ti fi ca ção de me nor va lor, se ria ex -
tin ta e subs ti tu í da pela GED. To dos os pro fes so res
pas sa ri am a re ce ber a GED: os pro fes so res em ati vi -
da de a re ce be ri am in te gral men te, e os pro fes so res
apo sen ta dos re ce be ri am 60% des sa gra ti fi ca ção. A
no vi da de se ria a in clu são dos pro fes so res das es co -
las de en si no mé dio co man da das pe las uni ver si da -
des pú bli cas.

Os pro fes so res mais gra du a dos pra ti ca men te
não te ri am ne nhum ga nho com essa ne go ci a ção; ga -
nha ri am ape nas o au men to de 3,5% pro pos to pelo
Go ver no e, fu tu ra men te, os qüin qüê ni os que se ri am
au men ta dos so bre o to tal de seu sa lá rio. Ha ve ria, por -
tan to, uma re dis tri bu i ção dos re cur sos, uma dis tri bu i -
ção mais jus ta do sa lá rio dos pro fes so res, e não mais
essa pro pos ta li ne ar do Go ver no.

Enten do que a pro pos ta da Andes faz jus ti ça in -
clu si ve àque les que ga nham me nos e prin ci pal men te
aos apo sen ta dos des se sis te ma de en si no bra si le i ro.

Foi fe i to o en ten di men to, na pre sen ça do Mi nis -
tro, e os ter mos do acor do fo ram en ca mi nha dos para
pre pa ra ção, a fim de que to dos as si nas sem. Esse
acor do en vol via um cus to adi ci o nal da or dem de
R$350 mi lhões ao ano. Des se va lor, o MEC se dis po -
ria a par ti ci par com R$150 mi lhões por meio de al te -
ra ções no des ti no de ver bas de seus pro gra mas, e o
Po der Exe cu ti vo e o Con gres so Na ci o nal se res pon -
sa bi li za ri am pe los R$200 mi lhões res tan tes.

Sur pre en den te men te, no fim do dia da re u nião,
to dos os Lí de res do Con gres so con cor da ram com a
de ci são, ex ce to o Lí der do Go ver no na Câ ma ra dos
De pu ta dos, De pu ta do Arnal do Ma de i ra – não se sabe 
fa lan do em nome de quem, não se sabe se re ce beu
um re ca do in di re to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, 
não se sabe se teve a in ten ção de pre ju di car a can di -

da tu ra de Pa u lo Re na to, não se sabe de que lado está 
o Sr. Arnal do Ma de i ra –, que im pe diu a re a li za ção do
acor do e, con se qüen te men te, im pe diu que a gre ve
fos se en cer ra da.

A par tir daí, cri ou-se um im pas se. O Con gres so
che gou a ad mi tir a pos si bi li da de de ar ru mar mais
R$100 mi lhões, to ta li zan do R$250 mi lhões. Des sa
for ma, fi ca ri am fal tan do R$100 mi lhões. De re pen te o
Mi nis tro Pa u lo Re na to des faz toda a ne go ci a ção que
ha via sido fe i ta, todo o en ten di men to que ha via sido
acor da do, e diz o se guin te: ”Não há mais ne go ci a ção.
Vou man dar um pro je to de lei ao Con gres so Na ci o -
nal“. O Mi nis tro Pa u lo Re na to pro pôs que ne nhu ma
gra ti fi ca ção fos se agre ga da ao sa lá rio. S. Exª pro pôs
um au men to da or dem de 34% so bre a GED – Gra ti fi -
ca ção de Estí mu lo à Do cên cia –, cri a da em 1998,
para vi go rar em 1999. 

Por tan to, o que o Mi nis tro pro põe, o que o seu
pro je to que está tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal
pro põe é algo ab so lu ta men te in jus to, é um au men to
li ne ar. Os que ga nham mais con ti nu a rão ga nhan do
mais; os que ga nham me nos te rão um au men to in sig -
ni fi can te. Os pro fes so res do Ensi no Mé dio das es co -
las téc ni cas e das es co las agrí co las não te rão di re i to
à GED, con ti nu a rão com a GID, que é uma gra ti fi ca -
ção me nor, para esse se tor; e os apo sen ta dos con ti -
nu a rão sem re ce ber essa gra ti fi ca ção.

Ora, en ten do que os pro fes so res, mais uma vez, 
es tão abrin do mão dos seus di re i tos; en ten do que os
pro fes so res es tão sen do ab so lu ta men te con des cen -
den tes, pa cí fi cos ao ace i tar algo que é in com pre en sí -
vel.

Não dá para en go lir, não dá para ace i tar que o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car dos te nha de i xa do
as uni ver si da des pú bli cas bra si le i ras pa ra das por
cem dias por ca u sa de R$350 mi lhões que se rão gas -
tos no ano que vem. Não dá para com pre en der isso
na dis cus são de um Orça men to em que se pre vê em
R$141 bi lhões –– R$141 bi lhões! — para o ser vi ço da 
dí vi da pú bli ca do Go ver no. Cen to e qua ren ta e um bi -
lhões de re a is sig ni fi cam 420 ve zes mais do que os
R$350 mi lhões pe los qua is as nos sas uni ver si da des
fi ca ram pa ra li sa das por cem dias. Cen to e qua ren ta e
um bi lhões de re a is sig ni fi cam R$12 bi lhões/mês; sig -
ni fi cam apro xi ma da men te R$450 mi lhões/dia. 

A quan tia que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
está gas tan do em um dia para pa gar os ju ros da dí vi -
da pú bli ca bra si le i ra da ria para re sol ver o pro ble ma
dos pro fes so res uni ver si tá ri os do Bra sil em um ano, e
não te ría mos as nos sas uni ver si da des pa ra li sa das
por cem dias. 



Se na dor Bel lo Par ga, em um dia, o Go ver no bra -
si le i ro gas ta R$450 mi lhões. Em um úni co dia do ano!
São 365 dias/ano, e ele bri gou tan to para che gar mos
aon de che ga mos.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Um
ins tan te, Se na dor. Já con ce de rei um apar te a V. Exª.

Os pro fes so res uni ver si tá ri os, no meu en ten di -
men to, são ab so lu ta men te pa cí fi cos, são ab so lu ta -
men te con des cen den tes com essa po lí ti ca e fi ze ram
uma con tra pro pos ta que de ve rá ser dis cu ti da hoje. A
con tra pro pos ta dos pro fes so res, Se na dor Bel lo Par -
ga, en vol ve o mes mo mon tan te de re cur sos – ou me -
nos até – do que o que foi ace i to no acor do em que o
Mi nis tro ha via en ten di do o as sun to. Os pro fes so res
re cu a ram na po si ção de que as gra ti fi ca ções fos sem
in cor po ra das ao sa lá rio. Re cu a ram! É ina cre di tá vel,
mas re cu a ram. Os pro fes so res de se jam que a GED,
essa gra ti fi ca ção es pe ci al que foi cri a da pelo Go ver no 
para não con ce der au men to e para que não fos se es -
ten di da aos apo sen ta dos, seja dada aos pro fes so res
que en si nam nas es co las de 2º Grau co man da das
pela uni ver si da de, seja dada às nos sas es co las téc ni -
cas, seja dada às nos sas es co las agrí co las; que os
apo sen ta dos des sas es co las pas sem a re ce ber 60%
da GED; e que se aca be com a GID, que é uma gra ti fi -
ca ção me nor con ce di da aos ati vos des sas es co las. 

Por tan to, os pro fes so res não es tão ga nhan do
qua se nada. Eles es tão pro pon do uma mé dia de au -
men to – pres tem bem aten ção: uma mé dia de au men to
– de 14,5% so bre o sa lá rio-base dos pro fes so res.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ade mir Andra de, in fe liz men te a Mesa tem que co mu -
ni car a V. Exª que o seu tem po está es go ta do e que há 
mu i tos Co le gas ins cri tos. Sei que V. Exª vai con clu ir e
co la bo rar com a Mesa.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Já vou
con clu ir, Sr. Pre si den te, peço-lhe ape nas mais dois
mi nu tos, por ob sé quio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Sei que
V. Exª vai co la bo rar com a Mesa e con clu ir o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O que
os pro fes so res es tão pro pon do é algo mu i to mais jus -
to: con ce de-se um au men to me nor para quem ga nha
mais e um au men to ma i or para quem ga nha me nos; e 
os re cur sos são os mes mos. Eles não que rem um
cen ta vo a mais do que aqui lo que foi acer ta do, o que
já con si de ro um ab sur do, mas é as sim que os pro fes -
so res es tão ne go ci an do. 

La men to que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so se ne gue a con ver sar com os pro fes so res;
la men to que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e o Mi nis tro Pa u lo Re na to te nham de sa ca ta do o
Po der Ju di ciá rio ao fa zer essa ma ni pu la ção, essa ar ti -
ma nha, para que a de ter mi na ção ju di ci al fos se di ri gi -
da ao Pre si den te e não ao Mi nis tro. La men to! La men -
to pro fun da men te que um Pre si den te da Re pú bli ca
não en xer gue o mal que está fa zen do ao País, o mal
de per mi tir que as nos sas uni ver si da des fi quem pa ra -
li sa das por tan to tem po – cem dias! – por ca u sa de
uma quan ti da de de re cur sos que o Go ver no gas ta rá
em um ano, a par tir do ano que vem, que é me nor do
que o que ele gas ta em um dia com o ser vi ço da dí vi -
da pú bli ca bra si le i ra. La men to pro fun da men te que te -
nha mos no Bra sil um Pre si den te des sa es pé cie, um
Pre si den te que não tem es pí ri to de mo crá ti co, que
não con ver sa com o povo. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que, mais do que o Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal 
as su ma a sua res pon sa bi li da de nes ta hora e que
suas Li de ran ças aca tem as pro pos tas dos pro fes so -
res da Andes, para que pos sa mos, den tro do me nor
es pa ço de tem po pos sí vel, vi a bi li zar o fun ci o na men to 
das uni ver si da des. 

Cre io que os pro fes so res ce de ram mu i to mais
do que po de ri am, tal vez por que o pró prio povo não te -
nha com pre en são dos de ta lhes des sa ques tão e tal -
vez até por que mu i tos de nós, do Con gres so Na ci o -
nal, não per ce ba mos a fun do as di fi cul da des que eles 
es tão en fren tan do.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que exis tem
hoje 4.500 pro fes so res uni ver si tá ri os cujo sa lá -
rio-base é me nor do que o sa lá rio mí ni mo de R$180. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Ade mir Andra de, V. Exª pe diu dois mi nu tos mais, e a
Mesa mos tra no pa i nel que já fo ram ul tra pas sa dos qua -
tro mi nu tos. Além dis so, há ou tros Co le gas ins cri tos. 

Sei que o dis cur so de V. Exª é in te res san te, e o
País in te i ro o está acom pa nhan do, mas ou tros Se na -
do res tam bém gos ta ri am de usar da pa la vra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
cluo, pe din do que os Con gres sis tas, prin ci pal men te
as Li de ran ças da Câ ma ra e do Se na do, as su mam a
res pon sa bi li da de que la men ta vel men te o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so não quis as su mir. Co lo -
co so bre Sua Exce lên cia a to tal res pon sa bi li da de
pela per da de mais de cem dias de aula dos 500 mil
es tu dan tes bra si le i ros nas uni ver si da des pú bli cas.

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



Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra 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. Car los Wil -
son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por mais 15 mi nu tos. 

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na -
dor Se bas tião Ro cha, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Se na dor Se bas tião Ro cha, a Mesa pede a V.
Exª a co la bo ra ção no sen ti do de res pe i tar o Re gi men -
to e fa lar ape nas du ran te os cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Pois não, Sr. Pre si den te, co la bo ra rei com a
Mesa, sem dú vi da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou, em
cin co mi nu tos, abor dar um as sun to que do mi na a mí -
dia na ci o nal e in ter na ci o nal, que diz res pe i to à clo na -
gem de se res hu ma nos. Antes, po rém, trans mi ti rei
duas in for ma ções: a pri me i ra é que, na tar de de hoje,
após a Ordem do Dia des ta ses são, te re mos, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, uma im por tan te
au diên cia pú bli ca, para a qual que ria con vi dar to dos
os mem bros da Co mis são, em que tra ta re mos do re -
la ci o na men to en tre a AmBev e os dis tri bu i do res de
be bi das das mar cas Antarc ti ca, Brah ma e Skol, em
es pe ci al. 

A se gun da in for ma ção, Sr. Pre si den te, é que,
ama nhã, es ta rei apre sen tan do, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, o re la tó rio fi nal so bre o pro je to que
tra ta do uso do si li co ne no or ga nis mo hu ma no. A ma -
té ria será apre ci a da por aque la Co mis são na pró xi ma 
se ma na, mas, ama nhã, os seus mem bros já to ma rão
co nhe ci men to do meu re la tó rio.

Tra go tam bém, Sr. Pre si den te, a mi nha pre o cu -
pa ção so bre a clo na gem, as sun to que traz um cer to
te mor à Hu ma ni da de, não ape nas quan to ao as pec to
re li gi o so, mo ral ou éti co, mas so bre o fu tu ro da Hu ma -
ni da de. Onde po de re mos che gar se essa clo na gem
do ser hu ma no, que já se anun cia como de fi ni ti va, de
fato se tor nar uma ro ti na? Qual será o des ti no da Hu -
ma ni da de?

Pen san do nis so, Sr. Pre si den te, des de 1999 tra -
mi ta no Se na do Fe de ral um pro je to de mi nha au to ria,
o Pro je to nº 285/99, que pro í be a clo na gem do ser hu -
ma no no Bra sil. Esse pro je to foi re la ta do pelo Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, que, de ma ne i ra mu i to
efi ci en te, com a aju da da Con sul to ria do Se na do,
ade quou o tex to do meu pro je to à Lei de Bi os se gu ran -
ça. Mas, em fun ção do car go que ocu pa hoje na Mesa 

do Se na do – como mem bro da Mesa, S. Exª não pode 
par ti ci par como ti tu lar de Co mis são – , o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res não pode re la tar o pro je to,
que hoje se en con tra nas mãos do emi nen te Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha. E, pela ma ne i ra di li gen te e com -
pe ten te com que o Se na dor Qu in ta ni lha tra ta os as -
sun tos des ta Casa, bem como pela sua ca pa ci da de
téc ni ca – S. Exª co nhe ce o as sun to, pois or ga ni zou
um sim pó sio, há dois anos, no Se na do, tra tan do de
trans gê ni cos e or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca -
dos em ge ral -, S. Exª, que está pre sen te no ple ná rio,
está em pe nha do em con clu ir esse re la tó rio – e eu sei
que o fará com a di li gên cia de sem pre – para que pos -
sa mos vo tar esse pro je to no pra zo pos sí vel, na ur gên -
cia que o as sun to re quer.

Já en tra mos num acor do, eu e o Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, no sen ti do da apre sen ta ção de um
re que ri men to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, do Se na do, para que aque la Co mis são
co or de ne um sim pó sio a se re a li zar nes ta Casa no
mês de abril do ano que vem. Enten de mos, no en tan -
to, que esse pro je to pos sa ser vo ta do an tes, ain da
este ano ou, no má xi mo, no co me ço do ano que vem,
por que é im por tan te que o Bra sil se po si ci o ne, por
meio do Con gres so Na ci o nal, so bre esse as sun to,
que co lo ca o mun do todo em uma si tu a ção de cer to
te mor, apre en são e an gús tia em re la ção ao fu tu ro da
Hu ma ni da de.

Não vou te cer de ta lhes so bre o mé ri to do pro je -
to por que só dis po nho, nes te mo men to, de cin co mi -
nu tos. Fa rei em bre ve um pro nun ci a men to mais com -
ple to so bre esse as sun to, mas, em tese, pos so afir -
mar que, na con di ção de mé di co e tam bém de po lí ti co 
e ci da dão que com pre en de a im por tân cia da evo lu -
ção ci en tí fi ca no mun do, es ta mos na bus ca de um tex -
to que per mi ta avan ços na pes qui sa com ob je ti vo te -
ra pêu ti co. Acre di to que isso pos sa ser re sul ta do de
um de ba te den tro do Con gres so Na ci o nal, a par tir da
ava li a ção des se e de ou tros pro je tos que even tu al men -
te es te jam tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos. O im -
por tan te é que se dê o pri me i ro pas so. E esse pro je to de 
mi nha au to ria, que está no Se na do, dará esse pri me i ro
pas so no sen ti do de que o Bra sil se po si ci o ne con tra a
clo na gem de be bês, con tra a clo na gem de se res hu ma -
nos, em bo ra per mi ta, em al gu ma eta pa, em al gu ma
fase, que a pes qui sa avan ce para a clo na gem te ra pêu -
ti ca, haja vis ta que não po de mos co i bir o avan ço tec -
no ló gi co, o avan ço da ciên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Ultra pas sei ape -
nas 14 se gun dos do tem po es ti pu la do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Se bas tião, pela com pre en são.



Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, por cin co mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dos
dias 15 a 17 de no vem bro des te ano, re u ni ram-se em
Boa Vis ta, ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma, o
Grão-Mes tre Ge ral do Gran de Ori en te do Bra sil, o
Pre si den te da Con fe de ra ção Ma çô ni ca das Gran des
Lo jas do Bra sil e to dos os Grão-Mes tres dos di ver sos
Esta dos do País para de ba ter a ques tão da re a li da de
ama zô ni ca do Esta do de Ro ra i ma. 

De po is de en fo ca rem to dos os as pec tos das di -
ver sas pro ble má ti cas do Esta do, no que tan ge às de -
mar ca ções de áre as eco ló gi cas e in dí ge nas e à ques -
tão do de sen vol vi men to, ob ser va da a ques tão da se -
gu ran ça na ci o nal, da de fe sa das fron te i ras, es ses
ilus tres bra si le i ros hou ve ram por bem edi tar a cha ma -
da ”Car ta de Ro ra i ma“, que pas so a ler e peço que
seja trans cri ta, na ín te gra, nos Ana is da Casa, como
par te in te gran te do meu pro nun ci a men to:

A Ma ço na ria, que é uma ins ti tu i ção fi -
lo só fi ca, fi lan tró pi ca, edu ca ti va e pro gres sis -
ta, pos sui como prin cí pi os a Li ber da de, a
Igual da de e a Fra ter ni da de.

Vem, atra vés de seus mem bros, os
ma çons do Gran de Ori en te do Bra sil e das
Gran des Lo jas in te gran tes da Con fe de ra ção 
da Ma ço na ria Sim bó li ca do Bra sil, re u ni dos
no even to a maçonaria e a realidade da
Amazônia Roraimense, re a li za do no pe río do 
de 15 a 17 de no vem bro de 2001, no Esta do 
de Ro ra i ma, fa zer as se guin tes 

Considerações: 

– A ne ces si da de de se ga ran tir a so be -
ra nia na ci o nal, prin ci pal men te nas áre as de
fron te i ras; 

– A ne ces si da de da con vi vên cia pa cí fi -
ca en tre to das as cé lu las da so ci e da de bra -
si le i ra, em es pe ci al as in dí ge nas; 

– A não pri o ri za ção de uma po lí ti ca na -
ci o nal para a re gião ama zô ni ca, acar re tan do
a au sên cia do Esta do, que mu i tas ve zes é
pre en chi da por ONGs que tra zem em seu
bojo o fo men to à se gre ga ção e à dis cór dia; 

– A ne ces si da de de se ga ran ti rem o
con tro le e a boa ges tão dos re cur sos pú bli -
cos ou pri va dos, apli ca dos por ONGs na ci o -
na is e es tran ge i ras; 

– A fal ta de con tro le, prin ci pal men te
so bre a atu a ção de pro fis si o na is es tran ge i -
ros não au to ri za dos a exe cu ta rem tra ba lhos
e pes qui sas na re gião ama zô ni ca, acar re -
tan do a bi o pi ra ta ria; 

– O es cas so or ça men to das ins ti tu i -
ções pú bli cas de pes qui sa e uni ver si da des; 

– O blo que io e o con se qüen te im pe di -
men to de uti li za ção de áre as do Esta do, que 
es tão cer ca de 45% como áre as in dí ge nas;
16,5% como áre as do Iba ma, do Exér ci to, e
não apro ve i tá ve is, fi can do apro xi ma da men te 
40% para se rem uti li za das.

Recomendações:

– A ma i or pre sen ça das For ças Arma -
das em to das re giões de fron te i ra, in clu si ve
nas áre as in dí ge nas, in cen ti van do-as e per -
mi tin do a im plan ta ção de in fra-es tru tu ras,
tais como es co las e pos tos de sa ú de. Ca -
ben do ain da ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res a in ten si fi ca ção da não per mis -
são de qua is quer po si ci o na men tos, en ten di -
men tos e acor dos que pos sam dar mar gem
a ale ga ções in de vi das por en ti da des ou ór -
gãos in ter na ci o na is;

– Que os ór gãos go ver na men ta is com -
ba tam, por to dos os me i os, as ações de gru -
pos eco nô mi cos e re li gi o sos vo ta das para o
uso do ín dio como mas sa de ma no bra em as -
sun to que não seja do seu le gí ti mo in te res se; 

– A im ple men ta ção de uma po lí ti ca na -
ci o nal que fo men te o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel e res guar de as ri que zas na tu ra is da 
Ama zô nia, tais como a água, a bi o di ver si da -
de e os re cur sos mi ne ra is, es ti mu lan do os
Esta dos a re a li zar o zo ne a men to eco ló gi -
co-eco nô mi co;

– Que o Con gres so Na ci o nal crie leis
que dis ci pli nem a atu a ção das ONGs na ci o -
na is e in ter na ci o na is, fa zen do-as pres ta rem
con tas de qua is quer de suas ações e apli ca -
ções fi nan ce i ras ao Mi nis té rio Pú bli co e aos
de ma is or ga nis mos de con tro le;

– Que as le gis la ções que com ba tem a
bi o pi ra ta ria se jam efe ti va das atra vés de fis -
ca li za ção os ten si va, pri o ri ta ri a men te na
Ama zô nia, iden ti fi can do pro fis si o na is não
au to ri za dos a re a li zar pes qui sas;

– Que as três es fe ras do go ver no in cre -
men tem, or ça men tá ria e fi nan ce i ra men te, as



ins ti tu i ções de pes qui sas e uni ver si da des, em
es pe ci al as lo ca li za das na Ama zô nia;

– Que o Con gres so Na ci o nal e os ór -
gãos go ver na men ta is re gu la men tem, com
ur gên cia, a lei fun diá ria para Ro ra i ma, bem
como efe tu em uma re vi são com ple ta no ta -
ma nho das áre as in dí ge nas já de mar ca das
ou em pro ces so de de mar ca ção, res pe i tan -
do-se o po si ci o na men to de to das as co mu -
ni da des en vol vi das e seus re pre sen tan tes
le ga is.

Subs cre vem, tam bém, esta Car ta

SAMIR DE CASTRO HATEM
Grão Mes tre do Gran de Ori en te Esta du al de Ro -

ra i ma

KILDO ALBUQUERQUE ANDRADE
Grão Mes tre da Gran de Loja Ma çô ni ca do Esta -

do de Ro ra i ma

RAIMUNDO SALA
Grão Mes tre da Loja Ma çô ni ca do Espí ri to San to

EMIDYO UMBERTO SALLUZIO 
Grão Mes tre do Gran de Ori en te do Esta do do

Pará e Ama pá

EUCLIDES SAMPAIO FRÓES
Grão Mes tre do Gran de Ori en te do Esta do de

Ron dô nia

ANTONIO JOSÉ SOUTO LOUREIRO
Grão Mes tre do Gran de Ori en te do Esta do do

Ama zo nas

JUVENAL ANTUNES PEREIRA
Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral Ma çô -

ni co do GOB

MANOEL RODRIGUES DE CASTRO
Pre si den te da Assem bléia Fe de ral Le gis la ti va

Ma çô ni ca do GOB

MANOEL NORBERTO
Pre si den te da Po de ro sa Assem bléia Esta du al

Le gis la ti va Ma çô ni ca do GOERR

Assi nam La el so Ro dri gues e Ka lil Cha ter, res -
pec ti va men te o Grão-Mes tre Ge ral do Gran de Ori -
en te do Bra sil e o Pre si den te da Con fe de ra ção da
Ma ço na ria Sim bó li ca do Bra sil e mais os grão-mes -
tres que lá es ta vam pre sen tes.

Sr. Pre si den te, an tes de con clu ir teço co men tá -
ri os so bre esta Car ta da Ma ço na ria bra si le i ra, A Car ta 
de Ro ra i ma de mons tra a pre o cu pa ção de um seg -
men to im por tan te da nos sa na ci o na li da de para com a 

si tu a ção de des ca so e aban do no em que se en con tra
o meu Esta do e a Ama zô nia, de um modo ge ral, no
que tan ge à fis ca li za ção, ao com ba te à bi o pi ra ta ria,
ao com ba te ao trá fi co de dro gas, ao con tra ban do de
ar mas, en fim, a Ama zô nia bra si le i ra está en tre gue ao
deus-dará.

Sr. Pre si den te, fa rei um pro nun ci a men to, pos si -
vel men te ama nhã, dan do con ta da pu bli ca ção de um
li vro di dá ti co, que está sen do usa do nos Esta dos Uni -
dos, onde não só a Ama zô nia bra si le i ra, mas a ve ne -
zu e la na, a gui a nen se, a co lom bi a na e a pe ru a na já fi -
gu ram como área não mais per ten cen te aos res pec ti -
vos pa í ses, mas como área in ter na ci o nal de pro te ção
da Flo res ta.

É pre ci so que fa ça mos nos sa par te, es tan do aler -
tas para um pro ble ma que pa re ce já ha ver anes te si a do
a ca be ça dos di ri gen tes bra si le i ros e a dos Par la men ta -
res. Re fi ro-me à in te gri da de e à so be ra nia da Ama zô -
nia, como re gião bra si le i ra e Ter ri tó rio Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca va cal can ti, 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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, on tem, so fre mos
um im pac to ca u sa do pela no tí cia ci en tí fi ca da clo na -
gem hu ma na, que en vol veu a ma ni fes ta ção de to dos
os pa í ses des te Pla ne ta. A Co mu ni da de Eu ro péia e o
Go ver no ame ri ca no to ma ram po si ção ime di a ta, já
que a de ci são de di vul ga ção da no tí cia ci en tí fi ca foi
to ma da e ocor reu den tro do ter ri tó rio ame ri ca no. Di -
ver sas au to ri da des ci en tí fi cas, re li gi o sas, po lí ti cas, ju -
rí di cas emi ti ram suas opi niões.

Ca u sou sur pre sa, di an te de uma ten ta ti va dos
pa í ses eu ro pe us de bus ca rem uma nor ma ti za ção,
por par te da Orga ni za ção das Na ções Uni das, em re -
la ção a essa ma té ria no tí cia ve i cu la da nos me i os de
co mu ni ca ção de hoje, mais es pe ci fi ca men te na Fo -
lha de S.Pa u lo, que afir ma que ”Go ver no só ad mi te
clo na gem te ra pêu ti ca“, como se fos se essa uma ma -
ni fes ta ção do Go ver no bra si le i ro. Eu já ha via es cu ta -
do do Pre si den te da Re pú bli ca ma ni fes ta ção no sen ti -
do de que não ha via ra zão para apro va ção des se tipo
de ati vi da de ci en tí fi ca no Bra sil, já que o as sun to im -
pu nha li mi ta ções éti cas. Enten di essa ma ni fes ta ção
como um po si ci o na men to con trá rio. 



Antes de emi tir uma opi nião pú bli ca e crí ti ca ao
com por ta men to do Go ver no, no caso, ex pres sa da
pelo Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, tive o cu i da do de
te le fo nar a S. Exª para es cla re ci men to so bre as ra -
zões pe las qua is ha via per mi ti do a clo na gem, mes mo 
que fos se ape nas a te ra pêu ti ca na que le mo men to.
Para o meu alí vio, con fes so a V. Exª, o Mi nis tro da Sa -
ú de ne gou que te nha fe i to essa afir ma ção pú bli ca,
que te nha emi ti do essa opi nião a jor na lis tas e ne gou
a au to ria em re la ção à ma té ria. Essas pa la vras do Mi -
nis tro da Sa ú de são da ma i or im por tân cia, por que ela
vem ao en con tro da ma i o ria ab so lu ta da so ci e da de
bra si le i ra. É ver da de que esse as sun to en con tra um
cho que de opi niões com a co mu ni da de bi oé ti ca, com
ci en tis tas do cam po da me di ci na re pro du ti va, com au -
to ri da des li ga das ao se tor éti co de uma ma ne i ra ge ral
nes te País, ao se tor Ju rí di co. Mas, é bem ver da de que 
esse as sun to im põe a mais ab so lu ta res pon sa bi li da -
de e deve se cons ti tu ir num dos ma i o res de sa fi os que
tem o par la men to do mun do in te i ro e, cla ro, o bra si le i -
ro em re la ção ao tra ta men to des ta ma té ria.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que essa ma té ria, que
está sen do de ba ti da no Con gres so Na ci o nal há al -
guns anos e está na pa u ta da Co mis são de Assun tos
So ci a is, te nha tra mi ta ção opor tu na, que en con tre
uma con clu são ma du ra por par te do Srs. Se na do res e 

que cor res pon da à res pon sa bi li da de no tra ta men to,
na in ter pre ta ção, no acom pa nha men to e no es tí mu lo
ao de sen vol vi men to das ciên ci as na tu ra is do nos so
País. É um as sun to da mais alta re le vân cia. 

Faço um ape lo para que os Se na do res da Re pú -
bli ca que par ti ci pam da Co mis são de Assun tos So ci a -
is de di quem al guns mo men tos de sua ati vi da de de
hoje para uma re fle xão, para uma re vi são de sua re -
fle xão so bre esse as sun to, a fim de que de ci da com
ma tu ri da de, com a mais com ple ta e a mais ade qua da
ra zão ci en tí fi ca para to mar uma de ci são em re la ção a
esse tipo de ma té ria. É o mí ni mo que po de mos fa zer.
Esse as sun to im põe uma pre o cu pa ção a toda so ci e -
da de in ter na ci o nal. A ONU ten ta, por uma mo vi men -
ta ção dos pa í ses eu ro pe us nor ma ti zar esse as sun to. 

Espe ro que o Go ver no e o Par la men to bra si le i ro 
pos sam to mar essa de ci são de ma ne i ra opor tu na,
ime di a ta e mu i to sen sa ta.

Mu i to obri ga do.

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



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar mos a Ordem do Dia,
há Expe di en te a ser lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na -
dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 702, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos re gi men ta is voto de pe sar

pelo fa le ci men to de Alda nir dos San tos, mem bro da
Exe cu ti va Na ci o nal da CUT e mi li tan te do Par ti do dos
Tra ba lha do res, Pre si den te do Si ner gia do Rio de Ja -
ne i ro, ocor ri do no dia 25 de no vem bro de 2001, na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, bem as sim como a apre sen -
ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2001. –
Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – 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) – V. Exª
tem cin co mi nu tos para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es tou en ca mi nhan do re que ri men to
de pe sar pelo fa le ci men to do sin di ca lis ta Alda nir Car -
los dos San tos, as sas si na do no dia 25 des te mês, úl ti -
mo sá ba do, de po is de sair de uma ati vi da de alu si va
ao Dia da Cons ciên cia Ne gra, na re gião de Ban gu, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro. 

Alda nir, ao sair de uma ati vi da de, às 21 ho ras,
foi abor da do por ele men tos que o as sas si na ram de
for ma bru tal e co var de. Não hou ve bri ga, não hou ve
dis cus são, não hou ve rou bo, en fim, foi as sas si na to
pre me di ta do, en co men da do por al guém que ti nha in -
te res se em as sas si nar o sin di ca lis ta.

Alde nir, des ta ca do lí der sin di cal e ati vis ta dos di -
re i tos so ci a is, nas ceu no Rio de Ja ne i ro, em 1962.
Ope rá rio, ne gro, mu i to cedo tor nou-se ele tri ci tá rio. Foi 
di ri gen te do Sin di ca to dos Urba ni tá ri os, im pul si o na -
dor da CUT, da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res no
Rio de Ja ne i ro, pre si den te do Si ner gia e, em agos to
do ano pas sa do, foi ele i to, pelo 7º Con gres so Na ci o -
nal, para a Exe cu ti va Na ci o nal da CUT.

Cons ci en te que era da dis cri mi na ção ra ci al em
nos so País, Alda nir não de i xou de par ti ci par ati va -
men te dos mo vi men tos an ti dis cri mi na tó ri os: foi fun -
da dor do Co le ti vo Anti-Ra cis mo da CUT, di ri gen te do
Mo vi men to Ne gro Uni fi ca do e mem bro do Cen tro de
Arti cu la ção de Po pu la ções Mar gi na li za das.

Alda nir, que de i xa três fi lhos, foi o sex to sin di ca -
lis ta da CUT as sas si na do no Rio de Ja ne i ro nos úl ti -
mos quin ze anos.

Pela sua tra je tó ria de vida e de luta em de fe sa
da clas se tra ba lha do ra con tra a dis cri mi na ção e a in -
to le rân cia, e por sua par ti ci pa ção in can sá vel nos mo -
vi men tos so ci a is, Alda nir é para to dos nós, do Rio de
Ja ne i ro, e do res to do País exem plo de ho mem que
sou be dar sen ti do à pa la vra so ci a lis mo.

Por isso, con si de ro opor tu no que esta Casa re gis -
tre em Ata voto de pe sar pelo seu fa le ci men to, ten do em 
vis ta às cir cuns tân ci as em que esse fato ocor reu.

Mu i to obri ga do. 
Agra de ço a to dos pela com pre en são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to n.º 702, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (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.LPFL-S/Nº 

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Os aba i xo-as si na dos, in te gran tes do Par ti do da

Fren te
Li be ral – PFL, do Se na do Fe de ral, nos ter mos

do § 6º do art. 65 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, in di cam o Se na dor José Agri pi no Maia para
exer cer as fun ções de Lí der do Par ti do.

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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

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 a 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: 11

Pu bli ca ção DOU: 22-11-01

Assun to: 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.

Ti tu lar: Lú cio Alcân ta ra
Su plen te: Fre i tas Neto
Bra sí lia, 27-11-2001. – Se na dor Ge ral do Melo,

Lí der do Blo co PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta 

a subs ti tu i ção so li ci ta da.
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/GAB/Nº 905 

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên da que o De pu ta do

João Hen ri que pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
Su plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên da pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged -
del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do João Hen ri que,
como su plen te, in di ca do pela Li de ran ça do PMDB
na Câ ma ra dos De pu ta dos, para com por a Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
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 257, DE 2001

Dis põe so bre a com pra dos pro du -
tos ali men tí ci os des ti na dos aos pro gra -
mas go ver na men ta is de dis tri bu i ção de
ali men tos e com ba te à fome.

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

Art. 1º Os pro gra mas go ver na men ta is de dis tri -
bu i ção de ali men tos e com ba te à fome da rão pre fe -
rên cia, em suas aqui si ções de gê ne ros ali men tí ci os, 
aos pro du tos ori un dos de uni da des pro du ti vas de
ca rá ter fa mi li ar ou de pe que no por te, lo ca li za das na
re gião onde os ali men tos se rão dis tri bu í dos.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

O de sen vol vi men to agrá rio é uma das prin ci pa is 
ne ces si da des do Bra sil. Qu an to a isso, con cor dam to -
das as cor ren tes po lí ti cas, tan to de es quer da como de 
di re i ta. Se gun do in for ma ções da pá gi na do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to Agrá rio na rede mun di al de com -
pu ta do res, a Inter net, de 1995 a ou tu bro de 2001, fo -
ram as sen ta das mais de 542 mil fa mí li as, numa área
su pe ri or a 19 mi lhões de hec ta res, em pro gra mas que 
con su mi ram mais de R$446 mi lhões.

Da mes ma for ma, to dos con cor dam que não
bas ta dis tri bu ir ter ra, é ne ces sá rio ga ran tir os me i os
para que os agri cul to res pos sam de sen vol ver suas
ati vi da des pro du ti vas.

Com esse pro je to pre ten de mos dar se gu ran ça
aos pe que nos pro pri e tá ri os, ofe re cen do-lhes pre fe -
rên cia nas com pras de ali men tos des ti na dos aos
pro gra mas de dis tri bu i ção de ali men tos e com ba te à 
fome. Des sa for ma po de mos ga ran tir a efe ti va co -
mer ci a li za ção dos pro du tos do pe que no pro du tor.

É im por tan te sa li en tar que o pe que no pro du tor
não pos sui con di ções de se in se rir na eco no mia
com pe ti ti va de mer ca do pois terá de fa zer face à
uma con cor rên cia des le al jun to aos gran des la ti fun -
diá ri os, e por essa ra zão mu i tas ve zes o ex ce den te
de sua pro du ção aca ba sen do per di do.

Ao as se gu rar que o go ver no com pra rá es ses
ex ce den tes, o pro du tor terá se gu ran ça na pro du ção, 
e isso fun ci o na rá como um ele men to só li do de fi xa -
ção do ho mem no cam po.

Esses ex ce den tes se rão des ti na dos aos pro -
gra mas de dis tri bu i ção de ali men tos e de com ba te à 
fome. Assim, com a apro va ção des te pro je to de lei,
ata ca re mos o pro ble ma da fome por duas vias: pe -
las ações di re tas com este ob je ti vo e pelo efe ti vo in -
cen ti vo aos pro du to res ru ra is de pe que no por te que, 
ao te rem uma ga ran tia de co mer ci a li za ção, se sen ti -
rão se gu ros du ran te o plan tio e a co lhe i ta e cri a rão
ra í zes só li das à tão so nha da ter ra que lhe faz jus.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2001. –
Se na dor 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 258, DE 2001

Alte ra o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26
de de zem bro de 1995, para fa cul tar a de -
du ção, na de cla ra ção de ren di men tos do
Impos to so bre a Ren da das pes so as fí si -
cas, de des pe sas com aqui si ção de me -
di ca men tos de uso con ti nu a do, por pes -
so as ido sas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra a le gis la ção do Impos to so -

bre a Ren da e Pro ven tos de Qu al quer Na tu re za, para
que, nos ter mos e con di ções do art. 2º, os con tri bu in -
tes pos sam de du zir, na de cla ra ção anu al de ren di -
men tos das pes so as fí si cas, des pe sas com aqui si ção 
de me di ca men tos de uso con ti nu a do, para si pró pri os
ou seus de pen den tes, com mais de ses sen ta e cin co
anos de ida de.

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -
bro de 1995, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

Art. 8º ...................................................
..............................................................
II – .........................................................
a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no ano

ca len dá rio, a mé di cos, den tis tas, psi có lo gos, 
fi si o te ra pe u tas, fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas
ocu pa ci o na is e hos pi ta is, bem como às des -
pe sas com exa mes la bo ra to ri a is, ser vi ços
ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e pró te -
ses or to pé di cas e den tá ri as, e ain da, no
caso de pes soa com ida de su pe ri or a ses -
sen ta e cin co anos, às des pe sas com aqui -
si ção de me di ca men tos de uso con ti nu a do;

..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
V – no caso de des pe sas com apa re -

lhos or to pé di cos e pró te ses or to pé di cas e
den tá ri as, bem as sim com me di ca men tos
de uso con ti nu a do para pes soa com ida de
su pe ri or a ses sen ta e cin co anos, exi ge-se a 
com pro va ção com re ce i tuá rio mé di co e nota 
fis cal em nome do be ne fi ciá rio. (NR)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no dia pri me i ro de
ja ne i ro do ano sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro por ção de ido sos na po pu la ção bra si le i ra
vem, pra ti ca men te, do bran do a cada ge ra ção. O País

en fren ta o pro ble ma de con vi ver com cer ca de quin ze
mi lhões de ido sos (qua se dez por cen to da po pu la -
ção) e de tra tá-los com a dig ni da de que eles me re -
cem.

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em di ver sos
dis po si ti vos, pre co ni za am pa rar o ido so com po lí ti cas
ofi ci a is ade qua das. É o caso dos arts. 203, I e V, e, so -
bre tu do, do art. 230, se gun do o qual, “a fa mí lia, a so ci -
e da de e o Esta do têm o de ver de am pa rar as pes so as 
ido sas, as se gu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni da -
de, de fen den do sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran -
tin do-lhes o di re i to à vida".

Esses prin cí pi os pro gra má ti cos, a ori en ta rem a
ação go ver na men tal e da so ci e da de, já con tam com
re gu la ção in fra cons ti tu ci o nal (Lei nº 8.842, de
4-4-1994).

Qu an to ao Impos to so bre a Ren da das Pes so as
Fí si cas – IRPF, a le gis la ção atu al as se gu ra isen ção
par ci al de pro ven tos de apo sen ta do ria e pen são,
trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma,
so bre a quan tia men sal equi va len te a no ve cen tos re -
a is, es ten den do-a aos ca sos de pa ga men to por en ti -
da de de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês em que
o con tri bu in te com ple ta 65 anos de ida de (Lei nº
9.250, de 26-12-1995, arts. 4º, VI, 8º, § 1º, e 28; De -
cre to nº 3.000, de 26-3-1999, art. 39, XXXIV).

Esta tís ti cas ofi ci a is mos tram que a ren da dos
apo sen ta dos res pon de por 45%, em mé dia, da ren da
das res pec ti vas fa mí li as.

Por ou tro lado, o ido so en fren ta cres cen te e ir re -
ver sí vel agra va men to das con di ções de sua ma nu ten -
ção, em ra zão de vá ri os fa to res, tais como o avil ta -
men to (his to ri ca men te re co nhe ci do) dos va lo res dos
pro ven tos e pen sões, a ex clu são de fi ni ti va do mer ca -
do de tra ba lho, im pos si bi li tan do o exer cí cio de ati vi da -
des des ti na das à com ple men ta ção de ren da, e ma i o -
res des pe sas com sa ú de (mé di cos, hos pi ta is, me di -
ca men tos etc.).

Ora, é sa bi do que os me di ca men tos, des de a
im plan ta ção do Pla no Real, têm tido au men to exa ge -
ra do de pre ços. Por exem plo, da dos do Con se lho Re -
gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral (CRF-DF) di -
vul ga dos na im pren sa (Jor nal do Bra sil, de
16-1-2000, Eco no mia, pág. 5) in for mam que, de ju lho
de 1994 a ja ne i ro de 2000, os cem me di ca men tos
mais ven di dos no Bra sil ti ve ram, em mé dia, au men to
no mi nal de 145,14%, con tra uma in fla ção de 85,30%
no mes mo pe río do, apu ra da pelo IPCA (Índi ce Na ci o -
nal de Pre ços ao Con su mi dor – Amplo). Des de en tão,
os pre ços dos re mé di os con ti nu am su bin do.



O pre sen te pro je to de lei tem por es co po mi no -
rar a si tu a ção des sas pes so as ido sas, obri ga das a
con su mi rem me di ca men tos de uso con ti nu a do. Ao
pro por a al te ra ção do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de
de zem bro de 1995, o pro je to fa cul ta a de du ção, na
de cla ra ção anu al de ren di men tos, das des pe sas com
a aqui si ção des ses me di ca men tos para tra ta men to
do pró prio con tri bu in te ou de seus de pen den tes, des -
de que, em am bos os ca sos, com mais de 65 anos de
ida de.

Entre tan to, é de ob ser var que qual quer per da
de re ce i ta tri bu tá ria ad vin da da apro va ção des te pro -
je to de lei virá a ser com pen sa da, de so bra, com a
con se qüen te re du ção em des pe sas pú bli cas as sis -
ten ci a is.

A mó di ca am pli a ção da re nún cia fis cal pre co ni -
za da no pre sen te pro je to, em fa vor do gru po da ter ce i -
ra ida de, – a qual se com pen sa rá com me no res gas -
tos em as sis tên cia so ci al es pe cí fi ca – ha ve rá de con -
tri bu ir em mu i to para a ate nu a ção da cri se que, sem
dú vi da, ten de a ca rac te ri zar o pro ces so de en ve lhe ci -
men to da po pu la ção bra si le i ra.

Assim, es pe ra-se dos ilus tres Pa res a apro va -
ção e, se pos sí vel, o aper fe i ço a men to do pre sen te
pro je to de lei, com a ma i or bre vi da de com pa tí vel com
os trâ mi tes le gis la ti vos.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas 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. 8º A base de cál cu lo do im pos to de vi do no
ano-ca len dá rio será a di fe ren ça en tre as so mas:

I – de to dos os ren di men tos per ce bi dos du ran te
o ano-ca len dá rio, ex ce to os isen tos, os não-tri bu tá ve -
is, os tri bu tá ve is ex clu si va men te na fon te e os su je i tos 
à tri bu ta ção de fi ni ti va;

II – das de du ções re la ti vas:

a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no
ano-ca len dá rio, a mé di cos, den tis tas, psi có -
lo gos, fi si o te ra pe u tas, fo no a u dió lo gos, te ra -
pe u tas ocu pa ci o na is e hos pi ta is, bem como

as des pe sas com exa mes la bo ra to ri a is, ser -
vi ços ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e
pró te ses or to pé di cas e den tá ri as;

b) a pa ga men tos efe tu a dos a es ta be -
le ci men tos de en si no re la ti va men te à edu -
ca ção pré-es co lar, de 1º, 2º e 3º gra us, cur -
sos de es pe ci a li za ção ou pro fis si o na li zan tes 
do con tri bu in te e de seus de pen den tes, até
o li mi te anu al in di vi du al de R$1.700,00 (um
mil e se te cen tos re a is);

c) à quan tia de R$1.080,00 (um mil e
oi ten ta re a is) por de pen den te;

d) às con tri bu i ções para a Pre vi dên cia
So ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

e) às con tri bu i ções para as en ti da des
de pre vi dên cia pri va da do mi ci li a das no País, 
cujo ônus te nha sido do con tri bu in te, des ti -
na das a cus te ar be ne fí ci os com ple men ta res 
as se me lha dos aos da Pre vi dên cia So ci al;

f) às im por tân ci as pa gas a tí tu lo de
pen são ali men tí cia em face das nor mas do
Di re i to de Fa mí lia, quan do em cum pri men to
de de ci são ju di ci al ou acor do ho mo lo ga do
ju di ci al men te, in clu si ve a pres ta ção de ali -
men tos pro vi si o na is;

g) às des pe sas es cri tu ra das no Li vro
Ca i xa, pre vis tas nos in ci sos I a III do art. 6º
da Lei nº 8.134, de 27 de de zem bro de
1990, no caso de tra ba lho não-as sa la ri a do,
in clu si ve dos le i lo e i ros e dos ti tu la res de
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.

§ 1º A quan tia cor res pon den te à par ce la isen ta 
dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e
pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou 
re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter -
no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, re pre -
sen ta da pela soma dos va lo res men sa is com pu ta -
dos a par tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar 
ses sen ta e cin co anos de ida de, não in te gra rá a
soma de que tra ta o in ci so I.

§ 2º dis pos to na alí nea a do in ci so II:

– apli ca-se, tam bém ao pa ga men to efe tu a dos a
em pre sas do mi ci li a das no Pais, des ti na dos à co ber -
tu ra de des pe sas com hos pi ta li za ção mé di cas e
odon to ló gi cas, bem como as en ti da des que as se gu -
rem di re i to de  aten di men to ou res sar ci men to de des -
pe sas da mes ma na tu re za;



II – res trin ge-se aos pa ga men tos efe tu a dos pelo 
con tri bu in te, re la ti vos ao pró prio tra ta men to e ao de
seus de pen den tes;

III – li mi ta-se a pa ga men tos es pe ci fi ca dos e
com pro va dos, com in di ca ção do nome, en de re ço e
nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de Pes so as Fí si cas
– CPF ou no Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes – CGC
in di ca ção do che que no mi na ti vo pelo qual foi efe tu a -
do o pa ga men to;

IV – não se apli ca às des pe sas res sar ci das por
en ti da de de qual quer es pé cie ou co ber tas por con tra -
to de se gu ro; 

V – no caso de des pe sas com apa re lhos or to pé -
di cos e pró te ses or to pé di cas e den tá ri as, exi ge-se a
com pro va ção com re ce i tuá ri os mé di co e nota fis cal
em nome do be ne fi ciá rio.

§ 3º As des pe sas mé di cas e de edu ca ção dos
ali men tan dos, quan do re a li za dos pelo ali men tan te
em vir tu de de cum pri men to de de ci são ju di ci al ou de
acor do ho mo lo ga do ju di ci al men te, po de rão ser de du -
zi das pelo ali men tan te na de ter mi na ção da base de
cál cu lo do im pos to de ren da na de cla ra ção, ob ser va -
do, no caso de des pe sas de edu ca ção, o li mi te pre vis -
to na alí nea b do in ci so I des te ar ti go.
....................................................................................

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dis põe so bre e po lí ti ca na ci o nal do
ido so cria o Con se lho Na ci o nal do ido so
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re gu la men to
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:
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998

....................................................................................
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri -
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân -
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce; 

II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren -
tes;

III – a pro mo ção da in te gra ção ao mer ca do de
tra ba lho;

IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua in te -
gra ção à vida co mu ni tá ria;

V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí -
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa mí -
lia, con for me dis pu ser a lei.
....................................................................................

Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o
de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do
sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua
dig ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à
vida.

§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res. 

§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é ga -
ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba -
nos.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999

Re gu la men ta a tri bu ta ção, fis ca li za -
ção, ar re ca da ção e ad mi nis tra ção do im -
pos to so bre a ren da e pro ven tos de qual -
quer na tu re za.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
con for me as leis do im pos to so bre a ren da.
....................................................................................

Art. 39. Não en tra rão no côm pu to do ren di men to 
bru to:

Aju da de Cus to

I – a aju da de cus to des ti na da a aten der às des -
pe sas com trans por te, fre te e lo co mo ção do be ne fi ci a -
do e seus fa mi li a res, em caso de re mo ção de um mu ni -
cí pio para ou tro, su je i ta à com pro va ção pos te ri or pelo
con tri bu in te (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so XX);

Ali e na ção de Bens de Pe que no Va lor

II – o ga nho de ca pi tal au fe ri do na ali e na ção
de bens e di re i tos de pe que no va lor, cujo pre ço uni -
tá rio de ali e na ção, no mês em que esta se re a li zar,
seja igual ou in fe ri or a vin te mil re a is (Lei nº 9.250,
de 1995, art. 22);

Ali e na ção do Úni co Imó vel

III – o ga nho de ca pi tal au fe ri do na ali e na ção
do úni co imó vel que o ti tu lar pos sua, cujo va lor de
ali e na ção seja de até qua tro cen tos e qua ren ta mil
re a is, des de que não te nha sido re a li za da qual quer
ou tra ali e na ção nos úl ti mos cin co anos (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 23);



Ali men ta ção, Trans por te e Uni for mes

IV – a ali men ta ção, o trans por te e os uni for mes 
ou ves ti men tas es pe ci a is de tra ba lho, for ne ci dos
gra tu i ta men te pelo em pre ga dor a seus em pre ga dos, 
ou a di fe ren ça en tre o pre ço co bra do e o va lor de
mer ca do (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so I);

Au xi lio-ali men ta ção e Au xí lio-trans por te em
Pe cú nia a Ser vi dor Pú bli co Fe de ral Ci vil

V – o au xí lio-ali men ta ção e o au xí lio trans por te 
pago em pe cú nia aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is
ati vos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au -
tár qui ca e fun da ci o nal (Lei nº 8.460, de 17 de se -
tem bro de 1992, art. 22 e §§ 1º e 3º, alí nea b, e Lei
nº 9.527, de 1997, art. 3º, e Me di da Pro vi só ria nº
1.783-3, de 11 de mar ço de 1999, art. 1º, § 2º).

Be ne fí ci os Per ce bi dos por De fi ci en tes Men ta is

VI – os va lo res re ce bi dos por de fi ci en te men tal 
a tí tu lo de pen são, pe cú lio, mon te pio e au xí lio, quan -
do de cor ren tes de pres ta ções do re gi me de pre vi -
dên cia so ci al ou de en ti da des de pre vi dên cia pri va -
da (Lei nº 8.687, de 20 de ju lho de 1993, art. 1º);

VII – as bol sas de es tu do e de pes qui sa ca rac te -
ri za das como do a ção, quan do re ce bi das ex clu si va -
men te para pro ce der a es tu dos ou pes qui sas e des de 
que os re sul ta dos des sas ati vi da des não re pre sen -
tem van ta gem para o do a dor, nem im por tem con tra -
pres ta ção de ser vi ços (Lei nº 9.250, de 1995, art. 26);

Ca der ne tas de Pou pan ça

VIII – os ren di men tos au fe ri dos em con tas de
de pó si tos de pou pan ça (Lei nº 8.981, de 1995, art.
68, in ci so III);

Ces são Gra tu i ta de Imó vel

IX – o va lor lo ca ti vo do pré dio cons tru í do,
quan do ocu pa do por seu pro pri e tá rio ou ce di do gra -
tu i ta men te para uso do côn ju ge ou de pa ren tes de
pri me i ro grau (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so
III);

Con tri bu i ções Empre sa ri a is para o PAIT

X – as con tri bu i ções em pre sa ri a is ao Pla no de
Pou pan ça e Inves ti men to – PAIT (De cre to-Lei nº
2.292, de 21 de no vem bro de 1986, art. 12, in ci so III, 
e Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so X);

Con tri bu i ções Pa tro na is para Pro gra ma de
Pre vi dên cia Pri va da

XI – as con tri bu i ções pa gas pe los em pre ga do -
res re la ti vas a pro gra mas de pre vi dên cia pri va da em 
fa vor de seus em pre ga dos e di ri gen tes (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 6º, in ci so VIII);

Con tri bu i ções Pa tro na is para o Pla no de Incen ti -
vo à Apo sen ta do ria Pro gra ma da Indi vi du al

XII – as con tri bu i ções pa gas pe los em pre ga do -
res re la ti vas ao Pla no de Incen ti vo à Apo sen ta do ria
Pro gra ma da Indi vi du al – FAPI, des ti na das a seus em -
pre ga dos e ad mi nis tra do res, a que se re fe re a Lei nº
9.477, de 24 de ju lho de 1997;

Diá ri as

XIII – as diá ri as des ti na das, ex clu si va men te,
ao pa ga men to de des pe sas de ali men ta ção e pou -
sa da, por ser vi ço even tu al re a li za do em mu ni cí pio
di fe ren te do da sede de tra ba lho, in clu si ve no ex te ri -
or (Lei nº 7.713, de 1988, art. 60, in ci so II);

Di vi den dos do FND

XIV – o di vi den do anu al mí ni mo de cor ren te de
quo tas do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to (De -
cre to-Lei nº 2.288, de 23 de ju lho de 1986, art. 5º, e
De cre to-Lei nº 2.383, de 17 de de zem bro de 1987, art. 
1º);

Do a ções e He ran ças

XV – o va lor dos bens ad qui ri dos por do a ção
ou he ran ça, ob ser va do o dis pos to no art. 119 (Lei nº
7.713, de 1988, art. 60, in ci so XVI, e Lei nº 9.532, de 
10 de de zem bro de 1997, art. 23 e pa rá gra fos);

Inde ni za ção De cor ren te de Aci den te

XVI – a in de ni za ção re pa ra tó ria por da nos fí si -
cos, in va li dez ou mor te, ou por bem ma te ri al da ni fi -
ca do ou des tru í do, em de cor rên cia de aci den te, até
o li mi te fi xa do em con de na ção ju di ci al, ex ce to no
caso de pa ga men to de pres ta ções con ti nu a das;

Inde ni za ção por Aci den te de Tra ba lho

XVII – a in de ni za ção por aci den te de tra ba lho
(Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so IV);

Inde ni za ção por Da nos Pa tri mo ni a is
XVIII – a in de ni za ção des ti na da a re pa rar da nos 

pa tri mo ni a is em vir tu de de res ci são de con tra to (Lei
nº 9.430, de 27 de de zem bro de 1996, art. 70, § 5º;

Inde ni za ção por Des li ga men to Vo lun tá rio de
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis

XIX – o pa ga men to efe tu a do por pes so as ju rí -
di cas de di re i to pú bli co a ser vi do res pú bli cos ci vis, a 
tí tu lo de in cen ti vo à ade são a pro gra mas de des li ga -
men to vo lun tá rio (Lei nº 9.468, de 10 de ju lho de
1997, art. 14);

Inde ni za ção por Res ci são de Con tra to de Tra -
ba lho e FGTS



XX – a in de ni za ção e o avi so pré vio pa gos por
des pe di da ou res ci são de con tra to de tra ba lho, até o 
li mi te ga ran ti do pela lei tra ba lhis ta ou por dis sí dio
co le ti vo e con ven ções tra ba lhis tas ho mo lo ga dos
pela Jus ti ça do Tra ba lho, bem como o mon tan te re -
ce bi do pe los em pre ga dos e di re to res e seus de pen -
den tes ou su ces so res, re fe ren te aos de pó si tos, ju ros 
e cor re ção mo ne tá ria cre di ta dos em con tas vin cu la -
das, nos ter mos da le gis la ção do Fun do de Ga ran tia 
do Tem po de Ser vi ço – FGTS (Lei nº 7.713, de
1988, art. 6º, in ci so V, e Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, art. 28);

Inde ni za ção – Re for ma Agrá ria

XXI – a in de ni za ção em vir tu de de de sa pro pri -
a ção para fins de re for ma agrá ria, quan do au fe ri da
pelo de sa pro pri a do (Lei nº 7.713, de 1988, art. 22,
pa rá gra fo úni co);

Inde ni za ção Re la ti va a Obje to Se gu ra do

XXII – a in de ni za ção re ce bi da por li qui da ção
de si nis tro, fur to ou rou bo, re la ti vo ao ob je to se gu ra -
do (Lei nº 7.713, de 1988, art. 22, pa rá gra fo úni co);

Inde ni za ção Re pa ra tó ria a De sa pa re ci dos Po lí ti cos

XXIII – a in de ni za ção a tí tu lo re pa ra tó rio, de
que tra ta o art. 11 da Lei nº 9.140, de 5 de de zem bro 
de 1995, paga a seus be ne fi ciá ri os di re tos;

Inde ni za ção de Trans por te a Ser vi dor Pú bli co
da União

XXIV – a in de ni za ção de trans por te a ser vi dor
pú bli co da União que re a li zar des pe sas com a uti li -
za ção de meio pró prio de lo co mo ção para a exe cu -
ção de ser vi ços ex ter nos por for ça das atri bu i ções
pró pri as do car go (Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro
de 1990, art. 50, Lei nº 8.852, de 7 de fe ve re i ro de
1994, art. 1º, in ci so III, alí nea b, e Lei nº 9.003, de
16 de mar ço de 1995, art. 7º);

Le tras Hi po te cá ri as

XXV – os ju ros pro du zi dos pe las le tras hi po te -
cá ri as (Lei nº 8.981, de 1995, art. 68, in ci so III);

Lu cros e Di vi den dos Dis tri bu í dos

XXVI – os lu cros ou di vi den dos cal cu la dos
com base nos re sul ta dos apu ra dos no ano-ca len dá -
rio de 1993, pa gos ou cre di ta dos pe las pes so as ju rí -
di cas tri bu ta das com base no lu cro real, a pes so as
fí si cas re si den tes ou do mi ci li a das no País (Lei nº
8.383, de 1991, art. 75);

XXVII – os lu cros efe ti va men te re ce bi dos pe los
só ci os, ou pelo ti tu lar de em pre sa in di vi du al, até o
mon tan te do lu cro pre su mi do, di mi nu í do do im pos to

de ren da da pes soa ju rí di ca so bre ele in ci den te, pro -
por ci o nal à sua par ti ci pa ção no ca pi tal so ci al, ou no
re sul ta do, se hou ver pre vi são con tra tu al, apu ra dos
nos anos-ca len dá rio de 1993 e 1994 (Lei nº 8.541, de
23 de de zem bro de 1992, art. 20);

XXVIII – os lu cros e di vi den dos efe ti va men te pa -
gos a só ci os, aci o nis tas ou ti tu lar de em pre sa in di vi -
du al, que não ul tra pas sem o va lor que ser viu de base
de cál cu lo do im pos to de ren da da pes soa ju rí di ca tri -
bu ta da com base no lu cro pre su mi do, de du zi do do im -
pos to cor res pon den te (Lei nº 8.981, de 1995, art. 46);

XXIX – os lu cros ou di vi den dos cal cu la dos com
base nos re sul ta dos apu ra dos a par tir do mês de ja -
ne i ro de 1996, pa gos ou cre di ta dos pe las pes so as ju -
rí di cas tri bu ta das com base no lu cro real, pre su mi do
ou ar bi tra do (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10);

Pe cú lio do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
– INSS

XXX – o pe cú lio re ce bi do pe los apo sen ta dos
que te nham vol ta do a tra ba lhar até 15 de abril de
1994, em ati vi da de su je i ta ao re gi me pre vi den ciá rio,
pago pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS ao se gu ra do ou a seus de pen den tes, após a
sua mor te, nos ter mos do art. 1º da Lei nº 6.243, de
24 de se tem bro de 1975 (Lei nº 7.713, de 1988, art.
6º, in ci so XI, Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
art. 81, in ci so II, e Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, art. 29);

Pen si o nis tas com Do en ça Gra ve

XXXI – os va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen -
são, quan do o be ne fi ciá rio des se ren di men to for
por ta dor de do en ça re la ci o na da no in ci so XXXIII
des te ar ti go, ex ce to a de cor ren te de mo lés tia pro fis -
si o nal, com base em con clu são da me di ci na es pe ci -
a li za da, mes mo que a do en ça te nha sido con tra í da
após a con ces são da pen são (Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 6º, in ci so XXI, e Lei nº 8.541, de 1992, art. 47);

PIS e PASEP

XXXII – o mon tan te dos de pó si tos, ju ros, cor re -
ção mo ne tá ria e quo tas-par tes cre di ta dos em con -
tas in di vi du a is pelo Pro gra ma de Inte gra ção So ci al – 
PIS e pelo Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do 
Ser vi dor Pú bli co – PASEP (Lei nº 7.713, de 1988,
art. 6º, in ci so VI);

Pro ven tos de Apo sen ta do ria por Do en ça Gra ve

XXXIII – os pro ven tos de apo sen ta do ria ou re -
for ma, des de que mo ti va das por aci den te em ser vi -
ço e os per ce bi dos pe los por ta do res de mo lés tia
pro fis si o nal, tu ber cu lo se ati va, ali e na ção men tal, es -



cle ro se múl ti pla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra, han -
se ni a se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car di o -
pa tia gra ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro se
an qui lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos
de do en ça de Pa get (os te i te de for man te), con ta mi -
na ção por ra di a ção, sín dro me de imu no de fi ciên cia
ad qui ri da, e fi bro se cís ti ca (mu co vis ci do se), com
base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes -
mo que a do en ça te nha sido con tra í da de po is da
apo sen ta do ria ou re for ma (Lei nº 7.713, de 1988,
art. 6º, in ci so XIV, Lei nº 8.541, de 1992, art. 47, e
Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º);

Pro ven tos e Pen sões de Ma i o res de 65 Anos

XXXIV – os ren di men tos pro ve ni en tes de apo -
sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va
re mu ne ra da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So -
ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos 
Mu ni cí pi os, por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to
pú bli co in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri -
va da, até o va lor de no ve cen tos re a is por mês, a
par tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar ses -
sen ta e cin co anos de ida de, sem pre ju í zo da par ce -
la isen ta pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men sal do
im pos to (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so XV, e
Lei nº 9.250, de 1995, art. 28);

Pro ven tos e Pen sões da FEB
XXXV – as pen sões e os pro ven tos con ce di dos

de acor do com o De cre to-Lei nº 8.794 e o De cre to-Lei
nº 8.795, am bos de 23 de ja ne i ro de 1946, e Lei nº
2.579, de 23 de agos to de 1955, Lei nº 4.242, de 17 de 
ju lho de 1963, art. 30, e Lei nº 8.059, de 4 de ju lho de
1990, art. 17, em de cor rên cia de re for ma ou fa le ci -
men to de ex-com ba ten te da For ça Expe di ci o ná ria
Bra si le i ra (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so XII);

Re du ção do Ga nho de Ca pi tal

XXXVI – o va lor cor res pon den te ao per cen tu al
anu al fixo de re du ção do ga nho de ca pi tal na ali e na ção
de bem imó vel ad qui ri do até 31 de de zem bro de 1988 a
que se re fe re o art. 139 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 18);

Ren di men tos Dis tri bu í dos ao Ti tu lar ou a Só ci os 
de Mi cro em pre sa e Empre sa de Pe que no Por te,
Optan tes pelo Sim ples;

XXXVII – os va lo res pa gos ao ti tu lar ou a só cio
da mi cro em pre sa ou em pre sa de pe que no por te, que
op ta rem pelo Sim ples, sal vo os que cor res pon de rem
a pro la bo re, alu guéis ou ser vi ços pres ta dos (Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, art. 25);

Res ga te de Con tri bu i ções de Pre vi dên cia Pri va da

XXXVIII – o va lor de res ga te de con tri bu i ções
de pre vi dên cia pri va da, cujo ônus te nha sido da pes -

soa fí si ca, re ce bi do por oca sião de seu des li ga men -
to do pla no de be ne fí cio da en ti da de, que cor res -
pon der às par ce las de con tri bu i ções efe tu a das no
pe río do de 1º de ja ne i ro de 1989 a 31 de de zem bro
de 1995 (Me di da Pro vi só ria nº 1.749-37, de 11 de
mar ço de 1999, art. 6º);

Res ga te do Fun do de Apo sen ta do ria Pro gra -
ma da Indi vi du al – FAPI

XXXIX – os va lo res dos res ga tes na car te i ra
dos Fun dos de Apo sen ta do ria Pro gra ma da Indi vi du -
al – FAPI, para mu dan ça das apli ca ções en tre Fun -
dos ins ti tu í dos pela Lei nº 9.477, de 1997, ou para a
aqui si ção de ren da jun to às ins ti tu i ções pri va das de
pre vi dên cia e se gu ra do ras que ope ram com esse
pro du to (Lei nº 9.477, de 1997, art. 12);

Res ga te do PAIT

XL – os va lo res res ga ta dos dos Pla nos de Pou -
pan ça e Inves ti men to – PAIT, re la ti va men te à par ce la
cor res pon den te às con tri bu i ções efe tu a das pelo par ti -
ci pan te (De cre to-Lei nº 2.292, de 1986, art. 12, in ci so
IV, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, in ci so IX);

Sa lá rio-fa mí lia

XLI – o va lor do sa lá rio-fa mí lia (Lei nº 8.112,
de 1990, art. 200, e Lei nº 8.218, de 1991, art. 25);

Se gu ro-de sem pre go e Au xí li os Di ver sos

XLII – os ren di men tos per ce bi dos pe las pes so -
as fí si cas de cor ren tes de se gu ro-de sem pre go, au xí -
lio-na ta li da de, au xí lio-do en ça, au xí lio-fu ne ral e au xí -
lio-aci den te, pa gos pela pre vi dên cia ofi ci al da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e
pe las en ti da des de pre vi dên cia pri va da (Lei nº 8.541,
de 1992, art. 48, e Lei nº 9.250, de 1995, art. 27);

Se gu ro e Pe cú lio

XLIII – o ca pi tal das apó li ces de se gu ro ou pe -
cú lio pago por mor te do se gu ra do, bem como os
prê mi os de se gu ro res ti tu í dos em qual quer caso, in -
clu si ve no de re nún cia do con tra to (Lei nº 7.713, de
1988, art. 6º, in ci so XIII);

Se gu ros de Pre vi dên cia Pri va da

XLIV – os se gu ros re ce bi dos de en ti da des de
pre vi dên cia pri va da de cor ren tes de mor te ou in va li dez
per ma nen te do par ti ci pan te (Lei nº 7.713, de 1988, art. 
6º, in ci so VII, e Lei nº 9.250, de 1995, art. 32);

Ser vi ços Mé di cos Pa gos, Res sar ci dos ou Man -
ti dos pelo Empre ga dor

XLV – o va lor dos ser vi ços mé di cos, hos pi ta la -
res e den tá ri os man ti dos, res sar ci dos ou pa gos pelo 
em pre ga dor em be ne fí cio de seus em pre ga dos;



Va lor de Bens ou Di re i tos Re ce bi dos em De vo -
lu ção do Ca pi tal

XLVI – a di fe ren ça a ma i or en tre o va lor de
mer ca do de bens e di re i tos, re ce bi dos em de vo lu ção 
do ca pi tal so ci al e o va lor des tes cons tan tes da de -
cla ra ção de bens do ti tu lar, só cio ou aci o nis ta, quan -
do a de vo lu ção for re a li za da pelo va lor de mer ca do
(Lei nº 9.249, de 1995, art. 22, § 4º);

Ven da de Ações e Ouro, Ati vo Fi nan ce i ro

XLVII – os ga nhos lí qui dos au fe ri dos por pes soa
flsi ca em ope ra ções no mer ca do à vis ta de ações nas
bol sas de va lo res e em ope ra ções com ouro, ati vo fi -
nan ce i ro, cujo va lor das ali e na ções re a li za das em
cada mês seja igual ou in fe ri or a qua tro mil, cen to e
qua ren ta e três re a is e cin qüen ta cen ta vos para o con -
jun to de ações e para o ouro, ati vo fi nan ce i ro, res pec ti -
va men te (Lei nº 8.981, de 1995, art. 72, § 8º).

§ 1º Para os efe i tos do in ci so II, no caso de ali e -
na ção de di ver sos bens ou di re i tos da mes ma na tu re -
za, será con si de ra do o va lor do con jun to dos bens ali -
e na dos no mês (Lei nº 9.250, de 1995, art. 22, pa rá -
gra fo úni co).

§ 2º Para efe i to da isen ção de que tra ta o in ci so
VI, con si de ra-se de fi ci en te men tal a pes soa que, in -
de pen den te men te da ida de, apre sen ta fun ci o na men -
to in te lec tu al sub nor mal com ori gem du ran te o pe río -
do de de sen vol vi men to e as so ci a do à de te ri o ra ção do 
com por ta men to adap ta ti vo (Lei nº 8.687, de 1993, art. 
1º, pa rá gra fo úni co).

§ 3º A isen ção a que se re fe re o in ci so VI não se
co mu ni ca aos ren di men tos de de fi ci en tes men ta is
ori gi ná ri os de ou tras fon tes de re ce i ta, ain da que sob
a mes ma de no mi na ção dos be ne fí ci os re fe ri dos no
in ci so (Lei nº 8.687, de 1993, art. 2º).

§ 4º Para o re co nhe ci men to de no vas isen ções
de que tra tam os in ci sos XXXI e XXXIII, a pa dir de 1º
de ja ne i ro de 1996, a mo lés tia de ve rá ser com pro va -
da me di an te la u do pe ri ci al emi ti do por ser vi ço mé di co 
ofi ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, de ven do ser fi xa do o pra zo de va li da -
de do la u do pe ri ci al, no caso de mo lés ti as pas sí ve is
de con tro le (Lei nº 9.250, de 1995, art. 30 e § 1º).

§ 5º As isen ções a que se re fe rem os in ci sos
XXXI e XXXIII apli cam-se aos ren di men tos re ce bi dos
a pa dir:

I – do mês da con ces são da apo sen ta do ria, re -
for ma ou pen são;

II – do mês da emis são do la u do ou pa re cer que
re co nhe cer a mo lés tia, se esta for con tra í da após a
apo sen ta do ria, re for ma ou pen são;

III – da data em que a do en ça foi con tra í da,
quan do iden ti fi ca da no la u do pe ri ci al.

§ 6º As isen ções de que tra tam os in ci sos XXXI
e XXXIII tam bém se apli cam à com ple men ta ção de
apo sen ta do ria, re for ma ou pen são.

§ 7º No caso do in ci so XXXIV, quan do o con tri bu -
in te au fe rir ren di men tos de mais de uma fon te, o li mi te
de isen ção será con si de ra do em re la ção à soma des -
ses ren di men tos para fins de apu ra ção do im pos to na
de cla ra ção (Lei nº 9.250, de 1995, arts. 8º, § 1º, e 28).

§ 8º Nos Pro gra mas de Ali men ta ção do Tra ba lha -
dor – PAT, pre vi a men te apro va dos pelo Mi nis té rio do Tra -
ba lho, a par ce la paga in na tu ra pela em pre sa não se
con fi gu ra como ren di men to tri bu tá vel do tra ba lha dor.

§ 9º O dis pos to no in ci so XIX é ex ten si vo às ver -
bas in de ni za tó ri as, pa gas por pes so as ju rí di cas, re fe -
ren tes a pro gra mas de de mis são vo lun tá ria.
....................................................................................

(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) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em ses -
são an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº 700, de 2001,
do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 71, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, seja re a li za -
da pelo Tri bu nal de Con tas da União ins pe ção nas
obras de re for ma ou cons tru ção das se des re gi o na is
da Ana tel lo ca li za das nos Esta dos do Ama zo nas,
Ama pá, To can tins, Mato Gros so e Pa ra ná.

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 dos em suas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri 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 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) – Pas sa-se à

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 6, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio e do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor glo bal de du zen tos e oi -
ten ta mi lhões de re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do



Pa re cer pro fe ri do em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
Pro fes sor Lu i zi nho, fa vo rá vel à Me di da e à
emen da a ela apre sen ta da.

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci -
men tos ao Ple ná rio: ini ci al men te foi de sig na da .

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci -
men tos ao Ple ná rio:

Ini ci al men te, foi de sig na da uma Co mis são Mis ta 
na ses são do Se na do Fe de ral de 26 de ou tu bro úl ti -
mo, que se ins ta lou e apro vou pa re cer fa vo rá vel à ma -
té ria e pela re je i ção da emen da apre sen ta da à me di -
da pro vi só ria, cu jos tex tos en con tram-se pu bli ca dos
jun to com os avul sos da ma té ria, dis tri bu í dos nas
suas ban ca das.

Pos te ri or men te, em obe diên cia ao dis pos to no
§1º do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2001, do Con -
gres so Na ci o nal, a ma té ria foi en ca mi nha da à Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção, cujo Re la tor em Ple ná rio foi o De pu ta do Pro -
fes sor Lu i zi nho, apre sen tan do pa re cer fa vo rá vel à
me di da e à emen da.

A Câ ma ra dos De pu ta dos, ao apre ci ar a me di -
da, em sua ses são do dia 13 do cor ren te, re je i tou a
emen da e apro vou a ma té ria, cujo teor dos frag men -
tos das no tas ta qui grá fi cas re fe ren tes a essa apre ci a -
ção en con tram-se à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res nos Avul sos da Ordem do Dia, dis tri bu í -
dos nas suas ban ca das.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à apre -
ci a ção da ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria e
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a ma té ria, sem pre ju í zo da emen da. 
(Pa u sa.)

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se -
na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, a Li de ran ça do Go ver no apóia a re so lu ção to -
ma da na Câ ma ra dos De pu ta dos, que apro vou a ma -
té ria e re je i tou a emen da.

Opi na mos no mes mo sen ti do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há

mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
Está em vo ta ção a me di da pro vi só ria, sem pre -

ju í zo da emen da.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas ban ca das. 
O PFL já o fez por in ter mé dio do Se na dor Bel lo

Par ga.
Como vota o PMDB, Se na dor Gil ber to Mes tri nho?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)

– O PMDB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como vota

o Blo co de Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra?
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) – Como

vota o PSB, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – O

PSB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e

os Srs. Se na do res que apro vam a me di da pro vi só ria
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Em vo ta ção a emen da, re je i ta da pela Câ ma ra

dos De pu ta dos, e de pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -
ca das.

Escla re ço que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
emen da foi re je i ta da.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, a Li de ran ça do Go ver no opi na pela re je i ção da
emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– O PMDB opi na pela re je i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção? (Pa u sa.)

Como vota o PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

O PSDB re co men da o voto ”não“. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tam bém

pela re je i ção.
Como vota o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL re -

co men da a re je i ção da emen da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

tam bém pela re je i ção da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que re je i tam a

emen da que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Re je i ta da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a me di da pro vi só ria apro -
va da:



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 6, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor glo bal de R$290.000.000,00, para os 
fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va -

lor glo bal de R$290.000.000,00 (du zen tos e oi ten ta

mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$90.000.000,00 (oi -
ten ta mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin gên cia,
con for me in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

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











É a se guin te a emen da re je i ta da:

Emen da apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis -
ta des ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer so bre a Me -
di da Pro vi só ria nº 6, ado ta da em 23 de ou tu bro de
2001 e pu bli ca da no dia 24 do mes mo mês e ano que
“abre cré di do ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio de 
Mi nas e Ener gia, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, e do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor glo bal de R$280.000.000,00, para os fins que
es pe ci fi ca”:

Con gres sis ta                            Emen da Nº
De pu ta do Pa u lo Paim          001
SACM

TOTAL DE EMENDA – 001

MPV 006
000001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 6 
E 23 DE OUTUBRO DE 2001

“abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de R$280.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca”.

EMENDA MODIFICATIVA

Re du zir em R$105.000.000,00 o can ce la men to
do sub tí tu lo “Se gu ro ren da para agri cul to res fa mi li a -
res do semi-ári do _ na ci o nal”, fun ci o nal pro gra má ti ca
nº 20.244.0351.0359.0001

Ele var em R$105.000.000,00 o can ce la men to do
sub tí tu lo “Re ser va de con tin gên cia – fis cal”, fun ci o nal
pro gra má ti ca nº 99.999.0999.0998.0001

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 1996
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei do Se na do nº 154, de 1997)
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 696, de 2001 – 
art. 336, II, 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 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 506 e 587, de 1998; 
1.236 e 1.364, de 2001, Re la to res: Se na do -
res Ro meu Tuma e Ri car do San tos,

– da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, 1º pro nun ci a men to (so bre



os Pro je tos): fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re -
ce, com voto em se pa ra do do Se na dor José 
Edu ar do Du tra; 2º pro nun ci a men to (so bre
as Emen das nºs 2 e 3, de Ple ná rio): con trá -
rio; e 3º pro nun ci a men to (em au diên cia, nos 
ter mos do Re que ri men to nº 654, de 2001):
fa vo rá vel à Emen da nº 4-CE (Subs ti tu ti vo),
com a apre sen ta ção das Su be men das nºs 1 
a 4-CCJ; e

– da Co mis são de Edu ca ção (em au -
diên cia, nos ter mos do Re que ri men to nº
594, de 1998), fa vo rá vel ao Pro je to, nos ter -
mos da Emen da nº 4-CE (Subs ti tu ti vo), na
for ma de tex to con so li da do que en ca mi nha,
nos ter mos do art. 133, § 6º, do Re gi men to
Inter no, e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to
de Lei do Se na do nº 154, de 1997, que tra -
mi ta em con jun to.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to, das emen -
das e su be men das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a Emen da nº 04, da Co mis são de
Edu ca ção, na for ma do tex to con so li da do, que tem
pre fe rên cia re gi men tal, res sal va das as su be men das.

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.
Vo ta ção, em glo bo, das Su be men das nºs 1 a 4,

da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das as su be men das.
Apro va da a Emen da nº 04, da Co mis são de

Edu ca ção (Subs ti tu ti va); e as Su be men das nºs 01 e
04, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, fi cam pre ju di ca dos o pro je to e as Emen das nºs 2
e 3, de Ple ná rio, a ele apre sen ta das, bem como o
Pro je to de Lei do Se na do nº 154, de 1997, que tra mi ta 
em con jun to, cons tan te do Item 3 da pre sen te pa u ta.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

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 do ven ci do para o tur no su ple men tar do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
n.º 105, de 1996, 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 1.401, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de
1996 (nº 1.873, de 1991, na Casa de ori -
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 1996 (nº
1.873, de 1991, 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, na for ma da Emen da nº 4 (Con so li da da), da
Co mis são de Edu ca ção com as Su be men das nºs 1 a
4, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala de Re u niões da Co mis são, 27 de no vem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Anto nio
Car los Va la da res, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima –
Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se ime di a ta -
men te a sua apre ci a ção, em tur no su ple men tar.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das ao subs ti tu ti vo até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são do subs ti tu ti vo, em tur no su ple men tar.
Não há ora do res ins cri tos.
Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de

emen das, a ma té ria é con si de ra da de fi ni ti va men te ado -
ta da, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

O pro je to vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 154, DE 1997

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 1996)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do n.º 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, ten do

Pa re ce res sob n.ºs 506 e 587, de 1998,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma:



– 1º pro nun ci a men to (so bre os Pro je -
tos): fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º
1-CCJ (subs ti tu ti vo), com voto em se pa ra do
do Se na dor José Edu ar do Du tra; e

– 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen -
das n.ºs 2 e 3, de Ple ná rio): con trá rio.

Pre ju di ca do em vir tu de da apro va ção do subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 105, de
2001, com o qual tra mi ta va em con jun to.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta 
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 fa vo rá vel, 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,
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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da 
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 22 do cor -
ren te, quan do teve sua vo ta ção adi a da para
hoje.

Pas sa-se à vo ta ção.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Fre i re, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, cre io que
aqui, hoje, es tou exer ci tan do aqui lo que Max We ber
de no mi nou de éti ca da res pon sa bi li da de. Não sei se
es ta mos to dos cons ci en tes des sa éti ca da res pon sa -
bi li da de.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, por in -
ter mé dio de seu Mi nis tro da Admi nis tra ção, Bres ser
Pe re i ra, pro vo cou algo tre men da men te no ci vo para o
con ce i to do ser vi ço pú bli co e, em par ti cu lar, dos ser -

vi do res pú bli cos. To dos nós, par ti cu lar men te da Opo -
si ção, fo mos aqui unâ ni mes em de fen der um ser vi ço
pú bli co res pe i tá vel, res pe i tan do-se tam bém os ser vi -
do res pú bli cos e pen san do uma re for ma ad mi nis tra ti -
va que ti ves se como pres su pos to exa ta men te essa
vi são de res pe i to ao ser vi ço pú bli co e aos ser vi do res.

A ou tra ca rac te rís ti ca que me traz aqui, a da éti -
ca da res pon sa bi li da de, é que faço opo si ção ima gi nan -
do o dia em que se rei go ver no. Esta mos nos pre pa ran -
do para ser go ver no des te País. Em 2002, ha ve rá ele i -
ção, e o nos so Par ti do apre sen ta uma can di da tu ra viá -
vel, com pe ti ti va e que, por tan to, deve ter a éti ca da res -
pon sa bi li da de para dar con se qüên cia ao que, na Opo si -
ção, di zía mos: ”Re for ma Admi nis tra ti va, mas com res -
pe i to ao ser vi ço pú bli co e aos ser vi do res“.

Evi den te men te, uma pro pos ta como esta não
res pe i ta o ser vi ço pú bli co nem os ser vi do res. É a ren -
di ção a uma de ma go gia e a in te res ses cor po ra ti vos,
não aos in te res ses do ver da de i ro ser vi ço pú bli co.

Ana li se mos a ori gem da idéia da pos si bi li da de
de se acu mu la rem dois car gos no ser vi ço pú bli co.
Isso sur ge com a no ção de que o pro fes sor po de ria
ter ou tra fun ção, por que isso lhe da ria, tal vez, um ma i -
or em ba sa men to para sua ati vi da de aca dê mi ca, para
o ofí cio de le ci o nar. Re cor do-me de que, na Fa cul da -
de de Di re i to, este era o ar gu men to uti li za do pe los
pro fes so res que eram de sem bar ga do res, que atu a -
vam no júri, que ti nham ex ce len tes ban cas de ad vo -
ga dos ou que tra ba lha vam como pro cu ra do res da Re -
pú bli ca: isso lhes tra zia um co nhe ci men to e uma ex -
pe riên cia para trans mi tir aos seus alu nos em sua for -
ma ção pro fis si o nal.

Pois bem, na épo ca do re gi me mi li tar, como a re -
la ção nu mé ri ca en tre mé di cos for ma dos no País e o
nú me ro de ha bi tan tes não era con di zen te com a pro -
por ção pre co ni za da pela Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de, cri ou-se tam bém esse du plo em pre go para os
mé di cos.

Te mos a no ção da con cep ção e da vi são para
essa ex ce ção no ser vi ço pú bli co? O que se está pre -
ten den do hoje é es ten der para os ser vi do res da área
da sa ú de, para os pro fis si o na is da área de sa ú de, a
pos si bi li da de do du plo em pre go. E por que não em
ou tras áre as? Em al gum in te ri or bra si le i ro, tal vez fal -
tem ad vo ga dos, as sis ten tes so ci a is, en ge nhe i ros. Va -
mos pen sar o ser vi ço pú bli co com esta evi den te ex cep -
ci o na li da de? Pior: isto vem de uma vi são que se
auto-in ti tu la de es quer da, mas que, na prá ti ca, está con -
de nan do a sa ú de pú bli ca des te País não a um pro ces so 
sé rio de so ci a li za ção, em que a de di ca ção ex clu si va
deve ser a re gra, o tem po in te gral deve ser a nor ma, o
res pe i to ao ser vi ço pú bli co e aos ser vi do res deve ser



pres su pos to bá si co, para que eles se jam res pe i ta dos
por aque les que uti li zam o ser vi ço pú bli co.

Há um mé di co que tra ba lha no Esta do de Per -
nam bu co e que é um crí ti co des ta mi nha po si ção. Eu
sou be que ele tra ba lha no Mu ni cí pio do Cabo, si tu a do 
na zona sul da área me tro po li ta na do Re ci fe, e tam -
bém em Abreu Lima, na área nor te des sa mes ma re -
gião, dis tân cia su pe ri or a 50 qui lô me tros. Como mé di -
co, ele tra ba lha nes ses dois ser vi ços pú bli cos. Então,
per gun to: para ele, pro fis si o nal men te, é in te res san te
que faça isso? Para os que ne ces si tam de seus ser vi -
ços pro fis si o na is, evi den te men te essa si tu a ção não
in te res sa, por que ele está des gas ta do por algo que
não de ve ria lhe des gas tar.

Te nho a idéia  e exis te um an te pro je to, por que
não re ce bi o nú me ro su fi ci en te de as si na tu ras  de ex -
tin guir essa du pli ci da de de em pre gos para os mé di -
cos. Eles es co lhe ri am ape nas um em pre go, e se ria
en glo ba da nes se em pre go a jor na da de tra ba lho das
duas ocu pa ções an te ri o res. Mais do que isso: o sa lá -
rio per ce bi do nas duas fon tes se ria per ce bi do in te -
gral men te no car go úni co, para que o mé di co não ti -
ves se pre ju í zo, ha ven do tam bém o ga nho do ser vi ço
pú bli co or ga ni za do e de uma pres ta ção de ser vi ço
com me lhor qua li da de.

Ter co ra gem de en fren tar isso é ter a éti ca da
res pon sa bi li da de de quem quer um ser vi ço pú bli co
sé rio e com res pe i to aos ser vi do res pú bli cos. E mais:
a éti ca de quem está-se pre pa ran do não para fa zer
ace nos à de ma go gia, não para ren der ho me na gens
ao cor po ra ti vis mo, mas para po der go ver nar com um
ser vi ço pú bli co dig no para a so ci e da de bra si le i ra  e
nis so tam bém o PPS está se pre pa ran do.

Por isso, vo ta mos con tra esta pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, esta emen da
pode sus ci tar al gu mas in da ga ções, como co lo cou o
Se na dor Ro ber to Fre i re. Por que não dar o mes mo di -
re i to a pro fis si o na is de ou tras áre as, por exem plo, do
Di re i to, aos pro fes so res, en fim, a vá ri as ou tros pro fis -
si o na is? O im por tan te é que tudo co me ça com o pri -
me i ro pas so.

Qu e ro, aqui, dar o meu tes te mu nho de mé di co
de um Esta do pe que no do ex tre mo Nor te des te País,
da Ama zô nia dis tan te. Hoje, a Cons ti tu i ção per mi te a
acu mu la ção de dois car gos de mé di co, o que re sol ve

o pro ble ma de mu i tas si tu a ções por esse in te ri or afo -
ra. Mas, não per mi te, por exem plo, a acu mu la ção do
car go de en fer me i ro, de odon tó lo go e de ou tros pro -
fis si o na is da área de sa ú de.

Esta emen da per mi te que, nes sas si tu a ções,
haja a pos si bi li da de de o pro fis si o nal de sa ú de acu -
mu lar dois car gos pri va ti vos da sua área. Então, não
vejo por que vo tar con tra esta emen da sob qual quer
ou tro pre tex to. Inclu si ve está na pa u ta uma emen da
que pro pi cia aos odon tó lo gos essa mes ma con di ção.

Como mé di co, re pi to, que ro dar o meu voto fa vo -
rá vel a esta emen da, di an te da re a li da de que vive a
ma i o ria dos mu ni cí pi os bra si le i ros, onde não tem
odon tó lo go, nem bi o quí mi co, nem en fer me i ro nem
mé di co. Esse é um pas so im por tan te a ser dado. A
emen da não obri ga o go ver no a con tra tar o pro fis si o -
nal em dois car gos, ape nas con ce de a pos si bi li da de
de esse pro fis si o nal ser con tra ta do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
a mi nha po si ção é fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar, à 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, te mos al gu -
mas di ver gên ci as, sa u dá ve is e res pe i to sas, in clu si ve
den tro do PT. Eu não ti nha a in ten ção de usar a pa la -
vra para fa lar so bre esta PEC, de au to ria da De pu ta da 
Jan di ra Feg ha li. Tive mu i tas con cor dân ci as quan do
das dis cus sões que ti ve mos a opor tu ni da de de fa zer
den tro do PT, in clu si ve com o meu que ri do com pa -
nhe i ro Se na dor Tião Vi a na, a quem res pe i to mu i to por 
ser um pro fis si o nal da área e por sua gran de de di ca -
ção ao ser vi ço pú bli co.

Entre tan to, al gu mas con si de ra ções aqui fe i tas,
in clu si ve di zen do que a pro pos ta é um des res pe i to ao
ser vi ço pú bli co – e como irei vo tar fa vo rá vel a esta
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal –, obri gam-me a
usar a pa la vra para es cla re cer que não ace i to ser
clas si fi ca da como de ma go ga ou como al guém que
des res pe i ta o ser vi ço pú bli co, por que du ran te toda a
mi nha vida me de di quei à de fe sa do ser vi ço pú bli co.
Vo ta rei fa vo ra vel men te a esta PEC não por um me -
dío cre in te res se cor po ra ti vo re la ci o na do às ca te go ri -
as de sa ú de, em bo ra en ten da que nin guém pode fa lar 
em me lho ria da as sis tên cia à po pu la ção, me lho ria da
qua li da de de ser vi ço, sem tra tar da me lho ria das con -
di ções ob je ti vas de tra ba lho. E me lho ria das con di -
ções ob je ti vas de tra ba lho pas sa por me lho ria de sa -
lá rio, sim!



De fen do a de di ca ção ex clu si va em re la ção ao se -
tor pú bli co na sa ú de, na edu ca ção. Não tem ne nhu ma
pro pos ta aqui tra mi tan do so bre isso, do mes mo je i to
que não tem ne nhu ma pro pos ta tra mi tan do para ti rar o
du plo vín cu lo de quem tem du plo vín cu lo tam bém; na
sa ú de – como os mé di cos, os den tis tas já fo ram apro va -
dos – como na edu ca ção, da mes ma ma ne i ra.

Por tan to, a pro pos ta, na mi nha con cep ção, nem
é de ma gó gi ca, nem diz res pe i to ao ser vi ço pú bli co.

Ou tra co i sa é fun da men tal de i xar cla ra: os pro -
ble mas exis ten tes no se tor da sa ú de, hoje, no País.
Não vou fa lar das con di ções ob je ti vas de vida, como
em pre go e co mi da, que, como to dos sa bem, es tão re -
la ci o na das com a sa ú de, elas se re pro du zem di re ta -
men te na es tru tu ra ana to mo fi si o ló gi ca das pes so as
que ado e cem. Fa la rei do ser vi ço.

Pri me i ro, tra ta-se de uma re a li da de. Não é à toa
que os ges to res mu ni ci pa is não con se guem fa zer o cru -
za men to das fo lhas. Eles sa bem que o du plo vín cu lo já
ocor re em to dos os ser vi ços do Bra sil e não fa zem o
cru za men to das fo lhas, para não fe char o ser vi ço.

Se gun do, va mos aca bar com essa his tó ria de
di zer que há pro fis si o nal so bran do. Em ne nhu ma área 
há pro fis si o nal so bran do. Se so bram pro fis si o na is em
al gu mas áre as da sa ú de, não ne ces sa ri a men te há
uma de man da re pri mi da. A so bra de pro fis si o na is
num úni co caso es pe cí fi co não se dá em ra zão do du -
plo vín cu lo, mas da fal ta de ofer ta de ser vi ço. Esse é o 
pro ble ma. Co lo quem em fun ci o na men to to dos os se -
to res da sa ú de, que, obri ga to ri a men te, terá que ha ver 
con tra ta ção de pro fis si o nal.

Não há que se fa lar tam bém em con cor rên cia
des le al. Não é con cor rên cia des le al, por que não há
pro fis si o nal. E há o con cur so pú bli co, com pro va de tí -
tu los e va lo ri za ção da ex pe riên cia.

Qu an to à su pe rex plo ra ção dos tra ba lha do res,
va mos dis cu tir, de po is, a di mi nu i ção da jor na da de
tra ba lho. To dos da área sa bem exa ta men te como
com pa ti bi li zar isso, sem le var o pro fis si o nal da sa ú de
a uma si tu a ção de mi se ra bi li da de cres cen te.

Se hou ver dis cus são so bre a de di ca ção ex clu si -
va para o se tor de sa ú de, vo ta rei fa vo ra vel men te. Se
hou ver dis cus são para au men tar o sa lá rio dos pro fis -
si o na is da sa ú de, tam bém vo ta rei fa vo ra vel men te.

Não se pode mais dis cu tir piso para uma ca te -
go ria; não se pode dis cu tir vin cu la ção sa la ri al. A dis -
pu ta da me lho ria das con di ções de sa lá rio está sen do 
mu ni ci pa li za da pela des cen tra li za ção que a le gis la -
ção es ta be le ce.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
voto, ten do como di re triz não ape nas as con quis tas

do Sis te ma Úni co de Sa ú de, de que sou par te, por que 
de di quei mi nha vida ao se tor pú bli co de sa ú de. 

Não voto em uma me di da de ma gó gi ca ou que
des res pe i te o ser vi ço pú bli co. 

Qu e re mos uma po lí ti ca na ci o nal de re cur sos
hu ma nos para a sa ú de, a me lho ria da dis po ni bi li da de
dos ser vi ços, o se tor pú bli co de sa ú de fun ci o nan do
com a qua li da de que a lei obri ga e o povo bra si le i ro
me re ce. 

Não ve nham di zer que esta PEC vai in vi a bi li zar
o se tor de sa ú de no Bra sil, por que isso não é ver da de. 
Quem é da área de sa ú de sabe como com pa ti bi li zar
uma car ga ho rá ria que dá dis po ni bi li da de com a jor -
na da de tra ba lho. To dos sa bem que o pro ble ma da
pre ca ri e da de das re la ções de tra ba lho no se tor de sa -
ú de não têm a ver com esta pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal.

Por isso, Sr. Pre si den te, vo ta mos fa vo ra vel men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre 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 uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, le van to
uma ques tão de or dem a V. Exª.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36 tra -
ta do du plo vín cu lo para os pro fis si o na is de sa ú de de
uma ma ne i ra ge ral, ba se a da no § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Da mes ma ma ne i ra, com base
no mes mo ar ti go e pa rá gra fo da Cons ti tu i ção, a Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 30 tra ta do du plo
vín cu lo para odon tó lo gos. Peço que a Mesa, logo
após mi nha ma ni fes ta ção ou ago ra, ma ni fes te-se
quan to à con du ção que dará para esse tipo de si tu a -
ção. Tra ta-se de duas pro pos tas de emen da à Cons ti -
tu i ção dis tin tas que ti ve ram ins tru ção no Se na do Fe -
de ral, nas Co mis sões de vi das, e têm que ter o en ca -
mi nha men to da Mesa. De i xo essa ma ni fes ta ção a V.
Exª, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ao fi nal
do pro nun ci a men to de V. Exa, a Mesa se pro nun ci a rá.

Tem V. Exª a pa la vra.
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, as so cio toda a mi nha ma ni fes ta ção ao que dis -
se o Se na dor Ro ber to Fre i re, pela ma ne i ra lú ci da e
pro fun da como abor dou a ma té ria, ex tre ma men te
res pon sá vel com o fu tu ro do País na área da sa ú de.
Nun ca po de ria tam bém es tar lon ge da mi nha que ri da
ami ga, Se na do ra He lo í sa He le na, pela sua bi o gra fia,
pelo seu tra ba lho e pela sua de di ca ção com a luta



pela dig ni da de da vida do povo bra si le i ro e, de modo
es pe ci al, pela sa ú de. S. Exa tam bém é ori gi ná ria de
um mo de lo de cons tru ção de sa ú de.

Fa rei al gu mas pon de ra ções no tem po que me
res ta.

O Bra sil dis põe de 362 mil e 927 mé di cos, se -
gun do o úl ti mo le van ta men to fe i to. Se gun do a Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de, a re la ção ide al é de um mé -
di co para mil ha bi tan tes. Já do bra mos essa re la ção
de acor do com os nú me ros atu a is.

O Se na dor Ro ber to Fre i re ana li sou que a ne -
ces si da de do du plo vín cu lo para mé di cos, en quan to
ex ce ção, ti nha sua ori gem de for ta le ci men to no re gi -
me mi li tar, no pac to das eli tes e na com pre en são de
que ha via es cas sez do pro fis si o nal mé di co no ter ri tó -
rio na ci o nal. Ali se aten deu e foi re fe ren da do na Cons -
ti tu in te de 1988. Esse é um fato da ne ces si da de de
ex pan são do ser vi ço mé di co no Bra sil. Hoje isso en tra 
em cho que com essa re a li da de, que obe de ce a uma
tese da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Na ver da de, esse pac to das eli tes é an te ri or ao
Re gi me Mi li tar de 1964, por que, no Go ver no Ge tú lio
Var gas ain da, na épo ca ge tu lis ta, ha via uma ne ces si -
da de de apre sen ta ção do po der pú bli co para a so ci e -
da de bra si le i ra, e nes sa ne ces si da de se per mi tia a
ma i or per ma nên cia, a ma i or ofer ta de pro fis si o na is
para a so ci e da de, e um dos pon tos cen tra is era a
ofer ta de pro fis si o na is mé di cos.

Esse as sun to evo lu iu, am pli a mos a di ver si da de
das es pe ci a li da des. Se gun do o úl ti mo le van ta men to
fe i to, há 92 mil e 961 en fer me i ros no Bra sil – pro fis si o -
na is for ma dos –, 111 mil téc ni cos de en fer ma gem, 46
mil au xi li a res de en fer ma gem, sem con tar os aten -
den tes de en fer ma gem, que ain da são con si de ra dos
na es tru tu ra ad mi nis tra ti va do Bra sil. Qu an to ao nú -
me ro de odon tó lo gos, para quem tam bém se ten ta
de fen der o du plo vín cu lo, há 168 mil e 37 pro fis si o na is 
des sa área, numa re la ção de mais de um pro fis si o nal
para mil ha bi tan tes.

Então, qual é a ra zão, Sr. Pre si den te, apre sen ta -
da nes sa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção? É o
aten di men to de um in te res se da ca te go ria que le gi ti -
ma men te quer uma con di ção de tra ba lho e sa la ri al
mais dig na. Não so mos con tra esse de ba te, mas é
pre ci so olhar para o ama nhã do Bra sil. Se pen sar mos
as sim, não ha ve rá ne nhu ma ra zão para que não se
de fen da que todo pro fis si o nal des te País, não só da
sa ú de, te nha di re i to a ter du plo vín cu lo. Se essa PEC
for apro va da, ime di a ta men te ten ta rei ar re gi men tar os
co le gas Se na do res a fim de que todo pro fis si o nal te -
nha di re i to ao du plo vín cu lo, por que não é jus to de fen -
dê-lo ape nas para os pro fis si o na is de sa ú de.

Sou tes te mu nha de que, de ma ne i ra unâ ni me, o
Se na do Fe de ral apro va, elo gia e faz as ma i o res ele -
va ções à con du ta ad mi nis tra ti va e de qua li da de do
ser vi ço em sa ú de da Rede Sa rah Ku bits chek nes te
País. To dos os Se na do res apro vam o ser vi ço que o
Dr. Aloy sio Cam pos da Paz tem de sen vol vi do na
Rede Sa rah Ku bits chek de hos pi ta is. Per gun tem ao
Dr. Aloy sio Cam pos da Paz se se ria pos sí vel edi fi car
um mo de lo de sa ú de na Rede Sa rah Ku bits chek se
não fos se pela de di ca ção ex clu si va, pelo vín cu lo úni -
co do pro fis si o nal. Se gu ra men te S. Sª dirá a to dos
que não é pos sí vel de fi nir um mo de lo de sa ú de sem a
de di ca ção e sem o vín cu lo do pro fis si o nal ao tipo de
uni da de.

Se que re mos, como pro fis si o na is res pon sá ve is, 
como agen tes pú bli cos, de fen der a me lho ria do sis te -
ma de sa ú de, fa zer cum prir o que são as nor mas e o
con te ú do da Cons ti tu i ção bra si le i ra, te mos que en -
ten der que todo mé di co, se per gun ta do nes te País,
dirá se gu ra men te que quer tra ba lhar num lo cal úni co,
ter con di ções de tra ba lho e um sa lá rio dig nos. Aqui
não, pro cu ra-se in ver ter den tro do pa pel do Par la -
men to, o que é nos sa fun ção ma i or. Per mi ti re mos que 
haja mais de um vín cu lo para to dos os pro fis si o na is
sem ques ti o nar que com isso es ta re mos cor ro en do o
mo de lo de sa ú de pú bli ca des te País. Não edi fi ca re -
mos um mo de lo de sa ú de, Sr. Pre si den te, se nos ati -
ver mos a cri ar vá ri as al ter na ti vas de em pre go. Sei o
que é che gar a uma uni da de de tra ba lho an tes e sair
de po is do ho rá rio pre vis to; sei o que sig ni fi ca para um
pro fis si o nal ter du plo vín cu lo. La men ta vel men te, es ta -
mos dis cu tin do hoje uma ma té ria que aten de ao in te -
res se do sin di ca to e de ca te go ri as, mas, se gu ra men -
te, fere, por pelo me nos dez anos, a qua li da de do ser -
vi ço pú bli co de sa ú de des te País. Por que não ga ran tir 
um sa lá rio dig no? Por que não ga ran tir uma con di ção
dig na de tra ba lho? Por que não ga ran tir que esse pro -
fis si o nal sin ta-se res pe i ta do no exer cí cio de sua ati vi -
da de?

La men to pro fun da men te que te nha mos de ace i -
tar esse ca mi nho do Par la men to bra si le i ro. Não me
pa re ce ser essa a con si de ra ção téc ni ca que se deva
dar. Se ob ser var mos hoje um pou co mais o mo de lo
de sa ú de que que re mos edi fi car, ve re mos que este
País já gas ta mu i to di nhe i ro des ne ces sá rio na ges tão
da sa ú de.

Na Itá lia, Sr. Pre si den te, há um mé di co para 1,2
mil pes so as e não há ne nhu ma es tru tu ra com ple xa
em vol ta des se mé di co. Não há uma uni da de edi fi ca -
da; não há uma es tru tu ra de pes so al de apo io; não há
pre sen ça de in su mos, e aque le pro fis si o nal faz cum -
prir um mo de lo de ex ce lên cia. No mo men to em que o



pa ci en te é aten di do na sua pre ven ção, no tra ta men to
de uma en fer mi da de, ele vai a qual quer uni da de da
rede, par ti cu lar in clu si ve, e é aten di do. O Esta do paga 
todo o pro du to de ne ces si da de ao aten di men to do
usuá rio.

Isso é in fi ni ta men te mais ba ra to do que cri ar
essa es tru tu ra com ple xa. E nós es ta mos, de fato, fa -
zen do san grar um mo de lo de sa ú de pú bli ca que que -
re mos cons tru ir nes te País.

Nes te mo men to, digo a V. Exª que es ta mos pro i -
bin do, ou pelo me nos di fi cul tan do em dez anos, a en -
tra da de jo vens re cém-for ma dos, por que, quan do se
abre o du plo vín cu lo a quem já está na rede, os re -
cém-for ma dos en con tra rão uma bar re i ra subs tan ci al -
men te ma i or para o seu in gres so na ati vi da de pú bli ca.

Vo ta rei com o meu Par ti do, mas o mé ri to é ab so -
lu ta men te con trá rio a essa de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Tião Vi a na, a Mesa vai res pon der a ques tão de or dem 
le van ta da por V. Exª, lem bran do que a Cons ti tu i ção
Fe de ral só ad mi te a acu mu la ção de car gos, no pre -
sen te mo men to, aos mé di cos, que po dem exer cer
dois car gos pú bli cos.

Estão em tra mi ta ção nes ta Casa duas PECs. A
que es ta mos dis cu tin do per mi te que todo pro fis si o nal
de sa ú de pos sa acu mu lar dois car gos. A ou tra PEC,
que é a de nº 30, só per mi te a acu mu la ção para o ci -
rur gião den tis ta.

Assim sen do, como o ci rur gião den tis ta é da
área de sa ú de, se a PEC que es ta mos dis cu tin do hoje 
for apro va da, é cla ro que a PEC nº 30 es ta rá pre ju di -
ca da por que os ci rur giões den tis tas es ta rão in clu í dos
na que es ta mos vo tan do ago ra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Per mi -
to-me, Sr. Pre si den te, ain da pela or dem, in da gar de V. 
Exª se essa de ci são é da Mesa ou é uma de ci são re -
gi men tal, por que não en con trei essa opi nião na aná li -
se do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Tião Vi a na, essa é uma opi nião da Mesa, ba se a da na
ló gi ca e no tex to cons ti tu ci o nal.

Pen so ser inad mis sí vel não con si de rar mos o ci -
rur gião den tis ta como um pro fis si o nal mé di co; ele é
da área de sa ú de. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 36 faz
re fe rên cia a todo pro fis si o nal de sa ú de. Então, o meu
pon to de vis ta par ti cu lar men te e, por tan to, da Mesa,
que re pre sen to nes te mo men to como Pre si den te,
para res pon der a ques tão de or dem, é que, apro va da
a PEC no 36, a de nº 30 es ta rá au to ma ti ca men te pre -
ju di ca da, não ha ven do ne ces si da de de sua vo ta ção.

Se a PEC nº 36 for re je i ta da, a de nº 30 en tra rá
em vo ta ção no mo men to re gi men tal ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dou, as -
sim, con ti nu i da de ao en ca mi nha men to vo ta ção, con -
ce den do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Se bas tião
Ro cha.

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, é pre ci so di -
fe ren ci ar o Bra sil vir tu al do Bra sil real. Evi den te men te, 
no Bra sil vir tu al, o mé di co te ria um úni co vín cu lo e de -
di ca ção ex clu si va, sen do bem re mu ne ra do, sem pre -
ci sar afas tar-se qua se que com pul so ri a men te de sua
fa mí lia no dia-a-dia pe los inú me ros plan tões que tem
de de sen vol ver para so bre vi ver e ofe re cer um mí ni mo 
de dig ni da de à sua fa mí lia. No Bra sil vir tu al, os téc ni -
cos de en fer ma gem, os aten den tes de en fer ma gem,
as en fer me i ras, os nu tri ci o nis tas e os ci rur giões-den -
tis tas não pre ci sa ri am do du plo vín cu lo, por que se ri -
am bem re mu ne ra dos e po de ri am de di car-se a um
úni co ser vi ço, pú bli co ou pri va do. 

E no Bra sil real? Qu an do falo do Bra sil real, não
me re fi ro ape nas à Ama zô nia, mas tam bém ao Dis tri -
to Fe de ral, a São Pa u lo, ao Rio de Ja ne i ro, a Mi nas
Ge ra is, ao Rio Gran de do Sul, ao Ama pá, ao Acre, a
todo o nos so imen so Bra sil.

Con vi vi em São Pa u lo com pro fis si o na is de sa ú -
de de to das as áre as, quan do lá es ti ve fa zen do a mi -
nha es pe ci a li za ção. Co nhe ço inú me ros pro fis si o na is
de sa ú de em Bra sí lia, as sim como no Ama pá ou no
Pará ou em qual quer ou tro Esta do do Bra sil. A re a li -
da de é sem pre a mes ma. No Ama pá, so men te para
se ter uma idéia, não é o pro ble ma da fal ta de nú me ro
de pro fis si o na is não com pa tí ve is com a de man da.
Não é isso! É que o sa lá rio é tão min gua do que as
pes so as pre ci sam tra ba lhar no hos pi tal pú bli co e no
hos pi tal pri va do. Isso exis te na prá ti ca. Não es ta mos
in ven tan do nada. Pode não ser o ide al, pode não ser
bom, pode ser ruim para o Bra sil, pode ser o que for.
Exis tem ar gu men tos para quem vo tar con tra. Mas é
que isso ocor re no dia-a-dia.

Qu an tos pro fis si o na is de sa ú de no Ama pá tra -
ba lham no Go ver no e no Hos pi tal São Ca mi lo! Isso é
du plo vín cu lo ou não é? É du plo vín cu lo e para isso é
pre ci so que haja dois con tra tos as si na dos. Qu an tos
pro fis si o na is de sa ú de tra ba lham na rede pú bli ca e na 
rede pri va da ou tra ba lham em dois hos pi ta is pri va dos
ou em dois ser vi ços de sa ú de pri va do no Ama pá ou
em São Pa u lo ou no Ama zo nas, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho? Isso ocor re no dia-a-dia.



A PEC da De pu ta da Jan di ra Feg ha li visa ape -
nas a nor ma ti zar e re gu la ri zar uma si tu a ção do Bra sil
real, uma si tu a ção fá ti ca do dia-a-dia. 

Eu não te nho como vo tar con tra essa pro pos ta.
Vejo-me com pe li do a vo tar a fa vor. E não se tra ta de cor -
po ra ti vis mo; não é por ser da área da sa ú de. Se fos se
cor po ra ti vis mo, eu es ta ria aqui a de fen der os mé di cos,
di zen do ”Não! So men te os mé di cos têm esse di re i to“, já 
que sou mé di co. Então, não é cor po ra ti vis mo nem dos
mé di cos nem das de ma is ca te go ri as do se tor sa ú de.
Esta é a re a li da de do co ti di a no do Bra sil.

To dos os Se na do res que pes qui sa rem nos seus 
Esta dos cons ta ta rão que o co mum e ro ti ne i ro é que
os tra ba lha do res da sa ú de te nham mais de um em -
pre go. Isso é du plo vín cu lo. E há pes so as com até três 
vín cu los. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, em fun ção do fato de
que, la men ta vel men te, não po de mos nos mi rar no
Bra sil vir tu al, pois te mos de se guir os pas sos len tos
do Bra sil real, voto a fa vor da pro pos ta.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

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) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de an te -
mão, in for mo que o Blo co de Opo si ção está li be ra do. 

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, fi ze mos
uma re u nião por que en ten de mos que, em pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal, não faz par te da nos sa tra -
di ção a li be ra ção da Ban ca da. Isso tem acon te ci do
quan do não há re u nião para de li be ra ção, mas nós
nos re u ni mos duas ve zes para de li be rar so bre esse
tema, e, por isso, re sol ve mos en ca mi nhar a po si ção
ma jo ri tá ria da Ban ca da, que, as sim como na Câ ma ra
dos De pu ta dos, é pelo voto ”sim“ 

Entre tan to, re gis tra rei mi nha po si ção pes so al,
sem fa zer ne nhum ca va lo de ba ta lha. Con si de ro mu i -
to pe ri go so mo di fi car a Cons ti tu i ção au men tan do o
que era uma ex ce ção, ex ce ção esta em par te ba se a -
da na re a li da de e em par te ori gi ná ria do pró prio pro -
ces so de co op ta ção e aco mo da ção de cor ren te da
Re vo lu ção de 1930. Foi quan do ocor reu um pac to en -
tre as ca ma das mé di as emer gen tes e se to res do la ti -
fún dio, para que fi lhos dos la ti fun diá ri os em de ca dên -
cia pu des sem ocu par es pa ços no ser vi ço pú bli co.
Des sa for ma, tor nou-se pos sí vel o ca rá ter cu mu la ti vo, 
já que, na ma i o ria das ve zes, es ses fi lhos eram ou

mé di cos ou ad vo ga dos. Daí a per mis são do du plo
vín cu lo para mé di cos. Daí tam bém uma prá ti ca hoje
con si de ra da na tu ral, qual seja, o juiz le ci o nar. Eu não
con si de ro nada na tu ral. Em al guns pa í ses, como a
Ale ma nha, isso é ve da do para evi tar in fluên cia na ju -
ris pru dên cia. O du plo vín cu lo, na ver da de, não é úni -
ca e ex clu si va men te em ra zão da fal ta de mé di cos.
Tem um as pec to his tó ri co e ide o ló gi co na for ma ção
de nos so País. 

Alte rar a Cons ti tu i ção em fun ção de um as pec to
emi nen te men te con jun tu ral re la ci o na do a sa lá rio, a
más con di ções de tra ba lho e que não será cor ri gi do
com essa mo di fi ca ção – ao con trá rio – po de rá pre ju -
di car um pro ces so que no fu tu ro gos ta ría mos de en -
ca mi nhar, qual seja, o de aca bar com o du plo vín cu lo
para as ca te go ri as que hoje o têm. Na me di da que se
es ten de o du plo vín cu lo a mais ca te go ri as, é ló gi co
que as re sis tên ci as au men ta rão caso, no fu tu ro, que i -
ra mos aca bar com ele.

Sr. Pre si den te, em bo ra seja essa mi nha po si -
ção, te nho obri ga ção de en ca mi nhar o voto da Ban ca -
da. O PT vo ta rá ”sim“ nes ta emen da.

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.

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, como pu de -
mos ver, a ma té ria é ex tre ma men te po lê mi ca. Tra mi -
tou na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde foi apro va da
pra ti ca men te com una ni mi da de de vo tos. 

Os se to res do Go ver no que exa mi na ram a ma -
té ria con si de ra ram que, ten do em vis ta a si tu a ção
prá ti ca do exer cí cio da me di ci na e seu real fun ci o na -
men to, a ma té ria deve ser apro va da. 

O voto do Lí der é a fa vor e o Go ver no re co men -
da o voto fa vo rá vel. Nada obs tan te, de i xa a ques tão
em aber to para que, na tu ral men te, cada Se na dor
vote de acor do com sua cons ciên cia. Re i te ro que o
Go ver no con si de rou a ma té ria me re ce do ra de apro -
va ção, em bo ra con cor de que, em tese, o ide al se ria o
re gi me úni co com tem po in te gral e sa lá rio à al tu ra,
mas as emer gên ci as do País na área da sa ú de tor -
nam efe ti va men te jus ti fi cá vel a pro pos ta. O Lí der su -
ge re o voto ”sim“ e vo ta rá a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio para en ca mi nhar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – 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, de i xo re gis tra do o
en ca mi nha men to da ma té ria pelo Par ti do, mas devo



tam bém lem brar que, na ver da de, a PEC per mi ti rá ao
pro fis si o nal de sa ú de acu mu lar até dois em pre gos.
Entre tan to, não será obri ga tó rio o exer cí cio dos dois
car gos. Como per mi te isso, fa ci li ta a vida dos Mu ni cí -
pi os mais dis tan tes e dos Esta dos que têm di men -
sões de mo grá fi cas mu i to gran des, que po dem, re al -
men te, ter mais di fi cul da de na con tra ta ção de pro fis si -
o na is da área de sa ú de.

Mes mo os Esta dos da Ama zô nia e do Nor des te
anun ci an do nos jor na is de gran de cir cu la ção pro pos -
tas de con tra ta ção de pes so al na área de sa ú de, in -
clu si ve com sa lá ri os al tos para aque las re giões, ain da 
as sim en con tram di fi cul da de para con tra tar fun ci o ná -
ri os, prin ci pal men te nas lo ca li da des mais dis tan tes.

Te nho cer te za de que esta Pro pos ta de Emen da 
à Cons ti tu i ção será apro va da hoje, dan do con di ções
para que essa per mis são pos sa ser uti li za da da me -
lhor ma ne i ra pos sí vel.

Por tan to, acom pa nho o Lí der do Go ver no, Se -
na dor Artur da Tá vo la, pois con ven ci-me da ne ces si -
da de e da im por tân cia da apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Lí der do PFL, Se na dor José Agri pi no,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, na Ban ca da do PFL as opi niões são di ver gen -
tes. Há vo tos fa vo rá ve is e con trá ri os. No en tan to, vo -
ta rei a fa vor da pro pos ta, até por co e rên cia de ati tu de, 
por que, quan do exer ci o Go ver no do meu Esta do, to -
mei a ini ci a ti va de en ca mi nhar à Assem bléia Le gis la ti -
va ma té ria de teor se me lhan te.

Des se modo, a Ban ca da está li be ra da, e o meu
voto pes so al é a fa vor do pro je to.

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, como Lí der, re co men do à Ban ca da do
PMDB o voto fa vo rá vel à apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
do o en ca mi nha men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar em
nome do PTB.

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.

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, na re a li da de, pa re ce-me que es ta mos vo -

tan do pa ra do xal men te. Sa be mos que, so bre tu do na
área mé di ca e odon to ló gi ca e em se to res pa ra mé di -
cos, já há o nú me ro su fi ci en te, con for me re co men da -
ção dos di ver sos ór gãos, in clu si ve da Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, que pre co ni za, por exem plo, um
mé di co para cada mil ha bi tan tes.

O Bra sil já for mou mu i tos pro fis si o na is além das
ci fras exi gi das. To da via, exis te uma dis pa ri da de nos vá -
ri os Esta dos da Fe de ra ção no in te ri or des te gran de País 
con ti nen tal. Por tan to, para pre en cher essa la cu na, é ne -
ces sá rio ha ver um in cen ti vo a fim de que os pro fis si o na -
is pos sam des lo car-se para o in te ri or do nos so País de
modo a ocu par os car gos va gos exis ten tes.

Num fu tu ro não mu i to re mo to, ha ve re mos de di -
mi nu ir a car ga ho rá ria de cada tra ba lha dor bra si le i ro
para que mais pes so as te nham aces so ao mer ca do
de tra ba lho. Con tu do, ten do em vis ta as dis pa ri da des
re gi o na is que ocor rem onde há fal ta de pro fis si o na is,
cre mos que, às ve zes, é pre ci so ha ver a acu mu la ção
de dois car gos.

Tra ta-se, en tão, de ques tão aber ta na Ban ca da
do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro. Vo ta rei fa vo ra vel -
men te a essa Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, como vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o
PSDB acom pa nha a po si ção do Lí der do Go ver no.
Ape nas re gis tro meu voto fa vo rá vel à emen da, li be -
ran do, en tre tan to, a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con si de -
ran do que os Srs. Lí de res já ori en ta ram suas Ban ca -
das, va mos à vo ta ção pelo pro ces so ele trô ni co. Ape -
nas a Mesa lem bra que a ma té ria só será apro va da se 
ob ti ver três quin tos da com po si ção da Casa.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa)

Faço um ape lo para que os Srs. Se na do res que se 
en con trem fora do ple ná rio, em seus ga bi ne tes, ve -
nham ao ple ná rio, a fim de exer ci ta rem o di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais
uma vez, a Mesa con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do res 
que não se en con trem no ple ná rio para aqui com pa -
re ce rem a fim de vo tar. (Pa u sa.)

A Mesa faz mais uma cha ma da para que as Srªs

e os Srs. Se na do res que não se en con trem em ple ná -
rio ve nham exer ci tar o di re i to de voto em ma té ria
cons ti tu ci o nal que re quer, para sua apro va ção, voto
de três quin tos da com po si ção da Casa. (Pa u sa.)

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, a Mesa
vai de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção. 

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ao es cru tí nio.

Vo ta ram SIM 59 Srs. Se na do res; e NÃO 6.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
A ma té ria cons ta rá da 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 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996 (nº
1.536/96, na Casa de ori gem), que al te ra o
§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro, ten do

Pa re ce res sob nºs 118 e 286, de 1997; 
e 53, de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro nun ci a men to 
(so bre o Pro je to): Re la tor: Se na dor Ra mez
Te bet, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Anto nio Car los Va la da res e Ro -
ber to Fre i re, con trá rio, em se pa ra do, do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, e abs ten ção do
Se na dor Jef fer son Pé res; 2º pro nun ci a men -
to (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio): Re la -
tor: Se na dor Bel lo Par ga, pela re je i ção, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res José Edu ar -
do Du tra, Anto nio Car los Va la da res e abs -
ten ção do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho; 3º
pro nun ci a men to (em re e xa me por des pa cho 
da Pre si dên cia, con for me o Ofí cio SF nº
1.013, de 1997): Re la tor: Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra, re i te ran do o Pa re cer nº 118, de
1997-CCJ, ofe re ci do em seu pri me i ro pro -
nun ci a men to, pela apro va ção da ma té ria,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Re quião, José Edu ar do Du tra, e ven ci do,
em se pa ra do, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 11 de ou tu bro pas sa do,
quan do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 703, 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 do Se na do Fe de -

ral, re que i ro o adi a men to, para o dia 11 de de zem bro
do cor ren te, da vo ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 86, de 1996.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2001. –
Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to, o au tor e um re -
pre sen tan te de cada Par ti do ou Blo co.

Está ins cri to, em pri me i ro lu gar, o Se na dor Ro -
nal do Cu nha Lima, pelo PSDB.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
ma té ria que se pre ten de adi ar já foi ob je to de dis cus -
são; foi adi a da cin co ve zes, nes ta Casa; foi re me ti da à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia três
ve zes; e foi apro va da, na Câ ma ra dos De pu ta dos, por
una ni mi da de. Não vejo sen ti do em adiá-la, por que a
CCJC já se ma ni fes tou três ve zes so bre a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço a aten ção de to dos por que há
ora dor na tri bu na.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res
para que der ro te mos o re que ri men to e vo te mos esta
ma té ria ain da hoje.

O PSDB vota con tra o re que ri men to de adi a -
men to, por que a ma té ria já foi exa us ti va men te dis cu ti -
da e apre ci a da três ve zes, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O voto é no sen ti do de ne gar o adi a men to. Voto
”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima, pelo Par ti do da So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra, ale ga que a ma té ria já foi ob je to
de su ces si vos adi a men tos e, por isso, pede que se
vote con tra ri a men te ao re que ri men to.

Con ce do a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to,
para en ca mi nhar a vo ta ção, em nome do Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a nos sa po si ção tam bém
é con trá ria ao adi a men to. Como bem en fa ti zou o Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima, este pro je to já tra mi ta no
Con gres so Na ci o nal des de 1996, há cin co anos, e tem
um pa re cer de V. Exª, de 1997. Há qua tro anos, tra mi ta
nes ta Casa. Por tan to, não há mais o que dis cu tir.

Já ti ve mos a opor tu ni da de de, no mês de ou tu -
bro, exa us ti va men te, pro ce der o pro ces so de dis cus -
são. E, no nos so en ten di men to, o adi a men to é ape -
nas pro te la tó rio, que não con vém a esta Casa. O as -
sun to já foi mu i to de ba ti do. A po si ção do nos so Par ti -
do é pela vo ta ção, nes ta ses são, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na dor 
Arlin do Por to, pelo Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, en ca -
mi nhou a vo ta ção con tra ri a men te ao re que ri men to, a
fim de que a ma té ria seja vo ta da na ses são de hoje.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra, pelo PFL.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O 
Par ti do da Fren te Li be ral vota con tra o re que ri men to,
ou seja, não é pelo adi a men to. Va mos vo tar a ma té ria
hoje ain da, de ci di da men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, nos so que ri do vice-Lí der, Arlin do Por to, já 
en ca mi nhou con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
des cul pas. V. Exª tem ra zão.

Se na dor Ade mir Andra de, pelo PSB, como en -
ca mi nha?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con tra 
o re que ri men to, Sr. Pre si den te, por que que re mos re -
je i tar o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con tra o
re que ri men to de adi a men to.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, eu pe di ria o po si ci o -
na men to do PMDB. Tra ta-se de um re que ri men to que
pro põe o adi a men to da ma té ria. E a ma i o ria dos Par ti -
dos po lí ti cos está en ca mi nhan do con tra ri a men te ao
adi a men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB é con trá rio ao adi a men to. Já adi a -
mos a vo ta ção des sa ma té ria vá ri as ve zes, e não te ria
sen ti do adiá-la no va men te. Por isso, o PMDB é con tra.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra V. Exª pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o re que ri men to é de au to ria de quem?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Do
Vice-Lí der do Go ver no, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, a nos sa po si ção é con tra o mé ri -
to, con tra o pro je to. O Vice-Lí der do Go ver no pede o
adi a men to; to dos os lí de res da base go ver nis ta são
con tra o adi a men to; para nós é ir re le van te se se vo ta -
rá hoje ou no dia 11 o pro je to. Se for hoje ou no dia 11,
vo ta re mos con tra o pro je to.

Abste nho-me quan to ao re que ri men to.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -

co/PSDB – TO) – 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, au tor do re que ri men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, que ro es cla re cer à Casa e aos meus
Pa res que, em re u nião pro mo vi da hoje, na Li de ran ça
do Go ver no, hou ve uma po si ção for mal do Go ver no
con tra a ma té ria e, a fim de pro pi ci ar àque les que de -
fen dem a apro va ção, pro pu se mos o re que ri men to.

Des ta for ma, em en ten di men to com o Lí der do
Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, re ti ro o do cu men to,
para pro pi ci ar ao Ple ná rio que vote o mé ri to da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, por gen ti le za, eu pe di ria a
V. Exª que en ca mi nhas se...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de sa ber qual é a po si ção do Go ver no, por que
nin guém está se en ten den do aqui: o Go ver no é con tra a 
ma té ria ou a fa vor dela? Pre ci sa mos sa ber dis so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, es ta mos en ca mi nhan do o re que ri -
men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Mas é con tra o adi a men to ou a fa vor, já que foi o
Vice-Lí der que fez?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
Vice-Lí der do Go ver no o está re ti ran do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ins ta do pelo Se na dor Ro ber to Fre i re, que se gu ra -
men te não es ta va aten to, como sem pre está, à ses -
são, es ta va sen do dis cu ti do o re que ri men to para o
adi a men to. Como a ma i o ria dos Lí de res da Casa ma -
ni fes ta ram uma po si ção con trá ria ao adi a men to, o
Go ver no, lo gi ca men te, achou por bem re ti rar o pe di do 
de adi a men to, ape nas para ga nhar tem po e avan çar
na vo ta ção. Ago ra, no mé ri to, Se na dor, o voto da Li de -
ran ça do Go ver no é con trá rio.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, só para es cla re cer que como foi a mi -
nha so li ci ta ção no sen ti do de que o Go ver no es cla re -
ces se, para que pu dés se mos ou vir a pa la vra aba li za -
da do seu Lí der, Se na dor Artur da Tá vo la, que es cla -
re ceu a to dos. O Go ver no é fa vo rá vel ao adi a men to,
e, no mé ri to, é con tra. É bom que sa i ba mos dis so.



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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

  REQUERIMENTO Nº 704, de 2001

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 703, de 2001.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2201. –
Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ten do re ce bi do re que ri men to es cri to
do pró prio au tor, re ti ran do, em ca rá ter de fi ni ti vo, o pe -
di do an te ri or de adi a men to, a Mesa de fe re o re que ri -
men to e pas sa à vo ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra 
nº 86, de 1996.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 705, 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, do art. 3º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de
1996 (nº 1.536/96, na Casa de ori gem), que al te ra o §
1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, dis pon do so bre os ser vi ços no ta ri a is e de re gis -
tro, para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2001. –
Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se pa -
ra do do art. 3º do pro je to, para ade qua ção ao art. 9º
da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na -

men te.
Vo ta ção do pro je to, sem pre ju í zo da emen da e

do des ta que re que ri do.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB 

PB) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se -

na dor Ro nal do Cu nha Lima. Peço que fale sen ta do,
se esse for o de se jo de V. Exª.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre si den te. Mes mo com mi -
nhas li mi ta ções fí si cas, ten ta rei cum prir o Re gi men to
da Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta ma -
té ria, con for me V. Exª já ci tou, foi ob je to de exa me, por 
três ve zes con se cu ti vas, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ten do sido apro va da na Câ -
ma ra dos De pu ta dos por una ni mi da de.

O pro je to eli mi na uma ano ma lia em re la ção aos
ser vi do res car to rá ri os, que, pela Cons ti tu i ção, não
são fun ci o ná ri os pú bli cos, mas, sim, exer cem ati vi da -
de de ca rá ter pri va do. Con tu do, mes mo não sen do
fun ci o ná ri os pú bli cos, ao com ple ta rem 70 anos, são
ví ti mas da apo sen ta do ria com pul só ria. Então, fica
uma si tu a ção dú bia. É pre ci so de fi nir se são ser vi do -
res pú bli cos ou se exer cem ati vi da de pri va da. Atu al -
men te, ao com ple ta rem 70 anos, pas sam a ser ser vi -
do res pú bli cos. A lei eli mi na essa dis tor ção e, por isso, 
me re ceu a apro va ção da Câ ma ra.

Meu voto é fa vo rá vel. Peço a meus Co le gas que
vo tem nes se sen ti do, por que, se o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral por ven tu ra for con vo ca do, di ri mi rá a dú vi da
de fi ni ti va men te, uma vez que, hoje em dia, cada Esta -
do está ado tan do uma po si ção di fe ren te: uns se apo -
sen tam quan do com ple tam 70 anos de ida de; ou tros,
não. Essa si tu a ção es drú xu la ex tin guir-se-á com a
apro va ção do pro je to de lei da Câ ma ra.

Por isso, re que i ro a apro va ção e peço a meus
Co le gas que vo tem nes se sen ti do, para que pos sa -
mos eli mi nar essa dis tor ção de fi ni ti va men te. Agra de -
ço às Srªs e aos Srs. Se na do res pelo aco lhi men to
des ta mi nha su ges tão e des te meu ape lo: ”sim“ ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos nº 86, de
1996, que teve três pa re ce res, do Se na dor Fran ce li no 
Pe re i ra, do Pre si den te Ra mez Te bet e do Se na dor
Bel lo Par ga, nas três ve zes em que o pro je to re tor nou
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Va -
mos vo tar e eli mi nar essa dis tor ção, esse tra ta men to
de si gual es ta be le ci do pela lei atu al em re la ção aos
ser ven tuá ri os de car tó ri os no Bra sil in te i ro.

Mu i to obri ga do, Com pa nhe i ros.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às

Li de ran ças que en ca mi nhem a vo ta ção. Pe diu a pa la -
vra, pri me i ra men te, o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não fa rei 
ma i o res pro se li tis mos. Qu e ro di zer que vo ta mos con -
tra e ape nas fa zer uma cor re ção à afir ma ção do Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima de que a ma té ria foi apro -
va da por una ni mi da de na Câ ma ra dos De pu ta dos.



O re la tó rio do Se na dor Lú cio Alcân ta ra na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
aca bou sen do der ro ta do, trans for man do-se, por tan to, 
em voto em se pa ra do, cita a in ter ven ção do De pu ta do 
José Ge no í no quan do do de ba te da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Diz o De pu ta do: 

Evi den ci an do a na tu re za de ser vi ço
pú bli co da pres ta ção sob aná li se, é o Po der
Pú bli co cons ti tu í do que:

1º) é ti tu lar dos ser vi ços que de le ga,
me di an te re a li za ção de con cur so pú bli co;

2º) de tém o po der de fis ca li za ção des -
ses ser vi ços;

3º) é ti tu lar de fé pú bli ca, que de le ga,
em ca rá ter ir re vo gá vel, con so an te dis po si -
ção con ti da no art. 3º da Lei nº 8.935, de 18
de no vem bro de 1994.

Era essa a cor re ção que ti nha a fa zer.
Nos so voto é ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Re nan Ca lhe i ros, como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O

PMDB vota ”sim“, Sr. Pre si den te. Pelo que pude con -
ver sar com a Ban ca da, a po si ção é unâ ni me. Como
Lí der, re co men do o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, como vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB re co men da o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB, Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, a ques tão é aber ta no Par ti do, mas voto
”não“, voto con tra o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, no PSDB, a Ban ca da di vi de-se en tre os
que que rem vo tar a fa vor e os que que rem vo tar con tra.
A po si ção da Li de ran ça é a de li be rar a Ban ca da, para
que cada um vote de acor do com a sua cons ciên cia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Como vota o Go ver no, só por cu ri o si da de?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver no
já se ma ni fes tou an te ri or men te. Como vota o Go ver no?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– O Go ver no vota se gun do as Ban ca das que o cons ti -
tu em, Sr. Pre si den te. (Ri sos.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Então, quer di zer que V. Exª mu dou seu voto?
Antes, V. Exª vo ta va con tra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– O Lí der vota con tra, mas o Go ver no cons ti tui-se de
Ban ca das li vres, in de pen den tes e har mô ni cas en tre si. 
(Ri sos.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Go ver no a par tir de 2003 vota
”não“. (Ri sos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou co lo -
car a ma té ria em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -
ma ne çam sen ta dos, por gen ti le za. (Pa u sa.)

Está apro va do o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º
86, de 1996, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra
He lo í sa He le na e dos Se na do res Ade mir Andra de,
Ro ber to Fre i re, José Edu ar do Du tra, Edu ar do Su plicy
e Lú cio Alcân ta ra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a V.
Exª que bus que o apo i a men to de três Srs. Se na do res. 
(Pa u sa.)

Os Se na do res Ro ber to Fre i re, Artur da Tá vo la e
Ade mir Andra de apói am o pe di do de ve ri fi ca ção de
quo rum do Se na dor José Edu ar do Du tra.

Va mos à vo ta ção, pelo pa i nel.
Antes, ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que

se en con tram em seus ga bi ne tes para que ve nham
ao ple ná rio, por que es ta mos em vo ta ção no mi nal
pelo pro ces so ele trô ni co.

As Srªs os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – A Li de ran ça do Blo co de Opo si ção re co men da
o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
con cla ma as Srªs e os Srs. Se na do res que não se en -
con tram em ple ná rio que para cá se en ca mi nhem,
por que es ta mos em pro ces so de vo ta ção no mi nal.
(Pa u sa.)

A Mesa in da ga se to dos Srs. Se na do res já vo ta -
ram. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 17.

Houve 2 abstenções.
Total: 63 votos.
Aprovado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo

a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
cometi um engano. O meu voto, na apreciação anteri-
or, é ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata re-
gistrará a manifestação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vota-
ção o art. 3º do projeto – revogam-se as disposições
em contrário –, que foi destacado, em face de seu ca-
ráter genérico, para adequação ao art. 9º da Lei Com-
plementar nº 95, de 1998.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
A Presidência comunica ao Plenário que, com a

aprovação do projeto, fica prejudicada a Emenda nº 1,
de plenário, de parecer contrário da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, por constituir subs-
titutivo à matéria já apreciada.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

É o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 1996
(Nº 1.536/96, na Casa de origem)

Altera o § 1º do art. 39 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta, o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre os serviços no-
tariais e de registro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do rat. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de

novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 39. .................................................
..............................................................
§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultati-

va ou por invalidez nos termos da legisla-
ção a que se refere o art. 201 da Constitui-
ção Federal, permanecendo inaplicável a
aposentadoria compulsória por implemento
de idade."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

É o seguinte o dispositivo rejeitado:

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2000 (nº
1.043/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que acrescenta
inciso ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de se-
tembro de 1992, que organiza a Justiça Mili-
tar da União e regula o funcionamento de
seus Serviços Auxiliares, tendo

Parecer favorável, sob nº 929, de 2001,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 16 de outubro passado,
quando teve sua discussão adiada para hoje.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 706, DE 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento

Interno do Senado Federal, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
2000, de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que
acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seus Serviços Au-
xiliares, a fim de ser feita na sessão de 17 de dezem-
bro de 2001.

Sala das sessões, 27 de novembro de 2001. –
Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para en-
caminhar a votação, concedo a palavra ao autor do
requerimento, Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, solicitaria o atendimento ao requerimento, por-
que a Direção do Superior Tribunal Militar nos comu-
nicou, por telefone, por meio de sua assessoria, que
este projeto já foi atendido pela Lei nº 9.421, e que
será encaminhado um documento a V. Exª, pedindo a
retirada do projeto.



Dessa forma, ganharíamos tempo até que o Tri-
bunal comunique a V. Exª a decisão.

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Osmar Dias, pelo PDT.

V.Exª ouviu as ponderações do Senador Romeu
Tuma?

O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, não falarei sobre a matéria.

É somente para dizer que eu estava no Ministé-
rio, tratando de assunto de interesse do meu Estado,
quando da votação do item nº5. Então, gostaria de re-
gistrar o meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata re-
gistrará a manifestação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam o Requerimento n.º
706, de 2001, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia de hoje, para a

ela retornar na data aprovada, em 17 de dezembro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 107, de 2000 (nº
1.748/99, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que extingue a
5ª e a 6ª Auditorias da 1ª Circunscrição Ju-
diciária Militar, extingue cargos da Magistra-
tura e do Quadro Permanente das Auditori-
as da Justiça Militar da União, e dá outras
providências, tendo

Parecer favorável, sob nº 931, de 2001,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 16 de outubro passado,
quando teve sua discussão adiada para hoje.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a vota-

ção, está encerrada o encaminhamento de votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2000
(Nº 1.748/99, na Casa de origem)

(De iniciativa do Superior Tribunal Militar)

Extingue 5º e a 6º Auditoria da 1º
Circunstancia Judiciaria Militar, extingue
cargos da Magistratura e do Quadro Per-
manente das Auditorias da Justiça Militar
da União, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam extintas, com fundamento nas alí-

neas b e c, do inciso II do art. 96 da Constituição Fe-
deral

I – a 5º Auditoria da 1º Circunscrição Judiciária
Militar;

II – a 6º Auditoria da 1º Circunscrição Judiciária
Militar;

III – dois cargos de Juiz-Auditor e dois cargos de
Juiz-Auditor Substituto, constantes da lotação das Au-
ditorias ora extintas;

IV — treze cargos de Técnico Judiciário e um
cargo de auxiliar Judiciário do quadro permanente
das Auditorias da Justiça Militar.

Art. 2º A alínea a, do art. 11 da Lei nº 8.457, de 4
de setembro de 1992 passa a vigorar com a seguinte
redação:

”Art. ll. .................................................
a) a primeira: quatro Auditorias (NR)
............................................................"

Art. 3º Os magistrados ocupantes dos cargos a
que se refere o inciso III do art 1º desta Lei serão
postos em disponibilidade com remuneração inte-
gral, até seu obrigatório aproveitamento em cargos
idênticos, respeitada a garantia de inamovibilidade.

Art. 4º O Quadro da Magistratura de Primeira
instância da Justiça Militar é o previsto no Anexo I
desta Lei.

Art. 5º Ficam transferidos para o Quadro Perma-
nente da Secretaria do Superior Tribunal Militar duas
Funções Comissionadas de Diretor de secretaria,
FC-09; duas Funções Comissionadas de Supervisor
I, FC-04; e duas Funções Comissionadas de Auxiliar,
FC-02, do Quadro Permanente das Auditorias da Jus-
tiça Militar, criadas pela Lei nº 6.889, de 11 de dezem-
bro de 1980 e transformadas pela Lei nº 9.421, de 24
de dezembro de 1996.

Parágrafo único. As funções Comissionadas ní-
vel FC-09 transferidas na forma deste artigo serão
transformadas em duas funções de Assessor da pre-
sidência conservando a mesma natureza e o mesmo
padrão de vencimentos.



Art. 6º Os processos em andamento nas Audito-
rias ora extintas serão redistribuídos às demais Audi-
torias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, observa-
das as normas legais vigentes.

Art. 7º O acervo das Auditorias ora extintas será
transferido para Diretoria do Foro e Auditorias rema-
nescentes da 1º Circunscrição Judiciária Militar.

Art. 8º É facultado ao Superior Tribunal Militar
transformar funções comissionadas, bem como alte-
rar suas denominações, desde que disso não resulte
acréscimo de despesas.

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentári-
as as consignadas à Justiça Militar da União.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 36, de 2000, tendo como primeiro
signatário o Senador Ramez Tebet, que altera
a redação do § 4º do art. 225 da Constituição
Federal (dispõe sobre a utilização da Floresta
Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar,
os Pantanais Mato-Grossense e
Sul-Mato-Grossense e a Zona Costeira, como
patrimônio nacional, assegurando a preserva-
ção do meio ambiente), tendo

Parecer sob nº 1.237, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão,
em primeiro turno.

Discussão, em conjunto, da proposta e do subs-
titutivo.(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, para prosseguimento da discus-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 681, de 2001 – art. 281

combinado com o art. 357 do Regimento Interno)

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção 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. (Dispondo que
as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico não incidirão sobre as re-
ceitas decorrentes de exportação, contudo
podendo incidir sobre a importação de bens
ou serviços de telecomunicações, derivados
de petróleo e combustíveis, define alíquotas e
competência), tendo

Parecer favorável, sob nº 1.350, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão,
em primeiro turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria

constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, para prosseguimento da discus-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n.º 693, de 2001 – art. 167

do Regimento Interno)

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 29, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Arlindo Porto,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª e 7ª Região, tendo

Parecer favorável, sob n.º 1.277, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.

Transcorre hoje a terceira sessão de discus-
são, em primeiro turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria

constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, para prosseguimento da discus-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 290, de 2001 (nº
470/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Arbitragem
Comercial Internacional entre o Mercosul, a
República da Bolívia e a República do Chile,



concluído em Buenos Aires, em 23 de julho
de 1998, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.325, de
2001, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
José Sarney.

Discussão da matéria, em turno único.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.

Exª a palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela

ordem.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srase
Srs Senadores, regimentalmente, os projetos dessa
natureza deveriam ter sido remetidos à Comissão
Conjunta do Mercosul que presido neste Congresso.
Uma vez que assumi recentemente a Presidência
desta Comissão, pergunto a V. Exª se esse projeto
passou por ela.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
verificar o processo Exª.

Verificando o processo, nobre Senador, consta-
tamos que passou sim. Há, inclusive, relatório e o pa-
recer é de 24 de novembro de 1999.

A Mesa agradece a atenção dada por V. Exª à
matéria tão relevante.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a vota-

ção, encerro o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, de 2001

(Nº 470/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial Internacional entre
o Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído em Bue-
nos Aires, em 23 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Arbitragem Comercial Internacional entre o Mercosul,

a República da Bolívia e a República do Chile, conclu-
ído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua-
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 297 de 2001 (nº
163/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convênio sobre a Recu-
peração de Bens Culturais Roubados ou
Exportados Ilicitamente, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Peru, em Bra-
sília, em 26 de fevereiro de 1996, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.326, de
2001, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu
Tuma.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a vota-

ção, encerro o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 297, DE 2001

(Nº 163/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Conduto sobre a
Recuperação de Bens Culturais Rouba-
dos ou Exportados licitamente, celebra-
do entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República
do Peru, em Brasília, em 28 de fevereiro
de 1996.

O Congresso Nacional decreta:



Art. 1º Fica aprovado o texto do Convênio sobre
a Recuperação de Bens Culturais Roubados ou
Exportados licitamente, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública do Peru, em Brasília, em 26 de fevereiro de
1996.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Convênio, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 13:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 126, de 1996-CN, de au-
toria da Senadora Marina Silva, que institui
o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente
e Cidadania e dá outras providências, tendo

Pareceres favoráveis, sob nºs
– 90, de 1999, da Comissão de Educa-

ção, Relator: Senador Sebastião Rocha; e
– 1.170, de 2001, da Comissão Direto-

ra, Relator: Senador Geraldo Melo.
A matéria constou da Ordem do Dia da

sessão deliberativa ordinária do último dia
20, quando teve sua discussão adiada para
hoje.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, estou inscrita.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª

aceita encaminhar a votação?
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Acei-

to, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Agrade-

ço a atenção de V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva

para encaminhar a votação.
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, como foi um projeto
que contou com o parecer favorável das Comissões
em que foi analisado e certamente não terá nenhuma
resistência, ater-me-ei apenas a alguns aspectos

dessa dupla homenagem que aprovaremos no plená-
rio do Senado. Espero que também seja aprovado o
quanto antes na Câmara dos Deputados.

O Diploma Chico Mendes é uma dupla homena-
gem, porque, ao mesmo tempo em que se refere
àquele que evidentemente é uma das figuras de mai-
or destaque na defesa do meio ambiente não apenas
no Brasil mas no mundo, é também uma forma de ho-
menagear aquelas pessoas ou instituições que dão
continuidade a essa luta e que merecem reconheci-
mento por meio de uma deferência feita pelo Con-
gresso Nacional. O diploma leva o nome de uma das
pessoas reconhecida em todo o mundo como de-
fensor da Amazônia e símbolo da defesa do meio
ambiente. Trata-se de Chico Mendes, assassinado
no dia 22 de dezembro de 1988, uma semana após
a sua grande luta contra fazendeiros e em prol da
criação das reservas extrativistas. Após algumas
conquistas alcançadas pelo movimento, ele foi eli-
minado.

Chico Mendes merece esta homenagem, bem
como todas as pessoas ou instituições que hoje mi-
litam na defesa do desenvolvimento sustentável, da
preservação dos nossos recursos naturais, dos di-
reitos humanos. Este diploma é também para os
que atuam na área dos direitos humanos, da cida-
dania, não se limitando, apenas à questão do meio
ambiente.

Chico Mendes, além de ter sido um seringuei-
ro que militou em Xapuri, soube trabalhar com seus
companheiros pela defesa da floresta como meio
de sobrevivência. Foi incompreendido à época tan-
to por seus companheiros sindicalistas, partidários
que viam em sua militância uma forma muito mode-
rada de realização de luta política, como também
por parte dos que lutavam em favor da defesa ambi-
ental. Estes últimos o criticavam tanto pelo seu envol-
vimento partidário, por ser um fundador do Partido
dos Trabalhadores, quanto pela sua militância na
Central Única dos Trabalhadores.

Os sindicalistas, no caso, algumas pessoas liga-
das ao PT, Partido do Chico, o criticavam pela sua
ação acentuada na defesa da floresta e do meio ambi-
ente; os ambientalistas o criticavam pelo envolvimen-
to muito forte com o sindicalismo e com o Partido dos
Trabalhadores.

Na verdade, Chico Mendes combinou três coi-
sas muito importantes: ação política e organizativa e
a consciência da necessidade dela, a defesa da Ama-
zônia, que, no início, não era compreendida como de-
fesa da ecologia, mas do direito à vida, à liberdade e à
felicidade, o direito de as pessoas viverem com digni-
dade e a forma dos seringueiros e índios terem aces-
so à vida, à liberdade e à felicidade dentro da floresta,
espaço em que poderiam desenvolver-se econômica,
social e culturalmente.



Assim, ao realizar essa luta também estava dan-
do uma grande contribuição à humanidade na defesa
do nosso maior patrimônio em termo de recursos na-
turais, que é a Floresta Amazônica, uma floresta me-
gadiversa, responsável por 22% das espécies vivas
do Planeta, responsável por mais de 20% de toda
água doce, onde há incalculáveis riquezas – muitas
das quais sequer são conhecidas. Apesar do pouco
conhecimento que temos, estudo que vem sendo rea-
lizado pelo Ibama diz que tais riquezas estão avalia-
das em 4 trilhões de reais.

Chico Mendes ao iniciar essa luta local não per-
deu a dimensão global do significado dela, nem da
construção dessas alianças. Devido a sua liderança,
projetou-se para além do seu espaço, para além do
seu tempo. Chico Mendes tinha uma capacidade fan-
tástica de diálogo e de negociação, não apenas com
interlocutores locais e nacionais, mas também inter-
nacionais. Um exemplo disso foi a luta que travou pe-
rante o Banco Interamericano, na ocasião da abertura
da BR-364, cujos serviços foram paralisados. Tal luta
ocorreu não porque ele era contra a estrada – como
dizem e diziam alguns dos seus adversários –, mas
porque ele queria que a estrada fosse feita com res-
peito às populações indígenas, com respeito aos se-
ringueiros e ribeirinhos e, sobretudo, com respeito ao
meio ambiente, que não poderia jamais ser negligen-
ciado na feitura de uma estrada que poderia causar
sérios problemas. Com certeza, a estrada fazia parte
dos planos de desenvolvimento para o Acre e para a
Amazônia, que estavam na cabeça do Chico Mendes.

Sr. Presidente, foi com esse espírito de vanguar-
da em todos os sentidos que aquele modesto ho-
mem, alfabetizado em jornais já adulto, desempe-
nhou uma luta que é, no mínimo, uma espécie de mito
para todos os amazônidas e, sobretudo, um ato de
coragem e talvez até de iluminação de alguém que
não poupou esforços a fim de que hoje colhêssemos
os frutos que estamos colhendo.

Certo dia, viajava em um avião que vai para o
Acre, o Amazonas, e assim por diante, e vi, numa da-
quelas revistas de bordo, uma propaganda do Gover-
no do Estado do Amazonas, a qual dizia que aquele é
um Estado que confere todas as vantagens em ter-
mos de turismo e de investimento, pois possui 96% de
sua área preservada E fiquei lembrando que, quando
vivo, Chico Mendes travou uma batalha no bom senti-
do, do bom combate, com algumas lideranças daque-
le Estado, ao defender um desenvolvimento que não
destruísse nossas florestas, um desenvolvimento que
não fosse tão devastador para os nossos interesses
ambientais, econômicos, culturais e sociais.

A luta de Chico Mendes inicialmente tinha mui-
tos pólos de resistência, mas treze anos após a morte
dele podemos observar que é vitoriosa na cabeça da-
queles que a iniciaram e na cabeça dos que vieram

depois. Não importa o tempo em que dermos início às
boas obras; o importante é podermos iniciá-las.

Ao encerrar, Sr. Presidente, pois noto que meu
tempo está esgotado, gostaria de dizer que o diploma
é uma dupla homenagem, repito, a Chico Mendes e a
todos aqueles velhos e novos convertidos que com-
preendem que o homem não é um ser exclusivo na
sua relação com a natureza, que o homem depende
da natureza, da qual faz parte, e que ambos se com-
pletam numa cadeia de vida que não pode jamais se-
cundar um ao outro. A luta pelo desenvolvimento na
Amazônia só pode ser correta se incorporar critérios
de sustentabilidade, sustentabilidade essa que não é
apenas ambiental; é também social, cultural, política
e, sobretudo, ética. Se tivermos o propósito ético de
desenvolver a Amazônia com justiça social, com pre-
servação do meio ambiente e, inclusive, da diversida-
de cultural que ali existe, com certeza acharemos as
respostas técnicas para fazê-lo. E o caboclo, o serin-
gueiro, o índio, o ribeirinho têm muito dessas respos-
tas que hoje já são incorporadas por todos aqueles da
academia que de boa-fé nos ajudam a formular con-
ceitos e alternativas de um desenvolvimento que seja
verdadeiramente sustentável.

Em nome dessa memória e do esforço de todos
aqueles que hoje estão empenhados nessa luta, re-
comendo a aprovação do Diploma Chico Mendes,
para o Congresso Nacional oferecer a todos aqueles
que se destaquem na defesa dos direitos humanos e
do meio ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha, para encami-
nhar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a pala-
vra na condição de Relator deste projeto para home-
nagear a Senadora Marina Silva e dizer da minha sa-
tisfação de haver relatado este importante instrumen-
to que pereniza a memória de Chico Mendes e, mais
do que isso, significa um estímulo para que estudio-
sos, pesquisadores, pessoas da própria floresta, in-
clusive, entidades e empresas possam continuar con-
tribuindo para a causa do meio ambiente e da cidada-
nia em nosso País. Nós que moramos na Amazônia,
que vivemos naquela região belíssima do Brasil e do
planeta, temos que cuidar bem dela e oferecer ao Go-
verno brasileiro e à Nação instrumentos capazes de
contribuir para a conscientização, para a politização,
para que o povo brasileiro, sensibilizado, possa con-
tribuir para as causas aqui mencionadas pela Sena-
dora Marina Silva, que nos colocam, sem dúvida algu-
ma, em condição de defensores da Amazônia e de
defensores, sobretudo, do amazônida, da pessoa que
lá vive, que tem que buscar o desenvolvimento com-



patível com as condições ambientais que hoje o mun-
do exige e o Brasil também.

Nós, que moramos na Amazônia, temos uma
preocupação ainda maior com a internacionalização,
com a ocupação. Uns dizem que esse assunto não
deve ser levado a sério, mas não podemos descuidar
de nada que diga respeito à Amazônia, e esse projeto
vem contribuir para tudo isso.

Queria apenas alertar à Senadora Marina Silva
sobre as dificuldades de implementação de um proje-
to dessa natureza. Fui autor do projeto de resolução
que criou o Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribei-
ro. Estamos a duras penas tentando instalar essa co-
missão, trabalhar e agraciar com esse Diploma as
pessoas que têm contribuído para as causas da edu-
cação brasileira.

Penso que, tanto eu como V. Exª, Senadora Ma-
rina Silva, apesar de a pretensão ter sido valiosa, co-
metemos um pequeno equívoco. Deveríamos ter feito
esses projetos apenas no âmbito do Senado Federal
e não do Congresso Nacional, onde é muito difícil via-
bilizá-los.

Eu já estudo um projeto alternativo para criar o
diploma do mérito educativo somente no âmbito do
Senado, no caso Darcy Ribeiro. Talvez V. Exª, mais
adiante, tenha de fazer o mesmo no caso Chico Men-
des, haja vista que, quanto ao diploma Darcy Ribeiro,
já existe um prêmio na Câmara dos Deputados, e se
fizermos um no Senado, estaremos praticamente
ocupando esse espaço. No caso do diploma Chico
Mendes, o meu receio é relacionado com a difícil im-
plantação de projetos dessa natureza quando dizem
respeito ao Congresso Nacional, às duas Casas.

De qualquer forma, desejo saudar V. Exª e as
pessoas que moram na Amazônia e no Brasil todo e
deixar claro que essa é uma mensagem concreta do
Parlamento brasileiro, de iniciativa da Senadora Mari-
na Silva, no sentido de que os projetos que melhoram
a condição de vida do homem da Amazônia, com fun-
damento nas condições adequadas no âmbito ecoló-
gico e ambiental, devem ser estimulados e, portanto,
agraciados com um diploma dessa natureza.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não mais

havendo quem queira encaminhar, encerro o encami-
nhamento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 126, DE 1996-CN

Institui o Diploma Chico Mendes de
Meio Ambiente e Cidadania e dá outras
providências.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Fica instituído o Diploma Chico Mendes

do Meio Ambiente e Cidadania, destinado a agraciar
a pessoa, natural ou jurídica, que tenha contribuído
de forma relevante para a causa do meio ambiente e
da cidadania.

Parágrafo único. A contribuição mencionada no
caput desse artigo deverá contar com a possibilidade
de ter sua relevância comprovada, através de resulta-
dos concretizados junto a pessoas, grupos populacio-
nais ou áreas de atuação a que se destine.

Art. 2º O diploma será conferido, anualmente, no
primeiro dia útil após o dia 1º de dezembro, mês da
morte do líder seringueiro, em sessão do Congresso
Nacional especialmente convocada para este fim.

Art. 3º Para proceder à apreciação e à escolha
do agraciado será constituído um Conselho a ser inte-
grado por cinco membros titulares e seus respectivos
suplentes do Congresso Nacional e pelo seu Presi-
dente que, por sua vez, fará a indicação dos parla-
mentares por ocasião do início de cada sessão legis-
lativa.

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios
membros que o elegerão entre seus integrantes.

Art. 4º Os nomes dos candidatos serão envia-
dos à mesa Diretora do Congresso Nacional até o últi-
mo dia do mês de outubro, acompanhados de justifi-
caiva, para posterior deliberação, em conformidade
com o que determina o art. 3º

Parágrafo único. Fica vedado o patrocínio direto
de pessoa jurídica a qualquer nome, assim como a in-
dicação de integrantes dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário Federais, do Presidente da República e de Mi-
nistro de Estado.

Art. 5º O nome do agraciado será enviado à
Mesa Diretoria do Congresso Nacional e publicamen-
te divulgado conforme o disposto no art. 2º

Art. 6º O agraciado receberá o Diploma Chico
Mendes de Meio Ambiente e Cidadania, cuja forma e
teor serão sugeridos pelo Conselho à Mesa Diretora
do Congresso Nacional.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 14:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 660, de 2001, do Senador Paulo
Souto, solicitando a retirada, em caráter de-



finitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 79,
de 2000, de sua autoria.

Em votação o requerimento. (Pausa)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro

o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2000, vai,

definitivamente, ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgota-

das as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora

oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 86, de 1996 (n.º 1.536/96, na Casa de ori-
gem), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.402, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 86, de 1996 (nº 1.536, de 1996,
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº86, de 1996 (nº1.536,
de 1996, na Casa de origem), que altera o § 1º do art 39
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que re-
gulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispon-
do sobre os serviços notariais e de registro, com alte-
rações redacionais para adequação à Lei Comple-
mentar nº95, de 26 de fevereiro de 1998, com a reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de
abril de 2001.

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de novem-
bro de 2001. – Ramez Tebet – Ronaldo Cunha
Lima – Antonio Carlos Valadares – Mozarildo Ca-
valcanti.

ANEXO AO PARECER Nº 1.402, DE 2001

Altera o § 1º do art. 39 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre os serviços no-
tariais e de registro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 39 da Lei nº8.935, de 18 de

novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 39. .................................................
..............................................................

§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa
ou por invalidez nos termos da legislação a
que se refere o art. 201 da Constituição Fe-
deral, permanecendo inaplicável a aposenta-
doria compulsória por implemento de idade.

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 707, DE 2001

Dispensa de publicação de redação
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996 (nº 1.536/96, na
Casa de origem), que altera o § 1º do art. 39 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta
o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os
serviços notariais e de registro.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprova-
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final ao Projeto de Lei da Câmara n.º 107, de
2000 (n.º 1.748/99, na Casa de origem), que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

É lido o seguinte:



PARECER Nº 1.403, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 107, de 2000 (nº 1.748, de 1999,
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2000 (nº
1.748, de 1999, na Casa de origem), que extingue a
5ª e a 6ª Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Mili-
tar, extingue cargos da Magistratura e do Quadro Per-
manente das Auditorias da Justiça Militar da União, e
dá outras providências, com alterações redacionais
para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei Com-
plementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de novembro
de 2001. – Ramez Tebet, Presidente – Antonio Carlos
Valadares, Relator – Marluce Pinto – Antero Paes de
Barros – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 1.403, DE 2001

Extingue a 5ª e a 6ª Auditorias da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, extingue car-
gos da Magistratura e do Quadro Perma-
nente das Auditorias da Justiça Militar da
União, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extintas, com fundamento nas alíne-

as b e c do inciso II do art. 96 da Constituição Federal:

I – a 5ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar;

II – a 6ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar;

III – 2 (dois) cargos de Juiz-Auditor e 2
(dois) cargos de Juiz-Auditor Substituto, cons-
tantes da lotação das Auditorias extintas;

IV – 13 (treze) cargos de Técnico Judi-
ciário e 1 (um) cargo de Auxiliar Judiciário
do Quadro Permanente das Auditorias da
Justiça Militar.

Art. 2º A alínea a do art. 11 da Lei nº 8.457, de
4 de setembro de 1992, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

”Art. 11. .................................................
a) a primeira: 4 (quatro) Auditorias;
..............................................."(NR)

Art. 3º Os magistrados ocupantes dos cargos a
que se refere o inciso III do art. 1º desta Lei serão pos-
tos em disponibilidade com remuneração integral, até
seu obrigatório aproveitamento em cargos idênticos,
respeitada a garantia de inamovibilidade.

Art. 4º O Quadro da Magistratura de Primeira
Instância da Justiça Militar é o previsto no Anexo I
desta Lei.

Art. 5º São transferidos para o Quadro Perma-
nente da Secretaria do Superior Tribunal Militar 2
(duas) funções comissionadas de Diretor de Secreta-
ria, FC-09; 2 (duas) funções comissionadas de Su-
pervisor I, FC-04; e 2 (duas) funções comissionadas
de Auxiliar, FC-02, do Quadro Permanente das Audi-
torias da Justiça Militar, criadas pela Lei no 6.889, de
11 de dezembro de 1980, e transformadas pela Lei nº
9.421, de 24 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. As funções comissionadas ní-
vel FC-09 transferidas na forma deste artigo serão
transformadas em 2 (duas) funções de Assessor da
Presidência, conservando a mesma natureza e o
mesmo padrão de vencimentos.

Art. 6º Os processos em andamento nas Audito-
rias extintas serão redistribuídos às demais Auditori-
as da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, observadas
as normas legais vigentes.

Art. 7º O acervo das Auditorias extintas será
transferido para a Diretoria do Foro e Auditorias rema-
nescentes da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por
ato do Presidente do Superior Tribunal Militar.

Art. 8º É facultado ao Superior Tribunal Militar
transformar funções comissionadas, bem como alte-
rar suas denominações, desde que disso não resulte
acréscimo de despesa.

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentári-
as consignadas à Justiça Militar da União.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.



O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 708, DE 2001

Dispensa de publicação de redação
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº107, de 2000 (nº1.748/99, na
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal Mi-
litar, que extingue a 5ª e a 6ª Auditorias da 1ª Circuns-
crição Judiciária Militar, extingue cargos da Magistra-
tura e do Quadro Permanente das Auditorias da Justi-
ça Militar da União, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprova-
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O projeto vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final ao Projeto de Resolução n.º 126, de 1996
– CN, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.404, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 126, de 1996-CN.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 126, de 1996-CN, que
institui o Diploma Chico Mendes de Meio ambiente e
Cidadania e dá outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de no-
vembro de 2001.

Ramez Tebet – Antonio Carlos Valadares –
Mozarildo Cavalcanti – Ronaldo Cunha Lima –
Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 1.404, DE 2001

Institui o Diploma Chico Mendes de
Meio Ambiente e Cidadania e dá outras
providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído o Diploma Chico Mendes de

Meio Ambiente e Cidadania, destinado a agraciar a
pessoa, natural ou jurídica, que tenha contribuído de
forma relevante para a causa do meio ambiente e da
cidadania.

Parágrafo único. A contribuição mencionada no
caput deste artigo deverá contar com a possibilidade
de ter sua relevância comprovada, através de resulta-
dos concretizados junto a pessoas, grupos populacio-
nais ou áreas de atuação a que se destine.

Art. 2º O diploma será conferido, anualmente, no
primeiro dia útil após o dia 1º de dezembro, mês da
morte do líder seringueiro, em sessão do Congresso
Nacional especialmente convocada para esse fim.

Art. 3º Para proceder à apreciação e à escolha
do agraciado será constituído um Conselho a ser inte-
grado por 5 (cinco) membros titulares e seus respecti-
vos suplentes do Congresso Nacional e pelo seu Pre-
sidente que, por sua vez, fará a indicação dos parla-
mentares por ocasião do início de cada sessão legis-
lativa.

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios
membros que o elegerão entre seus integrantes.

Art. 4º Os nomes dos candidatos serão envia-
dos à Mesa do Congresso Nacional até o último dia
do mês de outubro, acompanhados de justificativa,
para posterior deliberação, em conformidade com o
que determina o art. 3º.

Parágrafo único. É vedado o patrocínio direto de
pessoa jurídica a qualquer nome, assim como a indi-
cação de integrantes dos Poderes Legislativo e Judi-
ciário Federais, do Presidente da República e de Mi-
nistro de Estado.

Art. 5º O nome do agraciado será enviado à
Mesa do Congresso Nacional e publicamente divul-
gado conforme o disposto no art. 2º.

Art. 6º O agraciado receberá o Diploma Chico
Mendes de Meio Ambiente e Cidadania, cuja forma e
teor serão sugeridos pelo Conselho à Mesa do Con-
gresso Nacional.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido e aprovado o seguinte:



REQUERIMENTO Nº 709, DE 2001

Dispensa de publicação redação fi-
nal.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Resolução nº126, de 1996 – CN, que institui o
Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e Cidada-
nia e dá outras providências.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. –
Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprova-
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 710,DE 2001

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 167 do Regimento

Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara nº78, de 2001 (nº 2.373/2000, na Casa de
origem), que institui o Dia da Bíblia.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presi-
dência defere o requerimento. A matéria a que se re-
fere será imediatamente incluída em Ordem do Dia da
próxima quinta-feira.

Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste 1º
de dezembro realizam-se, na grande maioria dos paí-
ses, múltiplas manifestações a propósito da passa-
gem de mais um Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

É mais uma das tantas oportunidades, imperio-
samente repetidas, para reflexão acerca de proble-
ma, em parte, ainda insolúvel, que a todos convoca
para a imensa tarefa de amparar as vítimas e proteger
as comunidades sadias contra o progressivo avanço
da terrível doença.

A esse propósito, não faz muito, fizemos regis-
trar, nos Anais do Senado, que a Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida, ao ser identificada há cerca de
20 anos, produziu em todo o mundo reações de medo
em uns e de descaso em outros. Sabia-se, então, da
necessidade de efetivo compromisso do Estado e da
sociedade com a divulgação de práticas preventivas,
além de permanente incentivo à pesquisa científica e
à expansão do acompanhamento médico e psicológi-
co dos portadores do vírus HIV.

Nesse rumo, a Conferência Mundial da Aids, re-
alizada pela Organização das Nações Unidas, na me-
tade do corrente ano, discutiu sugestões para o con-
trole da doença, de que são portadores dezenas de
milhões de pessoas em todo o mundo, que pode, no
próximo decênio, provocar mortes de 95% de suas ví-
timas não-tratadas. A esse futuro tão preocupante, fe-
lizmente, opõe-se a pesquisa científica, que promete,
além de possibilitar a produção de vacinas contra a
Aids, também a fabricação de medicamentos de má-
xima eficiência no tratamento de infectados para os
próximos cinco anos.

Laboratórios da França e dos Estados Unidos,
após obterem resultados favoráveis com a utilização
de cobaias, iniciaram a fase de experimentos em gru-
pos humanos a fim de promover testes em larga esca-
la a partir do próximo ano.

Justifica-se, portanto, a defesa da universaliza-
ção do acesso ao tratamento, promovida pela delega-
ção brasileira, sem a qual a grande maioria dos doen-
tes poderão ser vítimas fatais da doença nos próxi-
mos dez anos.

Essas ações têm determinado, em nosso País e
em todo o mundo, que a doença se propaga lenta-
mente e que a pessoas que adquiriram a Síndrome
da Imunodeficiência possam contar com perspectivas
mais favoráveis de sobrevivência. Porém, líder na
América Latina, o Brasil ostenta o terceiro maior nú-
mero de contaminações notificadas entre todas as
Nações.

Daí, certamente, a intensificação dos trabalhos
promovidos pelo Ministério da Saúde nesse campo. O
órgão, confrontado agora com o acelerado cresci-
mento da Aids na população com idade superior aos
50 anos, determinou também a inclusão dessa faixa
etária nas futuras campanhas preventivas.

Isso porque, enquanto a incidência da Aids, em
geral, era estável, triplicavam os casos entre os ido-
sos no período de 1989 a 1999.

De início, ocorriam 21,59 casos de contamina-
ção de pessoas com idade superior a 50 anos para
cada 100 mil habitantes e, no final, registravam 62,83
casos nas mesmas condições, o que sugere, em nú-
meros absolutos, a existência de cerca de 15 mil ido-
sos vítimas da doença.



Números recentemente levantados pelo Minis-
tério da Saúde também indicam o quanto é grave a si-
tuação dos usuários de drogas injetáveis. Mais da
metade é portadora do HIV e 85% de hepatite C, do-
ença também transmissível pelo uso compartilhado
de seringas, prática comum entre usuários de drogas
do País, hoje calculados entre 700 mil e 1 milhão de
indivíduos, concentrados, em sua maioria, no Sul e no
Sudeste.

Para enfrentar essa realidade, o Governo man-
tém o Programa de Redução de Danos, que desde
1994 abrange 78 Municípios de 26 Estados e atende
a uma clientela de cerca de 30 mil usuários.

O bom resultado desse trabalho pode ser medi-
do também por seu baixo custo. Enquanto o método
consome R$72,00 doente/ano, o Ministério da Saúde
paga cerca de R$12 mil para o tratamento de um so-
ropositivo no mesmo período.

Deve ser citado, ainda, o excelente resultado
obtido, no ano passado, com a redução dos índices
de contaminação, atribuído, em grande parte, à distri-
buição de kits de prevenção, como ocorre em países
como Inglaterra e a Austrália, que dessa forma conse-
guiram deter a epidemia.

De 20 mil novos casos de Aids então registra-
dos, 18% correspondiam a usuários de drogas injetá-
veis. Entre as décadas de 80 e 90, os índices de con-
taminação chegavam a alarmantes 30%.

Com a distribuição de coquetel de 12 medica-
mentos, o Ministério da Saúde empregou mais de
R$350 milhões, em 1998; mais de R$600 milhões em
1999; e mais de R$800 milhões no ano passado.

Devo dizer, Sr. Presidente, que essa garantia do
remédio gratuito para os portadores do HIV surgiu no
Senado da República, com um projeto do Senador
José Sarney, do qual fui o Relator, que, posteriormen-
te aprovado no Senado e na Câmara, foi sancionado
pelo Presidente da República. Tratava-se de um pro-
jeto autorizativo, mas tinha um grande conteúdo hu-
manitário, visando à interrupção da cadeia de trans-
missão e a cura desses pacientes por meio dessas
drogas que hoje já são conhecidas.

Acresce que o Programa Nacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis/Aids promoveu, naquele
ano, o recolhimento de cerca de 300 mil seringas, a
diminuição de 60% no seu compartilhamento e regis-
trou o pedido de tratamento de dependência química
de mais de dez mil usuários de drogas injetáveis.

Merece referência, ainda, a proposta do Progra-
ma Brasileiro de Aids no sentido da celebração de
acordo com os países do Mercosul, para enfrentar,
em conjunto, a doença, sobretudo no aspecto preven-
tivo.

Assim, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai ce-
lebrarão, ainda no corrente ano, o compromisso de
tentar reduzir a incidência da moléstia nas fronteiras,

onde é grande a ocorrência de prostituição e de tráfi-
co e uso de drogas injetáveis.

Conclui-se de todo o exposto, que os eventos in-
ternacionais relacionados à luta da humanidade con-
tra a Aids reforçam o compromisso de que sejam in-
tensificados programas governamentais que aqui se
desenvolvem.

Esse dever impõe-se principalmente em face do
ainda elevado número de contaminados com o HIV,
que podem desenvolver a doença, e do inquestioná-
vel acerto dos programas desenvolvidos pelo Ministé-
rio da Saúde, que nesta oportunidade brevemente co-
mentamos.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Lúcio Alcântara, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Pois não, ouço V. Exª, Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Peço a
palavra apenas para endossar que a prevenção e as
medidas em conjunto com os diversos países são
fundamentais nesse sentido. Um país isolado tomar
as medidas necessárias e os demais não participa-
rem desse esforço, não resolve o problema. Tomar
medidas de um modo geral é extremamente impor-
tante, não só neste caso como também em face de
congêneres, em outros campos, porque visam à pro-
teção. Com relação à febre aftosa, por exemplo, que
atingiu os países do Mercosul, as medidas sanitárias
foram tomadas em conjunto, até porque os produtos
que saíam daqui para o Mercado Europeu ou para ou-
tras regiões traziam o selo com a informação made in
Mercosul, ou seja, eram proveniente de toda a região.
Cumprimento V. Exª., especificamente, neste caso
abordado, ao defender essa tese.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner, o apar-
te de V. Exª só ratifica a informação e a necessidade
da participação de todos, Governo e comunidade.

Devo dizer que esse programa, não obstante a
participação decisiva do Ministério da Saúde e o cus-
teio de um programa, que é muito caro, tem o seu su-
cesso em grande parte alicerçado na participação e
na contribuição de organizações não-governamenta-
is que, desde o início, mesmo quando tudo em rela-
ção à doença era somente preconceito, indiferença e
estigma, já estavam – as igrejas, organizações
não-governamentais – envolvidas com a questão. E
continuam, até hoje.Certamente, grande parte do êxi-
to do programa brasileiro repousa nessa participação
da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Paulo Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado aprovou, no
ano passado, debaixo de grande expectativa, a co-



nhecida e hoje famosa Lei de Responsabilidade Fis-
cal.

Naquela época, muitos Senadores, e com ra-
zão, acharam que havia algumas correções a serem
feitas, mas era imprescindível aprová-la, mesmo por-
que se tratava de um ano eleitoral e o País precisava,
como ainda hoje necessita, de muita seriedade no tra-
tamento de suas contas.

Venho a esta tribuna para, em uma comunica-
ção muito rápida, demonstrar os primeiros resultados
da Lei de Responsabilidade Fiscal, tomando como
exemplo uma amostra realizada com Municípios da
Bahia.

Não se trata ainda de balanços auditados pelo
Tribunal de Contas, mas de balanços examinados,
naturalmente de forma extra-oficial pelo Ministério da
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional com a Cai-
xa Econômica. O BNDES, que também conta com
uma equipe que tem prestado uma excelente contri-
buição ao cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal neste País, fez um resumo.

Essa amostra foi realizada com 246 Municípios
baianos, ou seja, aproximadamente 60% das nossas
cidades e 73% da população. Felizmente – creio que
este é um motivo de satisfação para o Parlamento , os
resultados mostram que a grande maioria dos Municí-
pios, desde o ano passado, demonstrou que se está
perfeitamente enquadrado na Lei, fazendo um Gover-
no responsável, atingindo o principal objetivo dela.

Vejamos, portanto, alguns exemplos com rela-
ção à cobrança dos impostos, que, na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, muito mais do que um direito, pas-
sou a ser uma obrigação dos administradores, pois
sabemos que, em Municípios pequenos, não se fazia
essa cobrança com certa regularidade. Cem por cen-
to das prefeituras já cobram algum tipo de imposto, o
que é um aspecto importantíssimo. R$2,1 bilhões de
impostos recolhidos já superam a arrecadação do
Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, já se
começa a alterar a idéia de que a maioria dos recur-
sos das Prefeituras são provenientes apenas das
transferências do Governo do Estado e do Governo
Federal, embora, naturalmente, esse panorama deva
continuar durante algum tempo, sobretudo para os
pequenos Municípios do País.

Com relação aos gastos com pessoal, 95% dos
Municípios da amostra, como eu disse, refere-se a
60% dos Municípios da Bahia, que já têm uma despe-
sa líquida de pessoal, atendendo ao limite máximo,
ou seja, 40% da receita corrente é o gasto médio na-
cional. Mas, 95% dos Municípios já estão enquadra-
dos naquele limite que foi estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Com relação aos problemas do equilíbrio, 73%
desses Municípios têm superávit orçamentário que,
no conjunto, chega a 11,6 milhões. Ou seja, não é um

número brilhante com relação ao superávit, mas sig-
nifica que os Municípios já estão enquadrados e que
já começam a apresentar também um superávit pri-
mário.

Do ponto de vista do endividamento, ele é pou-
co; 49% da receita corrente é o tamanho médio da dí-
vida dos Municípios, ou seja, os Municípios são, por-
tanto, menos endividados do que os Estados e do que
a União; 42% dessas cidades têm dívida bancária
nula, e assim mesmo 2/3 da dívida municipal é de
apenas quatro cidades que devem ser, naturalmente,
os maiores Municípios do Estado.

Os Municípios já começam a poupar, portanto,
para financiar os seus investimentos. Apenas 23%
dos investimentos são cobertos por operação de cré-
dito e por transferência de capital, ou seja, os Municí-
pios estão investindo com os seus recursos próprios,
o que significa, portanto, um esforço fiscal já aprecia-
do.

Eles estão compromissados com a responsabi-
lidade social. Esse é um ponto importante. Aproxima-
damente 50% dos gastos dos Municípios são destina-
dos à educação e à saúde: 29% em educação e 18%
em saúde.

São números animadores e importantes. Eles
se referem ao primeiro ano da execução da Lei de
Responsabilidade Fiscal, porque ela só foi aprovada
no mês de maio. Isso é extremamente animador para
os objetivos da lei.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Paulo Souto?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Paulo Souto, neste momento em que V. Exª anali-
sa a existência de aproximadamente um ano da Lei
de Responsabilidade Fiscal, eu queria cumprimen-
tá-lo. Aliás, conversei com dois engenheiros que tra-
balham na área de planejamento em Prefeituras Mu-
nicipais de Santa Catarina. Um é o Dr. Fábio da Prefe-
itura de Bombinhas; o outro é o Dr. Marçal, da Prefei-
tura de Caçador, que fica no grande oeste catarinen-
se, na região do Contestado. Hoje, eles me endossa-
ram a tese de que a Lei da Responsabilidade Fiscal
veio para colaborar e dar mais tranqüilidade aos ad-
ministradores municipais e também – por que não di-
zer – aos administradores estaduais. Assim, a pessoa
dorme mais descansada, sabendo que não vai dar
um passo maior que a perna. O nosso costume, no
Brasil, era começar a obra, lançar a pedra fundamen-
tal, lançar o foguete, fazer a festa, não se interessan-
do, depois, se havia recursos programados para con-
tinuar, não se interessando em quem ganha, em
quem vai suceder. A coisa fica por aí. Falo de catego-
ria, porque fui relator, nesta Casa, em 1995, 1996, de
uma comissão que analisou as obras federais inaca-



badas no Brasil. Sr. Presidente, eu e o Senador Car-
los Wilson na época analisamos. Isso era uma desre-
gulamentação. Era, como se diz popularmente, ”uma
bagunça organizada“. Ninguém se entendia. Come-
çavam uma obra e deixavam-na para lá. Hoje não;
para começar uma obra, o administrador pensa me-
lhor, porque poderá ser responsabilizado cível e cri-
minalmente por ela. Isso traz tranqüilidade. Nós esta-
mos nos organizando e nos equilibrando. Sei que em
Santa Catarina não só pelos que os dois engenheiros
que estão aqui dizem, mas ouvimos também dos Pre-
feitos – está surtindo efeitos extraordinários. V. Exª faz
a análise da Bahia; podemos constatar que Santa Ca-
tarina está indo no mesmo rumo. Eu diria até que pre-
cisamos fazer com que para o Governo Federal haja
também um teto. Não podemos fazer endividamento
com o céu por limite. O Brasil também estaria em
equilíbrio. Por isso eu quis, neste aparte, cumprimen-
tar V. Exª pelo tema que está a abordar.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obri-
gado, Senador Casildo Maldaner. Tenho certeza de
que essa situação deve estender-se para os outros
Estados. Os Municípios, no primeiro ano, examina-
ram a lei; fizeram um grande esforço e agora estão
enquadrados. E tenho certeza de que neste ano o re-
sultado ainda será melhor. Isso nos dá tranqüilidade e
nos deixa, no Senado, convictos de que agimos bem
aprovando essa lei. É importante que se diga isso
para que não sejam os Municípios os vilões. Eles têm
grande dificuldade, estão fazendo um grande esforço
e precisam do apoio. Por isso é importante que a Co-
missão de Assuntos Econômicos decida, na linha do
que V. Exª revelou, o que foi atribuído a ela, ou seja, o
limite de endividamento da União, dos Estados e dos
Municípios. É preciso discutir e votar a matéria. Isso
significará outra contribuição importante para a popu-
lação.

No último ano, já época de eleições, dizia-se
que as contas ficariam completamente desajustadas
e que ninguém respeitaria nada. Isso, porém, não
ocorreu e espero que nunca mais ocorra. Atitudes
como essa, de certa forma, contribuíram para a situa-
ção de endividamento à qual fomos submetidos.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Ouço V. Exª
com muita satisfação.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Caro
Senador Paulo Souto, somo minha voz à daqueles
que se manifestaram. Primeiramente, ressalto a im-
portância da ênfase dada por V. Exª aos avanços con-
seguidos nos últimos anos e que culminaram com a
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo
Congresso Nacional, a seus desdobramentos e à ne-
cessidade de aprovação da matéria relativa aos limi-
tes de endividamento de Estados, Municípios e

União. Esse assunto completará a legislação e defini-
rá os gastos públicos daqui para a frente. Como V. Exª
bem lembra, antes de aprovarmos a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, houve certa preocupação da parte
de muitos Prefeitos, que chegaram a Brasília tentan-
do evitar ou, posteriormente, postergar a aprovação
da matéria. Entretanto, o Congresso Nacional mante-
ve-se firme; o Senado Federal manteve-se firme e
aprovamos a legislação. Agora os frutos estão sendo
colhidos. Não repetirei as considerações feitas por V.
Exª ou pelo Senador Casildo Maldaner, mas pretendo
aduzir mais um ganho: a estabilidade do processo po-
lítico. Qualquer candidato que disputar uma vaga de
Governador ou Prefeito saberá que o Estado ou a
Prefeitura será entregue em melhores condições do
que no passado. V. Exª lembra-se bem de que, naque-
la época, políticos (Governadores ou Prefeitos) perdi-
am a eleição, mas, antes de saírem, aumentavam o
salário dos funcionários, contraíam dívidas e inicia-
vam obras. Faziam um verdadeiro escárnio com o di-
nheiro público, deixando o ”abacaxi“ para o próximo
governante, que, na verdade, não pagava a conta.
Quem pagava a conta era a sociedade, que arcava
com o pagamento dos impostos e com a diminuição
da prestação do serviço público. Portanto, a Lei de
Responsabilidade Fiscal foi fundamental ao inserir o
Brasil na modernidade do controle de gastos públicos
no mundo. É importante que o fato seja ressaltado. A
Lei deve ser ampliada e melhorada, reconhecendo o
empenho dos Prefeitos e dos Estados que fazem
seus ajustes com certa dificuldade, mas preparam o
serviço público para prestar um serviço cada vez me-
lhor à população que paga impostos. Parabenizo V.
Exª pelo tema.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obri-
gado, Senador Romero Jucá. V. Exª tem razão ao di-
zer que devemos reconhecer que o Governo do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso incentivou a cultu-
ra de responsabilidade fiscal e não apenas no Gover-
no Federal. Ao elaborar a Lei e ao propor a renegocia-
ção da dívida dos Estados e dos Municípios, o Gover-
no permitiu uma retomada – ainda que com muita difi-
culdade. A situação ainda é difícil. Notamos que, às
vezes, Governadores e Prefeitos propõem uma reto-
mada da questão – aliás, proibida pela própria Lei.

Realmente, é muito importante ressaltar cultura
de responsabilidade que foi criada. Não há a menor
possibilidade, por exemplo, de o Estado ter capacida-
de de investimentos na área social sem a existência
de uma cultura fiscal responsável que permita a acu-
mulação de recursos na área social.

Concluirei meu pronunciamento, detalhando
apenas alguns dados muito rapidamente. Quanto à
arrecadação de impostos, somente 5% dos Municí-
pios ainda não cobram IPTU – provavelmente os mu-



ito pobres e que ainda não tiveram condições de
fazê-lo. A receita proveniente da dívida ativa já signi-
ficou 5,3% da receita tributária, demonstrando que
os Municípios estão tendo a preocupação de cobrar
a dívida.

No que tange à despesa com pessoal, o gasto
médio desses Municípios equivale a 40% – muito
abaixo, portanto, desses limites. Também é impor-
tante asseverar que, em cerca de 82% dos Municípi-
os, a despesa com pessoal é menor do que 50% da
receita corrente líqüida, um número efetivamente
significativo.

A despesa legislativa está em torno de 6,2%,
um número bastante próximo ao que a lei permitirá.
Aproximadamente 40% dos Municípios estão com
menos de 6%; e cerca de 56% apresentam entre 6%
e 10%. Ou seja, ainda há um certo ajuste a fazer em
relação aos gastos com o Legislativo.

O resultado orçamentário é superavitário. Há
aproximadamente 0,4% de superávit consolidado em
relação à receita corrente líqüida; existem casos indi-
viduais que ainda precisam ser corrigidos. Mas, de
qualquer sorte, 72% dos Municípios estão superavitá-
rios ou sem déficit. Apenas 27% ainda apresentaram
algum déficit, mas temos absoluta certeza de que
isso deve ser corrigido já neste ano.

Com relação aos gastos sociais, como eu já dis-
se, 99% dos Municípios têm uma despesa maior do
que 25% em educação, um número significativo; e
54,5% gastam mais de 15% da receita de tributos
com a saúde. Não há por que, portanto, ter preocupa-
ção exagerada com relação aos gastos com educa-
ção e saúde, já que os Municípios estão cumprindo a
determinação, ainda mais depois de aprovada aqui a
emenda que vincula recursos à saúde. Creio que a
partir deste ano esses recursos serão até superiores.

De modo que eu queria ressaltar a importância
da Lei da Responsabilidade Fiscal, a seriedade com
que os Municípios a estão encarando. Se eventual-
mente for necessário algum ajuste, será feito no mo-
mento oportuno e, tenho certeza, para aperfeiçoar ou
tirar qualquer exagero cometido na elaboração da lei
no afã de aprová-la para que contribuísse de forma
definitiva para colocar o Brasil em posição de Estado
moderno, pois não se trata de questão ideológica. Ve-
mos que na Europa mudam-se os regimes, passam
de socialdemocratas a trabalhistas, a conservadores,
mais à esquerda ou mais à direita, mas nada disso
muda o conceito de que os Estados modernos têm
que manter disciplina nos seus gastos, para que pos-

sam investir – principalmente necessário em países
como o Brasil – em programas sociais.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Souto, o
Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Anto-
nio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Go-
verno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Pela Liderança do Governo, tem V. Exª a pala-
vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pedi a palavra para fazer um registro, que considero
importante, do reconhecimento pelo trabalho realiza-
do pelo Ministro Sérgio Amaral, que assumiu, em
agosto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e tem feito ações importantes rela-
cionadas à ampliação das exportações e ao fortaleci-
mento do processo de desenvolvimento do País.

Eu poderia citar algumas ações importantes,
como a decisão de implantar a Gecex – Câmara de
Gestão do Comércio Exterior, a desoneração das ex-
portações com a diminuição do PIS e da Cofins, o au-
mento da cobertura do seguro de crédito às exporta-
ções de 85% para 95% do risco comercial e de 90%
para 95% no risco-país, a revisão no processo de
drawback, a regulamentação dos portos e aeropor-
tos industriais e aduaneiros, a promoção das exporta-
ções, a implantação do portal do exportador, a difu-
são da cultura exportadora, inclusive com um encon-
tro realizado no Estado de Roraima para debater a
questão de exportação para a Venezuela e Guiana
principalmente, a implantação do programa e da cam-
panha ”Natal Brasileiro“ e várias medidas setoriais já
adotadas no tocante ao café com novos prazos de re-
gistro de venda.

Registro, assim, os avanços em tão curto espa-
ço de tempo empreendidos pelo Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e do Comércio Exterior, Sérgio
Amaral, e peço a transcrição das ações que foram por
mim elencadas.

Muito obrigado.

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









O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – V. Exª será atendido na forma regimental.

Não há mais oradores inscritos.
A Srª Senadora Marina Silva, do Partido dos

Trabalhadores, enviou à Mesa proposições que, em
face do disposto no art. 235, inciso III, alínea ”a“, do
Regimento Interno, serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Carlos Wil-
son, Romero Jucá, Valmir Amaral, Mozarildo Caval-
canti, Eduardo Siqueira Campos, Carlos Bezerra e
Roberto Freire enviaram discursos à Mesa para se-
rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o fato está nas pá-
ginas de economia de todos os jornais: nestes tem-
pos de dificuldades no balanço de pagamentos do
País, os produtos agrícolas vêm constituindo a base
das exportações nacionais. enquanto a participação
industrial em nosso comércio externo permanece es-
tagnada, a agricultura se faz o verdadeiro esteio da
balança comercial brasileira.

Isso não ocorre por acaso. Apesar de enfrentar
o protecionismo com que os países ricos defendem
seus agricultores da concorrência comercial dos pro-
dutores do chamado Terceiro Mundo, a agricultura
brasileira tem experimentado um salto significativo de
qualidade e produtividade que a vem tornando extre-
mamente competitiva no mercado mundial. Um salto
possibilitado principalmente pelo emprego intensivo
da tecnologia agrícola em todo o País.

A microrregião do Nordeste de meu Estado de
Goiás faz parte dessa história de sucesso da agricul-
tura nacional. Ali, o grande impulso de produtividade
na produção de arroz foi proporcionado pelas técni-
cas de irrigação. As várzeas, paisagem típica da mi-
crorregião, demonstraram responder com produção
quando trabalhadas com bom planejamento e manejo
correto.

Contrariando a idéia comum, segundo a qual
trata-se de área de terras secas, de má qualidade e
imprópria para a produção agrícola, o Nordeste goia-
no demonstrou que, com o emprego de tecnologia
apropriada, é possível conseguir-se ali produtividade
semelhante à das melhores terras das outras regiões
do Brasil.

A fazenda Poções, de propriedade dos irmãos
João Alexandre Jorge Filho e Alexandre Jorge Neto,
serve bem como exemplo da resposta positiva das

terras de várzea ao emprego da tecnologia. Ali tem
sido possível produzir seis mil quilos por hectare em
670 hectares de arroz agulhinha, de primeira qualida-
de, com a irrigação pelo sistema de inundação.

Por esse sistema, após o plantio, as áreas de
cultivo são inundadas e, após 24 horas, completa-
mente drenadas. Em seguida, procede-se a uma pul-
verização por avião, para controle das ervas dani-
nhas. Após 15 dias, novo alagamento e nova drena-
gem. Cerca de um mês após o plantio, a área recebe
o alagamento definitivo, em lâmina d’água de dez
centímetros. Depois disso, vão sendo aplicadas ou-
tras substâncias para o controle de pragas e para a
correção do solo.

Fiz esse resumo rápido das etapas do cultivo
para dar aos Senhores Senadores uma idéia da com-
plexidade da técnica empregada pelos irmãos Jorge
em sua fazenda. Ela lhes possibilita, além da produti-
vidade, uma vantagem adicional: a colheita se dá de
outubro a maio, período da entressafra do arroz nas
outras áreas do Centro-Oeste.

Isso confere a essa produção um diferencial de
preço que se traduz em lucros para os produtores e
mais empregos e mais arrecadação tributária para a
microrregião. Tanto é assim que essa técnica servirá
de modelo para o Projeto de Irrigação Flores de Go-
iás, a ser implementado da outra margem do rio Para-
nã. Custeado em 90% pelo Governo Federal e em
10% pelo Governo Estadual, o Projeto prevê irrigar
cerca de 26 mil hectares, nos quais, além de arroz,
pretende-se cultivar algodão, alho e tomate, além de
frutas como a melancia, a banana e o maracujá.

O exemplo da produtividade do arroz irrigado
em Flores de Goiás constitui razão suficiente, em mi-
nha opinião, para apoiarmos a Proposta de Emenda à
Constituição de número 66, de 1999, que altera o arti-
go 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias no sentido de prorrogar por dez anos a aplica-
ção, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, de per-
centual mínimo dos recursos destinados à irrigação.

O Centro-Oeste, apesar de ser ainda uma das
regiões menos desenvolvidas do País, demonstra ter
um grande potencial produtivo, pois vem reagindo
muito bem aos investimentos oficiais. O prazo de dez
anos parece necessário para não interromper esse
processo de desenvolvimento, mas também suficien-
te para chegarmos a um nível mais satisfatório de
produção de riqueza.

Riqueza, reitero, que significa mais e melhores
empregos para a população local e maior arrecada-
ção para Estado e municípios.



Não devemos nos esquecer, tampouco, que
existem outras áreas do Centro-Oeste – particular-
mente em Goiás – que poderão beneficiar-se grande-
mente com os recursos para irrigação. Projetos como
o do distrito de Luís Alves, no município de São Mi-
guel do Araguaia, e o de Três Barras, no município de
Cristalina, constituem exemplos de planos concretos
para o desenvolvimento de áreas com potencial reco-
nhecido pelos técnicos. Áreas que precisam somente
do investimento em irrigação para se tornarem novas
frentes de produção da agricultura moderna nacional.

A PEC 66/1999, de minha autoria, encontra-se
atualmente pautada para votação final no plenário da
Câmara dos Deputados. Gostaria de solicitar de toda
a população, dos ilustres Senhores Deputados e de
meus Pares a devida atenção para a proposição, que
considero plenamente justificada em forma e em mé-
rito.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, a política praticada
pelo governo do presidente Fernando Henrique Car-
doso guarda relação com o que há de mais estranho
no comportamento humano.

A Câmara dos Deputados vota, agora, a toque
de caixa os, digamos, remendos que o ministro Fran-
cisco Dornelles pretende na Consolidação das Leis
do Trabalho.

E há um certo furor na opinião pública, como de
hábito mal informada e mal preparada, para entender
o que está acontecendo.

Longe de mim a pretensão de esclarecer, até
porque me alinho entre aqueles que, por mais que se
esforcem, não conseguem discernir exatamente o
que pretende o governo.

Li na imprensa esta semana uma definição pre-
ciosa: ”O remendo das leis trabalhistas proposto por
Francisco Dornelles tem coisas boas e coisas novas.
Mas, as coisas boas não são novas e as coisas novas
não são boas“.

Sem querer fazer uma anedota, Senhores Se-
nadores, vejo com muita preocupação este açoda-
mento todo. Por que, de repente, a reforma da CLT
passou a ser tão urgente?

Posso dizer que a princípio a reforma que o mi-
nistro Dornelles pretende, como todas as que foram
patrocinadas pelo governo Fernando Henrique Car-
doso, é pífia e superficial. Ninguém neste governo
está, ou jamais esteve, interessado em uma reforma
trabalhista de fato.

Culpar a CLT e os direitos trabalhistas pela pou-
ca oferta de trabalho é no mínimo uma maldade. Dis-
se em outras ocasiões e repito agora: ”O que inviabili-
za o emprego no Brasil é a brutal carga tributária que
recai sobre a atividade econômica, não são os direi-
tos trabalhistas“.

Desde que o presidente Getúlio Vargas outor-
gou a CLT, no ápice do Estado Novo, a direita brasilei-
ra, saudosa dos tempos em que não enfrentava limi-
tes para a exploração da mão de obra, passou a con-
frontá-la de forma cáustica. Hoje, sonha com um regi-
me nos moldes da Indonésia ou da Malásia, onde o
capital pode tudo e o trabalho e o trabalhador não po-
dem nada.

Passados mais de 50 anos, temos de admitir
que a CLT está superada. Que é preciso um amplo
diálogo com a sociedade, com os sindicatos, com as
centrais sindicais, com os partidos políticos, para en-
tão e só então nos debruçarmos sobre o novo instru-
mento que regerá as relações entre o capital e o tra-
balho.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, vivemos
um momento em que a representatividade dos sindi-
catos experimenta um de seus mais baixos índices da
história. Exceção aos metalúrgicos, ao funcionalismo
público, uma ou outra categoria, a verdade é que a
ameaça do desemprego afastou o trabalhador brasi-
leiro do seu órgão de classe.Neste cenário, o governo
pretende implantar uma reforma em que os acordos
negociados entre empresas e sindicatos se sobre-
põem à legislação.

A princípio não me parece que o instrumento do
dissídio, desde que assistido pela Justiça Trabalhista,
seja espúrio ou mal intencionado. O problema é saber
quem representa quem. Sabemos que os patrões fa-
lam sempre em uníssono. Infelizmente, neste mo-
mento, não podemos falar o mesmo dos trabalhado-
res. Em outras palavras, o governo do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso vai fazer recrudescer a figu-
ra do bom e velho pelego. Aquela figura que ponteou
no movimento sindical brasileiro, colocando-se, de
forma fisiológica, entre a classe que representa e os
patrões.

O trabalho é o único patrimônio dos trabalhado-
res. É a única coisa que eles possuem para negociar
e manter a sua sobrevivência. Não podemos permitir
que se empreste qualquer relatividade em relação a
isso. O mesmo vale para os direitos conquistados ao
longo de tanta luta. Nem são tantos assim os privilégi-
os. Pois vejamos:



• O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é
depositado ao bel-prazer do patrão. A fiscalização
não consegue defender a obrigatoriedade do depó-
sito mensal;

• Nunca, como hoje, o trabalho informal e a in-
formalidade no relacionamento foram tão grandes;

• Os direitos correspondentes a aposentadoria
foram de tal forma alterados, que resultou novamente
em perda de vantagens para os trabalhadores. Lem-
bram-se da afirmação de que aqueles que se aposen-
taram antes dos 50 anos eram todos vagabundos?

• Agora fala-se em dividir o 13o salário em 12
parcelas a serem incorporadas aos salários. É óbvio
que a inflação vai corroer este aumento e o direito dos
trabalhadores vai desaparecer.

S. Exª, o ministro Francisco Dornelles diz que
os críticos a sua pretensão de mexer na CLT agem
de má-fé e com ignorância. Mas, fazer crer que o
governo age com a intenção de fortalecer o poder
dos sindicatos e aumentar o seu poder de negocia-
ção, como tem dito, é abusar da nossa confiança.

Faço um apelo para meus colegas deputados e
senadores. Vamos refletir bem. Vamos trabalhar com
a cautela que o assunto exige. Estamos tratando do
único patrimônio da maioria do nosso povo. É preciso
agir com consciência e não de afogadilho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a desigualda-
de social é, inegavelmente, uma das marcas de nosso
país, e a questão da concentração da propriedade,
sobretudo no campo, é um dos aspectos mais eviden-
tes de nossa sociedade iníqua. a nenhum brasileiro
dotado de bom senso e sentido público ocorreria con-
testar a necessidade — e mesmo a urgência — da re-
forma agrária como meio de reduzir essas diferenças
e aliviar as tensões sociais que, em grande parte, re-
sultam da percepção desse quadro como injusto.

A reforma agrária, de fato, mais que um item de
nosso programa partidário, é uma das bandeiras do
PSDB, e tem constituído uma das realizações mais
bem-sucedidas do Governo Federal nesta adminis-
tração. Os números dos assentamentos realizados
nos últimos anos são indiscutíveis.

Para ser bem-sucedido, no entanto, um progra-
ma de reforma agrária precisa cumprir alguns requisi-
tos, que dizem respeito tanto àqueles que receberão
as terras — quem será assentado e como, que condi-
ções receberá para fazer produzir em sua terra —
quanto às próprias terras que servirão para essa re-

distribuição. Sem ter claros esses dois aspectos, o in-
sucesso da ação oficial torna-se muito provável.

Insucesso, aqui, Senhores Senadores, significa
primordialmente a não resolução do problema social,
se não forem dadas aos assentados as condições de
viver de sua produção; mas também aponta para a
possibilidade terrível de se cometerem equívocos
quanto à escolha das terras para assentamentos.

Sim, porque aquilo que pode parecer simples e
trivial — pelo menos a quem vive nas cidades e não
conhece os problemas agrários — apresenta-se, às
vezes, como questão tremendamente complexa. A
definição legal de quais são as propriedades suscetí-
veis de desapropriação para fins de reforma agrária,
por exemplo, expressa no artigo 185 da Constituição
Federal, parece cristalina: somente a grande proprie-
dade improdutiva é passível de ser desapropriada. Se
o sentido do que se pretende dizer com grande propri-
edade é objetivo, pois trata-se de uma extensão de
terra acima de quinze módulos fiscais, ao sentido le-
gal do que é propriedade improdutiva falta a mesma
nitidez.

Por essa razão, Sr. Presidente, no momento em
que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei Complementar de número 167, de 2000, de auto-
ria do Deputado Xico Graziano, faz-se especialmente
oportuna a leitura do estudo intitulado ”Uma crítica ao
conceito de propriedade improdutiva e aos critérios
empregados para sua classificação“, escrito pelo en-
genheiro agrônomo José Guilherme Lobo Cavagnari,
Consultor de Assuntos Fundiários da Federação da
Agricultura do Estado do Paraná.

Muito embora o Projeto em questão tenha ainda
uma longa tramitação a percorrer em sua Casa de ori-
gem, antes de chegar para nossa deliberação, penso
ser útil trazer para esta tribuna alguns dos questiona-
mentos apresentados pelo Sr. Cavagnari, vez que
constituem um alerta para os cuidados que devemos
tomar, em nossa atividade legislativa, com esse tipo
de definições, para que elas não deixem margem a in-
consistências e injustiças.

A atual regulamentação do mencionado disposi-
tivo constitucional está na Lei de número 8629, de
1993. Em seu artigo sexto, propriedade produtiva é
definida como sendo

”aquela que, explorada econômica e racional-
mente, atinge, simultaneamente, graus de utilização
da terra e de eficiência na exploração, segundo índi-
ces fixados pelo órgão federal competente.“

A Lei atual pormenoriza, além disso, nos pará-
grafos primeiro e segundo do mesmo artigo, como de-



vem ser efetuados os cálculos para os graus de utili-
zação da terra e de eficiência na exploração, deixan-
do para o Incra a responsabilidade de avaliar os da-
dos observados nas propriedades investigadas. Se-
gundo o Sr. Cavagnari, apesar de haver, na lei e nos
regulamentos do Incra, determinados critérios e nú-
meros para a decisão quanto à produtividade de cada
propriedade rural, fica ainda margem para certa in-
certeza de cálculo, fato que gera a possibilidade de
absurdos ilustrados com exemplos pelo engenheiro.

No Projeto de Lei que pretende substituir inte-
gralmente o documento hoje vigente, a definição de
propriedade produtiva, em seu artigo 36, está ainda
mais vaga, introduzindo ainda um fator indefinido no
texto, qual seja, o referente à ecologia:

”propriedade produtiva é aquela explorada de
forma racional e adequada, segundo critérios técni-
cos, econômicos e ecológicos, que busquem eficiên-
cia agronômica e garantia de renda familiar.“

No parágrafo primeiro desse mesmo artigo fica
definido que todos os critérios de fixação de índices e
parâmetros para a avaliação da produtividade das
propriedades rurais serão objeto de regulamento es-
pecífico, a ser elaborado pelo Poder Executivo —
leia-se Incra —, conforme estabelece ainda o artigo
77 do mesmo Projeto.

Ora, que sabemos, Senhores Senadores, sobre
a atividade regulamentadora e legislativa do Poder
Executivo, sobretudo nesses últimos anos caracteri-
zados pela diarréia de Medidas Provisórias? Que dei-
xar a formulação de critérios e regulamentos a cargo
do Executivo significa autorizar a proliferação de de-
cretos, instruções normativas e ordens normativas ao
sabor dos interesses momentâneos e idiossincrasias
dos administradores, abortando qualquer possibilida-
de de estabilidade e confiabilidade institucional. Qu-
ando isso se aplica aos critérios de produtividade da
propriedade agrária, as incertezas tenderão a deses-
timular os investimentos na atividade produtiva no
campo.

Neste momento difícil para a economia brasilei-
ra, quando o país-líder do Ocidente entra em reces-
são, com perspectivas de redução de suas compras
no mercado externo, temos de considerar o fato de
que a agricultura tem sido, nos últimos meses, a base
para o crescimento de nossas exportações. Os pro-
dutores agrícolas merecem, portanto, nosso apoio e
incentivo, não a nossa indiferença, muito menos nos-
sa má vontade.

Não se trata de uma questão ideológica, vejam
bem: a primeira coisa que fiz questão de declarar foi
minha opinião quanto à necessidade e urgência da

reforma agrária. Trata-se de racionalidade: é vital,
para a economia brasileira e para o bem-estar de to-
dos os nossos cidadãos, que a propriedade rural pro-
dutiva seja mantida insuscetível a desapropriação
para fins de redistribuição. E é vital que os critérios
para definição de produtividade sejam justos e objeti-
vos.

Para isso, a opinião de técnicos como o Dr. José
Guilherme Cavagnari deve ser ouvida, juntamente
com as reivindicações de todos os grupos interessa-
dos no assunto, antes de serem tomadas decisões le-
gislativas da importância de um Estatuto da Terra.

Muito obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, sabe-se que a
água ocupa 75% da superfície terrestre e que apenas
0,6% é própria para o consumo. O nosso País tem o
privilégio de contar com 8% da água doce existente,
capaz de proporcionar uma disponibilidade hídrica de
25 mil metros cúbicos por segundo.

A Bacia Amazônica, no seu todo, tem uma capa-
cidade de 177,9 metros cúbicos por segundo. As re-
giões Norte e Centro-Oeste concentram 80% do total
dos recursos hídricos brasileiros. Todavia, 90% da po-
pulação nacional está concentrada em áreas onde
dispõe de tão-só 20% desses.

É conhecido, também, que, segundo o comando
da Carta Magna, compete à União legislar privativa-
mente sobre águas e energia, assim como explorar,
de forma direta ou mediante autorização, concessão
ou permissão, os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Estados onde se situam
os potenciais hidroenergéticos.

Nesse cenário, o estado de crise característico
da atualidade do setor de energia elétrica, em plena
evidência, sugere mais uma parcela de preocupação:
a de que a sua situação tende a agravar-se, porquan-
to assentado na produção de hidrelétricas, num claro
aviso de que à escassez de eletricidade soma-se o
crescente problema da falta de recursos hídricos para
produzi-la satisfatoriamente.

De fato, não bastassem os transtornos causa-
dos pelo racionamento de luz e pela permanente
ameaça de suspensão do seu fornecimento, convive-
mos também com a real possibilidade de que venha a
faltar água, inclusive para uso domiciliar.

Nas grandes cidades e na totalidade das capita-
is nordestinas, que convivem com o risco de corte de
abastecimento, essa situação promete tornar-se in-
sustentável, no futuro próximo.



Mesmo em áreas nobres de grandes cidades,
os habitantes de condomínios de luxo suportam, há
pelo menos quatro anos, períodos mínimos de 36 ho-
ras de suspensão do fornecimento, a cada semana.

A Agência Nacional de Águas tem conhecimen-
to desses fatos e de que grandes capitais, como Sal-
vador, São Paulo e Rio de Janeiro, já enfrentam pro-
blemas de abastecimento. Na região Nordeste, onde
há uma crônica falta de chuvas, as barragens vêm
operando com tão-somente 20% de sua capacidade,
numa confirmação de que estamos frente ao mais ba-
ixo índice de precipitações ocorridas nas últimas sete
décadas, segundo avaliam estudos da Associação
Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH.

À vista dessa questão, parece-nos recomendá-
vel o estudo das alternativas que, com proveito, vêm
sendo utilizadas internacionalmente. Na Alemanha, o
projeto da Casa Zero conduziu a um tipo de residên-
cia na prática pouco dependente das redes de ener-
gia elétrica e hidráulica.

Nela, a água é reutilizável, ou seja, o líquido
usado nas pias e nos tanques é reaproveitado em fi-
nalidades sanitárias. Também, é consumida a água
acaso existente no subsolo e a obtida com as chuvas,
mediante canalização.

Isso demonstra que órgãos de estudo e pesqui-
sa, de todo o mundo, diante da queda dos níveis de
água doce potável, procuram soluções que revertam
a sua falta crescente. Em certas nações, praticam-se
a dessalinização, a reutilização, a reciclagem e o
aproveitamento da água da chuva, como métodos de
garantia do fornecimento. Muitas vezes, esse líquido
é usado para a produção de vapor e para o desaque-
cimento de máquinas e de motores.

Contudo, nenhum método de controle e de recu-
peração dos transtornos causados pela escassez
pode desprezar a conscientização dos usuários, no
sentido de eliminar o desperdício de água e de adotar
métodos mais racionais para a sua utilização.

Sobre o tema, e segundo informações do Insti-
tuto Internacional de Administração de Água, dos
Estados Unidos da América, 2,7 bilhões de pessoas,
ou um terço da população mundial, enfrentarão séria
escassez no próximo quarto de século. Hoje, a falta
de água potável é apontada como a causa principal
da morte de 4 milhões de crianças, anualmente, víti-
mas de doenças como a cólera e a malária.

A esse respeito, informes recolhidos em 118 pa-
íses, projetando a oferta e a demanda até 2025, cal-
culam que pelo menos 17 nações apresentarão abso-
luta insuficiência de água, quer para manter o nível da

produção agrícola, quer para a satisfação de necessi-
dades domésticas e do setor produtivo.

Em aproximadamente meio século, registrou-se
uma queda superior a 60% nas reservas mundiais de
água doce, percentual que sobe para 75% na África e
para 73% na América do Sul. Segundo informes da
Organização Mundial de Saúde – OMS, calcula-se
em 80 litros diários a média de consumo de cada pes-
soa. Quase 85% de toda a disponibilidade é utilizada
na irrigação, 10% nas indústrias e 5% no consumo
humano.

A essas informações são acrescentadas as de
que a escassez de água tem como causas principais
o crescimento populacional desmedido e a falta qua-
se total de reservas naturais. Em nosso País, que os-
tenta a absurda taxa de 40% de desperdício, o poten-
cial de recursos hídricos, compreendendo mais de
5600 quilômetros, alcança 53% das reservas do con-
tinente e 12% do total em todo o mundo.

Sem providências imediatas, estima-se que o
Distrito Federal enfrentará rigoroso racionamento em,
no máximo, 15 anos. As bacias do rio Maranhão; do
lago e do rio Descoberto; do alagado Ponte Alta; do
rio Paranoá; do rio São Bartolomeu; do rio Samamba-
ia e do rio Preto apresentam problemas de tratamento
de esgoto; de alta densidade de poços; de mineração
e exploração de calcário; de degradação da vegeta-
ção; da agricultura intensiva; do uso indiscriminado de
defensivos agrícolas; de irrigação; de impermeabiliza-
ção do solo; de diminuição da oferta hídrica; de conta-
minação das águas; e de desmatamento, em seu con-
junto responsáveis pela redução do volume de água
dos reservatórios e pelo crescimento dos níveis de
poluição.

Não fossem suficientes os rigores de um regime
de chuvas adverso, a crise de energia, também como
resultado da falta dos investimentos requeridos, levou
a um déficit de fornecimento coberto apenas pela su-
perutilização das reservas hídricas, assim configu-
rando mais um fator de agravamento da escassez de
água.

A Câmara de Gestão da Crise de Energia
(GCE), ao pesquisar as razões que determinaram o
racionamento, apontou que o problema foi uma con-
seqüência de sua má avaliação e de erros na forma
de atuação do próprio Governo, que se somaram ao
retardamento da construção de mais usinas e novas
linhas de transmissão.

Assim, o relatório divulgado pela citada Câma-
ra considerou que não foi apenas a falta de chuvas
a causa da crise de energia, embora ao final de ja-
neiro último já estivesse constatada a insuficiência



de precipitações para fazer ascender o nível dos re-
servatórios.

Isso porque, se prevista uma alternativa para a
superação de situações adversas, o nível de água re-
presada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nor-
deste estaria em 73% da capacidade ao final do mês
de abril, e não apenas em insuficientes 32%.

Estamos concluindo, Senhoras Senadoras e
Senhores Senadores, o nosso pronunciamento, con-
signando que as referências aqui produzidas devem
servir para a mobilização dos defensores das rique-
zas naturais do País e para a reflexão de quantos ain-
da ignoram que a água, aparentemente abundante, é
na verdade um recurso natural cada vez mais escas-
so e de maior importância para a humanidade, amea-
çada pelo desperdício e pela ausência de políticas
mais efetivas de preservação dos recursos hídricos.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há não mais
de três meses, noticiava-se a multiplicação dos focos
de incêndio e o crescimento de 17%, do ano passado
em relação a 1999, dos desmatamentos ilegais nos
nove Estados da Amazônia Legal.

No entanto, para a nossa satisfação, informa-
ções oficiais mais recentes, acerca da questão ambi-
ental no País, constataram a destinação de recursos
extras do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re-
cursos Renováveis (Ibama) para o combate às quei-
madas naquelas unidades da Federação.

Justifica-se, portanto, a nossa satisfação, ao co-
nhecer os termos do balanço do Ibama referente aos
seus trabalhos no ano transato, segundo o qual regis-
trou-se queda acentuada no número de incêndios
identificados no Arco do Desflorestamento na região
Amazônica.

Calcula-se que a redução tenha alcançado
90%, no último triênio, a despeito de constatar-se au-
mento das queimadas promovidas pelos agricultores.
Esse êxito é creditado à execução do Proarco, o pro-
grama que monitora, fiscaliza e promove ações pre-
ventivas de incêndios florestais, mediante financia-
mento do Banco Mundial.

Deve-se esclarecer que o mencionado Arco do
Desflorestamento compreende uma área de 1,7 mi-
lhão de quilômetros quadrados dos Estados do Acre,
Amazonas, Rondônia, Tocantins e Maranhão, além
de áreas ao norte de Mato Grosso e ao leste do Pará,
e que concentra 80% dos desmatamentos e queima-
das na região.

Considerado o período de janeiro a outubro de
1999, foram registrados 5.309 incêndios florestais de
pequena, média e grande extensão, ao passo que, no
corrente ano, foram constatadas tão-somente 441
dessas ocorrências.

A excelência de tal resultado é devida, em parte,
a financiamento de 15 milhões de dólares do Banco
Mundial, a que se adicionou a contrapartida nacional
de outros 5 milhões. Também, aos trabalhos de rees-
truturação do Proarco, iniciada em 1989, que garantiu
a implantação de uma extensa rede de brigadas de
combate a incêndios, na maioria dos Estados da Fe-
deração.

Para a maior eficiência e rapidez do trabalho
desses grupos de abnegados servidores, promo-
ve-se o aluguel de helicópteros destinados à fiscaliza-
ção e checagem dos focos de incêndio. De igual
modo, o aluguel de aviões tem contribuído para auxili-
ar o combate ao fogo na área florestal, em todos os
casos beneficiando-se das informações recolhidas
pelos dois satélites que monitoram permanentemente
a Região.

Essas atividades são direcionadas, com acerto,
sobretudo aos 47 municípios que compõem o Arco do
Desflorestamento e apresentam os maiores índices
de queimadas. Na prática, quando é detectado foco
de calor acima de 47 graus centígrados, o aviso de
alerta é acionado.

Uma vez notando-se a manutenção dessa ima-
gem, por um período superior a 36 horas, e que ela
seja confirmada pela inspeção local de helicóptero,
todo o sistema destinado a prevenir e a combater o in-
cêndio é movimentado, com a finalidade precípua de
impedir que o fogo venha a atingir as florestas.

Em resumo, o balanço do Ibama, que aqui bre-
vemente comentamos, confirma o acertado desem-
penho do Proarco, nascido das cinzas do grande in-
cêndio de 1998, que devastou uma área de 36 mil qui-
lômetros quadrados, equivalente, na prática, ao espa-
ço ocupado pelo Estado de Sergipe.

Naquele ano, foram gastos 15 milhões de reais
no combate ao fogo, felizmente o último grande incên-
dio em áreas de floresta. No corrente exercício, os re-
cursos investidos chegam a 1 milhão e 400 mil reais,
consumidos basicamente em ações de prevenção e
de fiscalização que eliminem a repetição dessas
ocorrências, tão prejudiciais ao meio ambiente.

É oportuno registrar, ainda, que o Ministério do
Meio Ambiente e o Ibama gerenciam cerca de 20 pro-
gramas, entre os quais o de Prevenção e Combate a
Desmatamentos, Queimadas e Incêndios Florestais,



que têm como finalidade principal a manutenção da
integridade das florestas nacionais, frente às queima-
das sem controle, aos incêndios e aos desmatamen-
tos ilegais, contando, para tanto, com dotações de
cerca de 16 milhões de reais, no exercício findo.

De um longo relatório de realizações, nessa
área específica, merece-nos registro a destinação de
verbas para a realização de 35 cursos de formação de
brigadas de combate aos incêndios florestais nas
Unidades de Conservação Ambientais. Serão realiza-
dos 7 cursos para a formação de brigadas municipais
em nosso Estado, beneficiado, ainda, com a realiza-
ção de 11 cursos de queima controlada para assenta-
mentos do Incra e em áreas indígenas.

No que se refere ao Arco do Desflorestamento
na Amazônia, realizou-se treinamento de brigadas
municipais também no Mato Grosso e no Acre, e fo-
rem entregues equipamentos de proteção individual e
de combate a incêndios às unidades do Pará, Mara-
nhão, Tocantins e Rondônia. Com igual objetivo, cele-
braram-se convênios com os comandos do Exército,
da Aeronáutica e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.

No período considerado, foram fiscalizadas
mais de 700 empresas madeireiras; monitorada uma
área queimada ou devastada superior a 122 mil hec-
tares; capacitados 480 servidores e investigados os
veículos suspeitos de tráfico de produtos florestais e
de animais silvestres.

Concluímos, Senhor Presidente, essas breves
considerações, registrando que o documento do Iba-
ma, no seu conjunto, bem reflete o acerto da política
ambiental que vem sendo desenvolvida pelo Gover-
no, centrada na preservação constante e produtiva
dos inestimáveis bens naturais de Roraima, da região
Amazônica e do País.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado-
res, sem embargo de todas as dificuldades no âmbito
interno e da crise sem precedentes que assola a eco-
nomia mundial desde os atentados de onze de setem-
bro, assim como a situação da Argentina, que, como
reconhece seu próprio ministro da economia, Domin-
gos Cavallo, encontra-se à beira do abismo, há um
fato incontestável: o Brasil não entrou na crise apoca-
líptica que muitos profetas catastrofistas previam. Mu-
ito pelo contrário: como reconhecem os economistas
dos mais variados matizes, está em processamento
uma retomada do desenvolvimento industrial e agrí-
cola, acompanhada de uma acentuada queda nas co-
tações da moeda norte-americana, hoje mais próxi-
mos de nossa realidade.

A propósito, no nosso Estado do Tocantins, a
denominada ”crise“ é um fator estimulante do desen-
volvimento, e muitas iniciativas estão sendo empre-
endidas.

Vamos, neste breve pronunciamento, enumerar
alguns fatos e dados, para que o País tome conheci-
mento do que está a acorrer nas terras tocantinenses.

Por exemplo, logo depois da inauguração da pri-
meira fase da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Ma-
galhães, no Lajeado, já foi instalada uma segunda tur-
bina, com capacidade de gerar 180,5 Megawatts, que
em vinte ou trinta dias já estará em fase de testes, e
que dobrará a produção atual, alcançando trezentos
e sessenta e um Megawatts como o consumo total de
energia elétrica em todo o Estado não passa de cento
e quarenta Megawatts, o Tocantins já é, virtualmente,
um exportador de eletricidade, bem tão carente e tão
necessário ao desenvolvimento nacional.

Além disso, mais duas grandes usinas hidroelé-
tricas, de São Salvador e Santa Izabel, já têm os res-
pectivos leilões para concessão à iniciativa privada
confirmados pela Agência Nacional de Energia Elétri-
ca, no próximo dia trinta, na Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro. Serão investimentos de dois vírgula três
bilhões de reais que serão injetados na economia do
Estado do Tocantins, garantindo a geração total de
mil trezentos e vinte e oito Megawatts, com oferta de
dez mil empregos diretos.

Por outro lado, devido à sua política de desen-
volvimento, que vem atraindo investidores nacionais e
internacionais, mais e mais empreendedores estão
investindo no Estado. Recentemente, por exemplo, o
ministro adjunto do Brasil na França, Adalnio Ganen,
visitou o Tocantins, a fim de avaliar suas potencialida-
des para o mercado francês, eis que há muitos em-
presários daquela nação interessados em investir no
ramo de hotelaria e de importar produtos locais,
como, aliás, já faz o Grupo Carrefour, que adquire o
excelente abacaxi produzido em nossa região.

Até mesmo em regiões consideradas menos de-
senvolvidas, como o Bico do Papagaio, que, no pas-
sado, ficou tristemente conhecida como região de
graves conflitos fundiários, hoje estima-se em trinta
por cento o crescimento de sua produção agrícola,
pois os produtores rurais estão estimulados com a
previsão de bons preços e a recente pavimentação de
várias estradas de rodagem, o que facilitou o escoa-
mento da produção. Só as lavouras de milho e feijão
tiveram, neste ano, acréscimo de quarenta por cento
da área de plantio, e pequenos produtores estão de-
senvolvendo projetos de piscicultura, com produção
média, por produtor, de vinte a trinta toneladas por
ano.

Aliás, é preciso também assinalar que, em con-
seqüência de acordo sanitário que está sendo cele-
brado entre o Brasil e a República Popular da China, e



conseqüente facilitação de exportação de produtos
como a carne bovina in natura, o Tocantins, que já dis-
põe do certificado de zona livre da febre aftosa, vai
aumentar suas exportações para aquele país asiático
de duzentas para quinhentas toneladas.

Não podemos deixar de mencionar, também,
que a região de Palmas está, particularmente, viven-
do um autêntico ”boom“ desenvolvimentista.Segundo
dados apurados pela Junta comercial do Estado, na
Capital houve um crescimento de quase cem por cen-
to de novas empresas abertas, especialmente nos
segmentos de comércio e serviços. E novos investi-
mentos estão sendo programados, como a instala-
ção, há trinta quilômetros de Palmas, de uma fazenda
de criação de avestruzes, com, inicialmente, quinhen-
tas matrizes.

É essencial, igualmente, assinalar que o comér-
cio tem crescido extraordinariamente no Tocantins.
Basta registrar que esse setor da economia, de janei-
ro a outubro de 2001, alcançou um incremento de
doze vírgula dezenove por cento, quando a média na-
cional foi de apenas dois vírgula cinqüenta e quatro
por cento. São dados levantados pelo Instituto Feco-
mércio de Pesquisa de Desenvolvimento que, durante
dois anos, pesquisou o crescimento desse segmento
em nosso Estado.

Esses, Senhor Presidente, são apenas alguns
dados que queríamos divulgar nesta oportunidade, e
que demonstram a positividade e a motivação do Go-
verno, da população, e dos investidores, que acredi-
tam no excepcional potencial econômico do Tocan-
tins.

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Presidente, Srs. e Srs. Senadores, em um País como
o nosso, ainda tão marcado pelas desigualdades regi-
onais, é motivo de júbilo quando áreas mais afastadas
dos chamados grandes centros culturais vêem reco-
nhecido seu valor. Eis o que acaba de acontecer com
o meu Estado, que teve quatro de seus maiores expo-
entes literários premiados pela União Brasileira de
Escritores, a UBE.

Orgulhosamente, registro nesta Casa os nomes
dos quatro autores mato-grossenses que, no último
mês de outubro, receberam os prêmios que lhes fo-
ram conferidos pela UBE, em solenidade que teve lu-
gar no espaço cultural da Academia Brasileira de Le-
tras, no Rio de Janeiro. São eles: Tadeu Miranda Bor-
ges, Maria Manuela Renha Novis, Fernando Tadeu e
Ricardo Guilherme Dicke.

Há um expressivo significado nessa premiação.
Ainda que não se faça acompanhar de qualquer valor
pecuniário, prêmio conferido pela UBE é sempre mui-
to cobiçado, algo comparável, por exemplo, ao Jabuti
e ao distribuído pela Associação Paulista dos Críticos
de Arte, nacionalmente conhecidos e de grande pro-

jeção. Isso ocorre porque, além da seriedade que
identifica sua trajetória, desde sua fundação, em
1958, a UBE procura estar presente em todo o territó-
rio nacional, mapeando a produção literária brasileira.
Com isso, ela não apenas prestigia os grandes valo-
res da literatura em nosso País, como estimula e bus-
ca descobrir os novos.

Por tudo isso, a escolha desses quatro autores
de Mato Grosso é motivo de satisfação para todos
nós. Prova a maturidade da literatura produzida no
Estado. Reconhece a existência, fora das áreas hege-
mônicas, de manifestações culturais de extremo vigor
e de indiscutível qualidade. Incentiva a expansão da
produção literária pelo Brasil afora.

Entre os laureados escritores mato-grossenses,
a maior homenagem foi para Ricardo Dicke, reconhe-
cidamente o mais destacado ficcionista de meu Esta-
do. Pela publicação de seu último livro, ”O Salário dos
Poetas“, foi-lhe conferido o prêmio Alto Mérito Socio-
cultural. Desde 1968, quando lançou seu primeiro ro-
mance, ”Deus de Caim“, Dicke acumulou prêmios,
muitos dos quais de âmbito nacional.

O reconhecimento da importância da obra de
Ricardo Dicke se manifesta na sucessão de prêmios
que conquistou: o Walmap, por ”Deus de Caim“; o Re-
mington de Prosa, relativo a ”Caieira“; o da Fundação
Cultural do Distrito Federal, em função de ”Madona
dos Páramos“; e, em 1995, foi agraciado com o Prê-
mio Orígenes Lessa e com a Medalha do Mérito da
União Brasileira dos Escritores.

Colaborador da imprensa local, publicando re-
gularmente seus contos na Folha do Estado, Ricardo
Dicke bem representa a literatura mato-grossense, no
que ela tem de mais criativa e envolvente. A ele, bem
como a Tadeu Miranda Borges, Maria Manuela Renha
Novis e Fernando Tadeu, nossas mais sinceras ho-
menagens e os votos de que continuem a produzir
obras literárias que a todos encantem. Mais do que
parabéns, a eles agradecemos pelo que nos ofere-
cem de beleza e de sensibilidade em suas obras.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, Pernambuco é
um dos mais expressivos berços da formação da
identidade nacional brasileira. Contato primeiro dos
descobridores – o espanhol Pinzóm no cabo por ele
denominado de Santo Agostinho em costas pernam-
bucanas, hoje, cidade do Cabo; depois os conquista-
dores portuguese –, a região logo se inseriu no con-
texto do comércio do pau-brasil e, posteriormente, em
centro econômico colonial com seus engenhos e
cana de açúcar.

O resultado seria o desenvolvimento de uma ri-
queza cultural sem procedentes. O meu Estado, parti-
cularmente as cidades irmã de Recife e Olinda, forne-



ceu ao Brasil grandes intelectuais, artistas plásticos,
estudiosos da história, poeta, escritores, o folclore, os
ritmos, as danças e, mais importante, o espírito rebel-
de. Orgulha-nos o fato de sermos brasileiros de Per-
nambuco, isto porque a brasilidade tem no nosso
Estado um de seus principais veios e sustentáculos.

Ao longo do tempo, Pernambuco tem produzido
grandes iniciativas, sobretudo no campo editorial, que
marcam e identificam nossas raízes e história.

Gostaria, aqui da tribuna, fazer homenagem a
um desses projetos que nos engrandecem. Falo da
revista Continente Multicultural, da Companhia Edito-
ra de Pernambuco, já em seu 10º número e que au-
menta o seu prestígio a cada dia que passa. Tendo à
frente jornalista e intelectuais como Carlos Fernan-
des, Mário Hélio, Homero Fonseca, Marco Polo, Ale-
xandre Bandeira, Luiz Arrais, André Fellows, Lin e Ze-
nival, só para citar aqueles que estão à frente do pro-
jeto editorial, Continente Multicultural conseguiu unir
em um único produto várias qualidades: boa impres-
são, fotos e ilustrações primorosos, excelentes textos,
temas diversificados e, mais importante, pernambu-
canidade.

Pelas dimensões do território e da cultura brasi-
leira, sempre é louvável quando alguma iniciativa fora
do Sul/Sudeste se viabiliza. E esta luta não é fácil. Re-
centemente, um grande projeto, a revista Palavras, de
Ziraldo, com o mesmo intuito e com a mesma qualida-
de de Continente, fracassou.

Continente, tenho certeza, exporá à Pernambu-
co e ao Brasil muitos aspectos de nossa cultura que
ainda permanecem à sombra.

Parabenizo a equipe da revista pela excelência
do trabalho e a Companhia Editora de Pernambuco
pela ousadia. Aliás, Pernambuco não pode jamais
perder a sua ousadia libertária, uma das principais
marcas de sua história e de sua gente. – Roberto
Freire.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordi-
nária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minu-
tos, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 7, DE 2001

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 7, de 2001, que altera a Lei nº 9.872, de 23 de

novembro de 1999, que cria o Fundo de Aval para a
Geração de Emprego e Renda – Funproger, aprovado
por aquela Casa na forma do Projeto de Lei de Con-
versão nº 12, de 2001, tendo

– Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Xico Graziano, em
substituição à Comissão Mista, favorável à Medida
Provisória e contrário à emenda apresentada perante
aquela Comissão; e

– Emenda Aglutinativa, aprovada pela Câmara
dos Deputados, com a conseqüente transformação
da Medida Provisória no Projeto de Lei de Conversão
nº 12, de 2001.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
36, de 2000, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Ramez Tebet, que altera a redação do § 4º do art.
225 da Constituição Federal (dispõe sobre a utiliza-
ção da Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra
do Mar, os Pantanais Mato-Grossense e Sul
Mato-Grossense e a Zona Costeira, como patrimônio
nacional, assegurando a preservação do meio ambi-
ente), tendo

Parecer sob nº 1.237, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador Osmar Dias, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2001
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 681, de 2001 – art. 281

combinado com o art. 357 do Regimento Interno)
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Deputa-
dos), de iniciativa do Presidente da República, que al-
tera os artigos 149, 155 e 177 da Constituição Fede-
ral. (Dispondo que as contribuições sociais e de inter-
venção no domínio econômico não incidirão sobre as
receitas decorrentes de exportação, contudo poden-
do incidir sobre a importação de bens ou serviços de
telecomunicações, derivados de petróleo e combustí-
veis, define alíquotas e competência), tendo

Parecer favorável, sob nº 1.350, de 2001, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romero Jucá.



– 4 –
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)

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 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.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 8, de 1998 (nº 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, ten do 

Pa re ce res sob nºs 1.278, 1.279 e 1.280, de
2001, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Osmar Dias, fa vo rá vel com as Emen -
das nºs 1 a 3-CCJ, de re da ção, que apre sen ta;

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Anto nio Car los Jú ni or, fa vo rá vel; e

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ge ral -
do Althoff, fa vo rá vel, às Emen das apre sen ta das pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 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, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is sob nºs 1.302 e 1.303, de
2001, das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, Re -
la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra; e de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

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 23 
mi nu tos.)



Ata da 164ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 28 de novembro 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 e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô -
nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – 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 – He lo í sa He le na – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas
Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind -
berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota -
vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – 
Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or
– Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to
Re quião – Ro 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 (Edi son Lo bão)  A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

E X P E D I E N T E

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 258, de 2001 (nº 1.276/2001, na ori gem), de 22 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 11, de 2001, que dis põe so bre a as sun -
ção pela União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter -
ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer -
ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras,
san ci o na do o trans for ma do na Lei nº 10.309, de 22 de
no vem bro de 2001.

MENSAGEM Nº 259, DE 2001
(nº 1.286/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 84, in ci so XIV, com bi na do

com o art. 52, in ci so III, le tra d, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o 
nome do Se nhor Beny Par nes, para exer cer o car go
de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 1.622-L-PFL/2001

Bra sí lia, 27 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 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 do fe -
nô me no da es ti a gem“, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.
Efe ti vo Su plen te
Be ti nho Ro sa do Aris ton Andra de
Cle u ber Car ne i ro Paes Lan dim

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

OF/GAB/I/Nº 909

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2001

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

dos Mar ce lo Cas tro e Si las Bra si le i ro pas sam a in te -
grar, res pec ti va men te, na qua li da de de Ti tu lar e Su -
plen te, a Co mi são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro fe -
rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 11/2001, de 21 de
no vem bro de 2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 910

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2001

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

dos La i re Ro sa do e Zé Go mes da Ro cha pas sam a in -
te grar, res pec ti va men te, na qua li da de de Ti tu lar e Su -
plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro -
fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 10/2001, de 13 de 
no vem bro de 2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 278/2001

Bra sí lia, 22 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 2.180-35, de
24-8-2001, que ”Acres ce e al te ra dis po si ti vos das
Leis nº 8.437, de 30 de ju nho de 1992, 9.028, de 12 de 
abril de 1995, 9.494, de 10 de se tem bro de 1997,
7.347, de 24 de ju lho de 1985, 8.429, de 2 de ju nho de 
1992, 9.704, de 17 de no vem bro de 1998, do De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, das Leis nºs
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, e 4.348, de 26 de ju -
nho de 1964, 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 gui to Vi le la Na bor Ju nio

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº 279/2001

Bra sí lia, 22 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 2.181-45, de
24-8-2001, que ”Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras
en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci o -
na, e dá ou tras pro vi dên ci as“, fi can do a mes ma as sim 
cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Ger son Ca ma ta Ma u ro Mi ran da
 Iris Re zen de Ro bin son Vi a na

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 282/2001

Bra sí lia, 23 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 2.184-23, de
24-8-2001, que ”Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca ção
por ser vi do res das car re i ras Po li ci al Fe de ral, De le ga -
do de Po lí cia do Dis tri to Fe de ral, de Po lí cia Ci vil do
Dis tri to Fe de ral, Po li ci al Ro do viá rio Fe de ral, al te ra as
Leis nºs 4.878, de 3 de de zem bro de 1965, 5.619, de
3 de no vem bro de 1970, 5.906, de 23 de ju lho de
1973, 7.102 de 20 de ju nho de 1983, o De cre to-Lei nº
2.320, de 26 de ja ne i ro de 1987, 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
Ro bin son Vi a na    Gil vam Bor ges
Na bor Ju ni or    Mar lu ce Pin to

Cor di al men te, Re nan ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 283/2001

Bra sí lia, 23 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 2.185-35, de
24-8-2001, que ”Esta be le ce cri té ri os para a con so li -
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to, pela União,
da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e ou tras que es pe ci fi ca,
de res pon sa bi li da de dos Mu ni cí pi os“, fi can do a mes -
ma as sim cons ti tu í da:
Titulares Suplentes
Mar lu ce Pin to   Alber to Sil va
Pe dro Si mon  Ma gui to Vi le la

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 284/2001

Bra sí lia, 23 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 2.186-16, de
23-8-2001, que ”Re gu la men ta o in ci so II do pa rá gra fo
1º e o pa rá gra fo 4º do ar ti go 225 da Cons ti tu i ção, os
arts. 1º e 8º, alí nea j, 10, alí nea c, 15 e 16, alí ne as 3 e
4 da Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca, dis põe
so bre o aces so ao pa tri mô nio ge né ti co, a pro te ção e o 
aces so ao co nhe ci men to tra di ci o nal as so ci a do, a re -

par ti ção de be ne fí ci os e o aces so à tec no lo gia e a
trans fe rên cia de tec no lo gia para sua con ser va ção e
uti li za ção, 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 Ju ni or Íris Re zen de
Pe dro Si mon    Amir Lan do

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 285/2001

Bra sí lia, 23 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 2.187-13, de
24-8-2001, que ”Dis põe so bre o re a jus te dos be ne fí ci -
os man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al, e al te ra dis po si -
ti vos das Leis nºs 6.015, de 31 de de zem bro de 1973,
8.212 e 8.213, de 24 de ju lho de 1991, 8.742, de 7 de
de zem bro de 1993, 9.604, de 5 de fe ve re i ro de 1998,
9.639, de 25 de maio de 1998, 9.717, de 27 de no -
vem bro de 1998, e 9.796, de 5 de maio de 1999, 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
Mar lu ce Pin to  Fer nan do Ri be i ro
Ro bin son Vi a na  Gil vam Bor ges

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLMDB nº 286/2001

Bra sí lia, 23 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 2.189-49, de
23-8-2001, que “Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da re la ti va men te à in ci dên cia na fon te so bre ren di -
men tos de apli ca ções fi nan ce i ras, in clu si ve de be ne fi -
ciá ri os re si den tes ou do mi ci li a dos no ex te ri or, à con -
ver são, em ca pi tal so ci al, de obri ga ções no ex te ri or
de pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, am plia as
hi pó te ses de op ção, pe las pes so as fí si cas, pelo des -
con to sim pli fi ca do, re gu la a in for ma ção, na de cla ra -
ção de ren di men tos, de de pó si tos man ti dos em ban -
cos no ex te ri or, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a



mes ma as sim cons ti tu í da.

Ti tu la res Su plen tes
Pe dro Si mon Ro bin son Vi a na
Sér gio Ma cha do Val mir Ama ral

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLMDB nº 288/2001

Bra sí lia, 23 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 Fer nan do Ri be i ro, 
como ti tu lar, em vaga an te ri or nen te ocu pa da pelo Se -
na dor José Fo ga ça, 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
2.192-70, de 24-8-2001, que “Esta be le ce me ca nis -
mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do
se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá -
ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da. 

Ti tu la res Su plen tes
Car los Be zer ra Ca sil do Mal da ner
Fer nan do Ri be i ro Ger son Ca ma ta

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB nº 289/2001

Bra sí lia, 23 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 Sér gio Ma cha do,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor
José Alen car e Val mir Ama ral, como su plen te, em
vaga an te ri or men te ocu pa da pelo Se na dor Íris Re -
zen de, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.193-6, de
23-8-2001, que “Alte ra a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por 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
Re nan Ca lhe i ros   Val mir Ama ral
Ser gio Ma cha do         Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLMDB nº 290/2001

Bra sí lia, 23 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 2.194-6, de
23-8-2001, que “Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par -
tir de 1º de abril de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da.
Ti tu la res            Su plen tes
Íris Re zen de João Alber to Sou za
Mar lu ce Pin to Amir Lan do

Cor di al men te, –  Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 291/2001 

Bra sí lia, 23 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 2.197-43, de
24-8-2001, que “Dis põe so bre a ado ção de me di das
re la ci o na das com o Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção
— SFH, al te ra as Leis nºs 4.380. de 21 de agos to de
1964, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.692, de 28
de ju lho de 1993, e dá ou tras pre 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 van Bor ges
Pe dro Si mon Ma gui to Vile la

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 292/2001

Bra sí lia, 23 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 na e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.198-5, de
24-8-2001 que “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”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da.



Ti tu la res Su plen tes
Gil van Bor ges Íris Re zen de  
Alber to Sil va Amir Lan do
Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 293/2001

Bra sí lia, 23 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 2.199-14, de
24-8-2001, que “Alte ra a le gis la ção do im pos to so bre
a ren da no que se re fe re aos in cen ti vos fis ca is e de
isen ção de re du ção, de fi ne di re tri zes para os in cen ti -
vos fis ca is d apli ca ção da par ce la do im pos to so bre a
ren da nos Fun dos de Inves ti men tos Re gi o na 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
Pe dro Si mon Ger son Ca ma ta
Amir Lando Mar lu ce Pin to

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 294/2001

Bra sí lia, 23 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 2.200-2,de
24-8-200 1, que “Insti tui a Infra-Estru tu ra de Cha ves
Pú bli cas Bra si le i ra — ICP — Bra sil, trans for ma o Insti -
tu to Na ci o nal de Tec no lo gia da Infor ma ção em au tar -
quia, 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 Sér gio Ma cha do  
Ca sil do Mal da ner Val mir Ama ral

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 295/2001

Bra sí lia, 23 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 2.206-1, de
6-9-2001, que “Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Ren da
Mí ni ma vin cu la do à sa ú de: ”Bol sa-Ali men ta ção", e dá
ou tras pro vi dên ci as", 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
Rob son Vi a na Na bor Jú i or

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº 296/2001

Bra sí lia, 23 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 Se na do res Ger son Ca -
ma ta e Ca sil do Mal da ner, como ti tu lar e su plen te, res -
pec ti va men te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e 
emi tir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.208, de
17-8-2001, que “Dis põe so bre a com pro va ção da
qua li da de de es tu dan te e de me nor de de zo i to anos
nas si tu a ções que es pe ci fi ca”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da.
Ti tu la res Su plen tes
Ger son Ca ma ta Ca sil do Mal da ner
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB Nº 297/2001

Bra sí lia, 23 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 lê nia a in di ca ção dos Se na do res Alber to Sil va e
Amir Lan do, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, 
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, na Co -
mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer
a Me di da Pro vi só ria nº 2.209, de 29-8-2001, que “Au -
to ri za a União a cri ar a Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra de 
Ener gia Emer gen ci al – CBEE”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da.
Ti tu la res Su plen tes
Alber to Sil va  Amir Lan do
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.



OF.GLPMDB Nº 298/2001

Bra sí lia, 23 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 2.210, de
29-8-2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, no va lor de
R$50.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”, fi can -
do a mes ma as sim cons ti tu í da.

Ti tu la res Su plen tes
Mar lu ce Pin to Pe dro Si mon
João Alber to Sou za Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB nº 299/2001

Bra sí lia, 23 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 nen 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 2.211, de 29-8-2001,
que ”Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs 9.995, de 25 de
ju lho de 2000 e 10.266, de 24 de ju lho de 2001, que
dis põem so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção das
leis or ça men tá ri as de 2001 e 2002, res pec ti va men te“
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da.
Ti tu la res Su plen tes
Amir Lan do Ca sil do Mal da ner
Car los Be zer ra Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB nº 300/2001

Bra sí lia, 23 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 2.212, de
30-8-2001, que ”Cria o Pro gra ma de Sub sí dio à Ha bi -
ta ção de Inte res se So ci al – PSH, e dá ou tras pro vi -
dên ci as“, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Titulares Suplentes
Ma gui to Vi le la Fer nan do Ri be i ro
João Alber to Sou za Gil vam Bor ges

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB nº301 /2001

Bra sí lia, 23 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 2.213-1, de
30-8-2001, que ”Insti tui o Pro gra ma Bol sa-Ren da
para aten di men to à po pu la ção atin gi da pe los efe i tos
da es ti a gem, in clu í da nos mu ni cí pi os lo ca li za dos na
re gião Nor des te e no nor te do Esta do de Mi nas Ge 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
Mar lu ce Pin to Fer nan do Ri be i ro
Sér gio Ma cha do Iris Re zen de

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros Lí der do
PMDB

OF.GLPMDB nº 303/2001

Bra sí lia, 23 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 2.214, de
31-8-2001, que ”Alte ra o art. 1º da Lei nº 10.261, de
12 de ju lho de 2001, que des vin cu la, par ci al men te
no exer cí cio de 2001, a apli ca ção dos re cur sos de
que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997, per ten cen tes à União“. (Po lí ti ca
Ener gé ti ca Na ci o nal, mo no pó lio do pe tró leo, ins ti tui
o CNP), fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Amir Lan do Ma gui to Vi le la
Ro bin son Vi a na Mar lu ce Pin to

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.



OF. GLPMDB Nº 304 /2001

Bra sí lia, 23 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 2.215-10, de
31-8-2001, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da re -
mu ne ra ção dos mi li ta res das For ças Arma das, al te ra
as Leis nºs 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9
de de zem bro de 1980, 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 Ma u ro Mi ran da
Ro ber to Re quião Fer nan do Ri be i ro

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF.GLPMDB nº 305/2001

Bra sí lia, 23 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 tia 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 2.216-37, de
31-8-2001, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.649, de 
27 de maio de 1998, que dis põe so bre a or ga ni za ção
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, 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 
Ro bin son Vi a na Gil vam Bor ges 
Iris Re zen de    Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPDB nº 306/2001

Bra sí lia, 23 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 2.217-3, de
4-9-2001, que “Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con se lho
Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a

Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes 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
Ro bin son Vi a na Ser gio Ma cha do
Pe dro Si mon Se na dor Amir La u do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB nº 307/2001
Bra sí lia, 23 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 se na do res Sér gio Ma cha -
do e Pe dro Si mon, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va -
men te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir
pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.218, de 4-9-2001,
que “Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos mi li a res do
Dis tri to 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
Sér gio Ma cha do Pe dro Si mon
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 308/2001

Bra sí lia, 23 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 Se na do res Ca sil do Mal -
da ner e Gil ber to Mes tri nho, como ti tu lar e su plen te,
res pec ti va men te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te 
in di ca dos, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi -
nar e emi tir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.220, de 
4-9-01, que “Dis põe so bre a con ces são de uso es -
pe ci al de que tra ta o § 1º do art. 183 da Cons ti tu i -
ção, cria o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to
Urba no – CNDU e dá ou tras pro vi dên ci as”, 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 Gil ber to Mes tri nho
Na bor Ju ni or Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.



OF. GL/PMDB Nº 309/2001

Bra sí lia, 23 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 2.221, de
4-9-01, que “Alte ra a Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro
de 1964, ins ti tu in do o pa tri mô nio de afe ta ção nas in -
cor po ra ções imo bi liá ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
 Ro bin son Vi a na Ger son Ca ma ta
 Mar lu ce Pin to Ro ber to Re quião

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 310/2001

Bra sí lia, 23 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 2.222, de
4-9-01, que “Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to
de ren da, dos pla nos de be ne fí cio de ca rá ter pre vi -
den ciá rio”, 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 Alber to Sil va
Pe dro Si mon Mar lu ce Pin to

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 311/2001

Bra sí lia, 23 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 2.223, de
4-9-01, que “Dis põe so bre a Le tra de Cré di to Imo bi -
liá rio, a Cé du la de Cré di to Imo bi liá rio e dá ou tras
pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
 Pe dro Si mon João Alber to Sou za
 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.

OF. GLPMDB Nº312/2001

Bra sí lia, 23 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 2.224, de
4-9-200 1, que “Esta be le ce mul ta re la ti va a in for ma -
ções so bre ca pi ta is bra si le i ros no ex te ri or e dá ou tras
pro vi dên ci as”, 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 Amir Lan do
Val mir Ama ral Fer nan do Ri be i ro

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 313/2001

Bra sí lia, 23 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 na e
emi tir pa re ce rá Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de
4-9-2001, que “Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de ou tu -
bro de 1976, 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
8.429, de 2 de ju nho de 1992, 9.525, de 3 de de zem -
bro de 1997, 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
Ro ber to Re quião Gil van Bor ges
Ma gui to Vi le la Amir Lan do

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 314/2001

Bra sí lia, 23 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 2.226, de 4-9-2001, que
“Acres ce dis po si ti vo à Con so li da ção das Leis do Tra ba -



lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de lº de maio
de 1943, e à Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de 1997", fi can -
do a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Ro bin son Vi a na Re nan Ca lhe i ros
Car los Be zer ra  Amir Lan do

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GLPMDB Nº 315/2001

Bra sí lia, 23 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 na e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.227, de
4-9-2001, que “Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 
2º da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 200l (Pla no
Real) 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
Mar lu ce Pin to Ger son Ca ma ta

Cor di al men te, Re nan Ca lhe i ros – Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 316/2001

Bra sí lia, 23 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 2.228-1, de
6-9-01, que “Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí ti ca
Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho Su pe ri or do Ci -
ne ma e a Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE,
ins ti tui o Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to do
Ci ne ma Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a ção
de Fun dos de Fi nan ci a men to da Indús tria Ci ne ma to -
grá fi ca Na ci o nal – FUNCINES, al te ra a le gis la ção so -
bre a Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da Indús -
tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ro ber to Re quião  Val mir Ama ral
Pe dro Si mon  Ma gui to Vi le la

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB. 

OF. GL/PMDB Nº 317/2001

Bra sí lia, 23 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 2.229-43, de
6-9-01, que “Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra ção e
or ga ni za ção de car re i ras, car gos e fun ções co mis si o -
na das téc ni cas no âm bi to da Admi nis tra ção Fe de ral,
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, fi can do 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
Pe dro Si mon  Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 318/2001

Bra sí lia, 23 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 2.230, de
6-9-01, que “Alte ra a Lei nº 10.213, de 27 de mar ço de
2001, que de fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor de 
me di ca men tos, ins ti tui a Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re -
a jus te de Pre ços de Me di ca men tos — FPR e cria a
Câ ma ra de Me di ca men tos”, 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 Ger son Ca ma ta
Val mir Ama ral  Fer nan do Ri be i ro

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 324/2001

Bra sí lia, 27 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 11 de 21-11-01,



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 do fe nô me no da es ti -
a gem”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Íris Re zen de  Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca    Ma u ro Mi ran da

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

OF. GL/PMDB Nº 280/2001

Bra sí lia, 22 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 Ju vên cio da Fon -
se ca, como ti tu lar, em vaga exis ten te, na Co mis são
Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir pa re cer a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.182-18, de 23-8-01, que “Insti tui no
âm bi to da União, nos ter mos do art. 37, in ci so XXI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, mo da li da de de li ci ta ção de no -
mi na da pre gão, para aqui si ção de bens e ser vi ços co -
muns, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do 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
Ju vên cio da Fon se ca Car los Be zer ra

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 281/2001

Bra sí lia, 23 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 vam Bor ges,
como ti tu lar, em vaga an te ri or men te ocu pa da pelo
Se na dor Ra mez Te bet, e do Se na dor Fer nan do Ri be i -
ro, como su plen te, em vaga exis ten te, 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 2.183-56 de 24-8-01, que “Acres ce e
al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.365, de 21 de
ju nho de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de no vem bro 

de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de 1991, e 8.629, de
25 de fe ve re i ro de 1993 e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
 Amir Lan do  Fer nan do Ri be i ro  
Ma gui to Vi le la  Car los Be zer ra

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 287/2001

Bra sí lia, 23 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 João Alber to Sou -
za, como ti tu lar, 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 2.190-34, de 23-8-01, que “Alte ra dis po si ti vos das
Leis nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi ne o
Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e cria a
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e nº 6.437,
de 20 de agos to de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le -
gis la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes -
ma as sim cons ti tu í da.
Ti tu la res Su plen tes
Na bor Ju ni or Ma u ro Mi ran da
João Alber to Sou za Amir Lan do

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ofí ci -
os li dos vão 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 386/200 

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o meu pró prio nome,
como su plen te da vaga do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le -
i ro — PTB, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Car los Pa tro cí nio, como 
su plen te, in di ca do pela Li de ran ça do PTB, no Se na do 



Fe de ral para com por a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 102/01-LPSDB

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car o Se na dor Be ní cio 

Sam pa io como su plen te, para com por a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to
nº 497, de 2000, des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol -
ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, como re -
pre sen tan te do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Ge ral do Melo, Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Be ní cio Sam pa io, como 
mem bro su plen te, in di ca do pela Li de ran ça do Blo co
PSDB/PPB, no Se na do Fe de ral, para com por a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri -
men to nº 497, de 2000 (CPI do Fu te bol), nos ter mos
do ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 327/200 

Bra si lia, 28 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 çãc do Se na dor Wel ling ton Ro ber -
to, como mem bro su plen te, na Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le — CFC, em vaga exis ten te. – Cor di -
al men te, Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor Wel ling ton Ro ber to, como
mem bro su plen te, para in te grar a Co mis são de Fis ca -
li za ção e Con tro le, pela Ban ca da do PMDB, con for me 
o Ofí cio que aca ba de ser lido.

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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 259, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 254-A da Lei 
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976 —
Lei das So ci e da des Anô ni mas -, e do § 4º 
do art. 8º da Lei nº 10.303, de 31 de ou tu -
bro de 2001, para es ta be le cer me lhor pro -
te ção aos aci o nis tas mi no ri tá ri os.

O Con gres so Na ci o nal:
Art. 1º Esta Lei al te ra a Lei nº 6.404, de 15 de de -

zem bro de 1976 — Lei das So ci e da des Anô ni mas – e
a Lei nº 10.303, de 31 de ou tu bro de 2001, para es ta -
be le cer me lhor pro te ção aos aci o nis tas mi no ri tá ri os.

Art 2º O ca put do art. 254-A da Lei nº 6.404, de
15 de de zem bro de 1976, com a re da ção que lhe deu
a Lei nº 10.303, de 31 de ou tu bro de 2001, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 254-A. A ali e na ção, di re ta ou in di -
re ta, do con tro le de com pa nhia aber ta so -
men te po de rá ser con tra ta da sob con di ção,
sus pen si va ou re so lu ti va, de que o ad qui -
ren te se obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca de
aqui si ção das ações com di re i to a voto de
pro pri e da de dos de ma is aci o nis tas da com -
pa nhia, de modo a lhes as se gu rar o pre ço,
no mí ni mo, igual ao va lor pago por ação in -
te gran te do blo co de con tro le, com di re i to a
voto.

....................................................(NR)“

Art. 3º Acres cen te-se os ar ti gos 27-D-1 e 27-G
no Ca pí tu lo VII-B, ”Dos Cri mes Con tra o Mer ca do de
Ca pi ta is“, da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976,
e, em con se qüên cia, al te re-se a re da ção do Art. 27-F,
con for me tex to se guin te:

“Abu so de Po der
Art. 27-D-1. Pra ti car ato ou omi tir-se,

con tra ri an do obri ga ção le gal, o ad mi nis tra -
dor de com pa nhia, com ob je ti vo de be ne fi ci -
ar a si pró prio, a gru po ou a clas se de aci o -
nis tas, em de tri men to dos in te res ses da pró -
pria com pa nhia ou dos de ma is aci o nis tas.

Pena – re clu são, de um a cin co anos,
e mul ta de até três ve zes o mon tan te da
van ta gem ilí ci ta ob ti da em de cor rên cia do
cri me.“ (AC)

............................................................
Art. 27-F. As mul tas co mi na das para os 

cri mes pre vis tos nos arts. 27-C, 27-D e
27-D-1 de ve rão ser apli ca das em ra zão do



dano pro vo ca do ou da van ta gem ilí ci ta au fe -
ri da pelo agen te.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de re in ci -
dên cia, a mul ta pode ser de até o tri plo dos
va lo res fi xa dos nes te ar ti go.(NR)

“Art. 27-G. Incor re rão nas mes mas pe -
nas pre vis tas nes te Ca pí tu lo dos cri mes
con tra o mer ca do de ca pi ta is, além dos
agen tes ex pres sa men te es pe ci fi ca dos nos
res pec ti vos ti pos, os be ne fi ciá ri os do ato
que por qual quer meio, por ação ou omis -
são vo lun tá ria, te nham con tri bu í do para prá -
ti ca de li tu o sa. (AC)“

Art. 4º Dê-se a se guin te nova re da ção ao § 4º do 
Art. 8º da Lei nº 10.303, de 31 de ou tu bro de 2001:

“Art. 8º..................................................
.............................................................
§ 4º – Até a as sem bléia ge ral or di ná ria 

que se re u nir para apro var as de mons tra -
ções fi nan ce i ras do exer cí cio de 2002, in clu -
si ve, o con se lhe i ro ele i to na for ma do § 4º
in ci so II, ou do § 5º do art. 141 da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, será es -
co lhi do em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo aci o -
nis ta con tro la dor; e, a par tir da as sem bléia
ge ral or di ná ria de 2004, o re fe ri do Con se -
lhe i ro será ele i to nos ter mos des ta lei, in de -
pen den te men te do man da to do con se lhe i ro
a ser subs ti tu í do.(NR)“

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Bus ca mos uma pro te ção es pe ci al ao or di na ris ta 
mi no ri tá rio, nor mal men te aban do na do à pró pria sor te 
quan do da re a li za ção de pro ces sos de ali e na ção do
con tro le.

É pre ci so re co nhe cer o avan ço re pre sen ta do
pela Lei nº 10.303, de 31 de ou tu bro de 2001, que fi -
xou a con di ci o nan te ao com pro mis so de ofer ta pú bli -
ca de com pra das ações or di ná ri as de fora do blo co
de con tro le ao pre ço mí ni mo de 80% do va lor das
ações in te gran tes do blo co de con tro le.

Com o dis po si ti vo, es ta re mos obri gan do o novo
con tro la dor, se for o caso, a fa zer ofer ta pú bli ca ao mi -
no ri tá rio or di ná rio nas mes mas con di ções ofe re ci das
pelo blo co de con tro le.

Por ou tro lado, é ne ces sá rio in clu ir no Ca pí tu lo
VII-B, que tra ta dos cri mes con tra o mer ca do de ca pi -
ta is, os ca sos de con du ta ir re gu lar de ad mi nis tra dor
de so ci e da de anô ni ma atu an do em be ne fí cio do con -

tro la dor e em de tri men to dos ou tros aci o nis tas, es pe -
ci al men te os mi no ri tá ri os.

Esta con du ta ir re gu lar está pre vis ta no art. 154
da atu al Lei nº 6.404/76, que as sim dis põe:

“”Art. 154. O ad mi nis tra dor deve exer -
cer as atri bu i ções que a lei e o es ta tu to lhe
con fe rem para lo grar os fins e no in te res se
da com pa nhia, sa tis fe i ta as exi gên ci as do
bem pú bli co e da fun ção so ci al da em pre sa.

§ 1º O ad mi nis tra dor ele i to por gru po
ou clas se de aci o nis tas tem, para com a
com pa nhia, os mes mos de ve res que os de -
ma is, não po den do, ain da que para de fe sa
do in te res se dos que o ele ge ram, fal tar a
es ses de ve res.

§ 2º É ve da do ao ad mi nis tra dor:
a) pra ti car ato de li be ra li da de à cus ta

da com pa nhia;
b) sem pré via au to ri za ção da as sem -

bléia ge ral ou do con se lho de ad mi nis tra ção, 
to mar por em prés ti mos re cur sos ou bens da 
com pa nhia, ou usar, em pro ve i to pró prio, da
so ci e da de em que te nha in te res se, ou de
ter ce i ros, os seus bens, ser vi ços ou cré di to;

c) re ce ber de ter ce i ros, sem au to ri za -
ção es ta tu tá ria ou da as sem bléia ge ral,
qual quer mo da li da de de van ta gem pes so al,
di re ta ou in di re ta, em ra zão do exer cí cio de
seu car go.

§ 3º As im por tân ci as re ce bi das com in -
fra ção ao dis pos to na alí nea c do § 2º per -
ten ce rão à com pa nhia.

§ 4º O con se lho de ad mi nis tra ção ou a 
di re to ria po dem au to ri zar a prá ti ca de atos
gra tu i tos ra zoá ve is em be ne fí ci os dos em -
pre ga dos ou da co mu ni da de de que par ti ci -
pe a em pre sa, ten do em vis ta suas res pon -
sa bi li da des so ci a is.”

Infrin gên ci as ao ca pi tu la do no men ci o na do ar ti -
go 154 têm sido ve ri fi ca das, in clu si ve em re cen tes
ope ra ções so ci e tá ri as re a li za das por com pa nhi as
aber tas, pre ju di can do di re ta men te os aci o nis tas mi -
no ri tá ri os e in di re ta men te o pro du to ”ação“ e a ima -
gem do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

Na si tu a ção pre sen te, ou seja com base na Lei nº
6.404/76, o ad mi nis tra dor que des cum prir o dis pos to no 
ar ti go 154, so men te es ta rá su je i to à san ções de na tu re -
za cí vel, con sis ten tes na per da do car go e de ser con de -
na do a in de ni zar os pre ju í zos que ca u sou.

Enten do, to da via, que a in fra ção ao dis pos to
nes te ar ti go cons ti tui gra ve pro ce di men to, de ven do



ser pu ni do cri mi nal men te, o que po de rá ser al can ça -
do pela in clu são que ora se pro põe, ob ser van do, por
fim, que o dis po si ti vo não diz res pe i to so men te aos
aci o nis tas pre ju di ca dos, mas à pro te ção, em abs tra to, 
do mer ca do de ca pi ta is, na me di da em que ti pi fi can do 
pe nal men te a con du ta des cri ta, dá àque les que pre -
ten dem in gres sar no mer ca do de ca pi ta is ma i or tran -
qüi li da de de fazê-lo, ante a even tu al sa nha de ad mi -
nis tra do res ou con tro la do res ines cru pu lo sos.

Por ou tro lado, a am pli a ção dos agen tes al can ça -
dos pelo tipo é es sen ci al, ten do em vis ta quan to as prá -
ti cas de li tu o sas pre vis tas nos ti pos pe na is de que tra ta o 
ca pí tu lo têm em vis ta be ne fi ci ar a um con jun to de pes -
so as que nor mal men te atu am co or de na da men te, em
con lu io, e não so men te o agen te que pra ti ca a ação.

Assim, to dos de vem res pon der pe los atos pra ti -
ca dos, a fim de que se for me uma rede pro te to ra do
mer ca do de ca pi ta is, que au men te a con fi a bi li da de do
sis te ma que é, ho di er na men te, o meio mais efi caz e ba -
ra to de cap ta ção de re cur sos para in ves ti men to no de -
sen vol vi men to da ca pa ci da de in dus tri al e co mer ci al.

Por der ra de i ro, a fim de re du zir o pra zo de tu te la
dos con tro la do res so bre os mi no ri tá ri os, na es co lha
dos re pre sen tan tes des tes no con se lho pro põe-se al -
te rar o § 8º do art. 3º da Lei nº 10.303, de 2001.

Com isto, ob je ti va-se de mo cra ti zar e mo der ni -
zar o pa pel do aci o nis ta, pos si bi li tan do as sim, dar ma -
i or trans pa rên cia às de ci sões so ci e tá ri as, me di an te a
par ti ci pa ção no Con se lho de um agen te dos mi no ri tá -
ri os, re du zin do o in ters tí cio para que os mi no ri tá ri os
pas sem a exer cer ple na men te o seu di re i to de es co -
lha de mem bro do Con se lho, seu re pre sen tan te.

Com es sas me di das, en ten do es tar au men tan -
do a atra ti vi da de do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro,
que é im por tan te ins tru men to de ala van ca gem dos in -
ves ti men tos no mer ca do pro du ti vo e, con se qüen te -
men te, da eco no mia na ci o nal.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Pa u lo Har tung, PSB/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.303, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

Men sa gem de veto

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos na
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
que dis põe so bre as So ci e da des por
Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de de zem -
bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os.

Art. 3º A Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de
1976, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
4º-A, 116-A, 165-A e 254-A:

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

“Art. 254-A. A ali e na ção, di re ta ou in di -
re ta, do con tro le de com pa nhia aber ta so -
men te po de rá ser con tra ta da sob a con di -
ção, sus pen si va ou re so lu ti va, de que o ad -
qui ren te se obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca de 
aqui si ção das ações com di re i to a voto de
pro pri e da de dos de ma is aci o nis tas da com -
pa nhia, de modo a lhes as se gu rar o pre ço
no mí ni mo igual a 80% (oi ten ta por cen to)
do va lor pago por ação com di re i to a voto,
in te gran te do blo co de con tro le.

§ 1º Enten de-se como ali e na ção de
con tro le a trans fe rên cia, de for ma di re ta ou
in di re ta, de ações in te gran tes do blo co de
con tro le, de ações vin cu la das a acor dos de
aci o nis tas e de va lo res mo bi liá ri os con ver sí -
ve is em ações com di re i to a voto, ces são de 
di re i tos de subs cri ção de ações e de ou tros
tí tu los ou di re i tos re la ti vos a va lo res mo bi liá -
ri os con ver sí ve is em ações que ve nham a
re sul tar na ali e na ção de con tro le aci o ná rio
da so ci e da de.

§ 2º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os au to ri za rá a ali e na ção de con tro le de que 
tra ta o ca put, des de que ve ri fi ca do que as
con di ções da ofer ta pú bli ca aten dem aos re -
qui si tos le ga is.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os es ta be le cer nor mas a se rem ob -
ser va das na ofer ta pú bli ca de que tra ta o
ca put.

§ 4º O ad qui ren te do con tro le aci o ná rio 
de com pa nhia aber ta po de rá ofe re cer aos
aci o nis tas mi no ri tá ri os a op ção de per ma ne -
cer na com pa nhia, me di an te o pa ga men to
de um prê mio equi va len te à di fe ren ça en tre
o va lor de mer ca do das ações e o va lor
pago por ação in te gran te do blo co de con -
tro le.

§ 5º (Ve ta do)"

Art. 5º A Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de
1976, pas sa a vi go rar acres ci da dos arts. 17-A, 21-A,
e dos Ca pí tu los VII-A e VII-B, com os arts. 27-A e
27-B, e 27-C a 27-F, res pec ti va men te:

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



CAPÍTULO VII-B
Dos Cri mes Con tra o Mer ca do de Ca pi ta is

Ma ni pu la ção do Mer ca do
Art. 27-C. Re a li zar ope ra ções si mu la das ou exe -

cu tar ou tras ma no bras fra u du len tas, com a fi na li da de
de al te rar ar ti fi ci al men te o re gu lar fun ci o na men to dos
mer ca dos de va lo res mo bi liá ri os em bol sa de va lo res, 
de mer ca do ri as e de fu tu ros, no mer ca do de bal cão
ou no mer ca do de bal cão or ga ni za do, com o fim de
ob ter van ta gem in de vi da ou lu cro, para si ou para ou -
trem, ou ca u sar dano a ter ce i ros:

Pena — re clu são, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
mul ta de até 3 (três) ve zes o mon tan te da van ta gem
ilí ci ta ob ti da em de cor rên cia do cri me.

Uso Inde vi do de Infor ma ção Pri vi le gi a da
Art. 27-D. Uti li zar in for ma ção re le van te ain da

não di vul ga da ao mer ca do, de que te nha co nhe ci -
men to e da qual deva man ter si gi lo, ca paz de pro pi ci -
ar, para si ou para ou trem, van ta gem in de vi da, me di -
an te ne go ci a ção, em nome pró prio ou de ter ce i ro,
com va lo res mo bi liá ri os:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e
mul ta de até 3 (três) ve zes o mon tan te da van ta gem
ilí ci ta ob ti da em de cor rên cia do cri me.

Exer cí cio Irre gu lar de Car go, Pro fis são, Ati vi da -
de ou Fun ção

Art. 27-E. Atu ar, ain da que a tí tu lo gra tu i to, no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, como ins ti tu i ção in te -
gran te do sis te ma de dis tri bu i ção, ad mi nis tra dor de
car te i ra co le ti va ou in di vi du al, agen te au tô no mo de in -
ves ti men to, au di tor in de pen den te, ana lis ta de va lo res
mo bi liá ri os, agen te fi du ciá rio ou exer cer qual quer car -
go, pro fis são, ati vi da de ou fun ção, sem es tar, para
esse fim, au to ri za do ou re gis tra do jun to à au to ri da de
ad mi nis tra ti va com pe ten te, quan do exi gi do por lei ou
re gu la men to:

Pena — de ten ção de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta.

Art. 27-F. As mul tas co mi na das para os cri mes
pre vis tos nos arts. 27-C e 27-D de ve rão ser apli ca das
em ra zão do dano pro vo ca do ou da van ta gem ilí ci ta
au fe ri da pelo agen te.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de re in ci dên cia, a
mul ta pode ser de até o tri plo dos va lo res fi xa dos nes -
te ar ti go."

Art. 8º A al te ra ção de di re i tos con fe ri dos às
ações exis ten tes em de cor rên cia de ade qua ção a
esta lei não con fe re o di re i to de re ces so de que tra ta o 
art. 137 da Lei nº 6.404, de 1976, se efe ti va da até o
tér mi no do ano de 2002.

§ 1º A pro por ção pre vis ta no § 2º do art. 15 da
Lei nº 6.404, de 1976, será apli ca da de acor do com o
se guin te cri té rio:

I – ime di a ta men te às com pa nhi as no vas;
II – às com pa nhi as fe cha das exis ten tes, no mo -

men to em que de ci di rem abrir o seu ca pi tal; e
III – as com pa nhi as aber tas exis ten tes po de rão

man ter pro por ção de até dois ter ços de ações pre fe -
ren ci a is, em re la ção ao to tal de ações emi ti das, in clu -
si ve em re la ção a no vas emis sões de ações.

§ 2º Nas emis sões de ações or di ná ri as por com -
pa nhi as aber tas que op ta rem por se adap tar ao dis -
pos to no art. 15, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976, com a
re da ção que lhe é con fe ri da por esta lei, po de rá não
ser es ten di do aos aci o nis tas ti tu la res de ações pre fe -
ren ci a is, a cri té rio da com pa nhia, o di re i to de pre fe -
rên cia a que se re fe re o art. 171 § 1º, alí nea b, da Lei
nº 6.404, de 1976. Uma vez re du zi do o per cen tu al de
par ti ci pa ção em ações pre fe ren ci a is não mais será lí -
ci to à com pa nhia ele vá-lo além do li mi te atin gi do.

§ 3º As com pa nhi as aber tas so men te po de rão
emi tir no vas ações pre fe ren ci a is com ob ser vân cia do
dis pos to no art. 17, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976, com 
a re da ção dada por esta lei, de ven do os res pec ti vos
es ta tu tos ser adap ta dos ao re fe ri do dis po si ti vo le gal
no pra zo de 1 (um) ano, após a data de en tra da em vi -
gor des ta lei.

§ 4º Até a as sem bléia-ge ral or di ná ria que se re -
u nir para apro var as de mons tra ções fi nan ce i ras do
exer cí cio de 2004, in clu si ve, o con se lhe i ro ele i to na
for ma do § 4º, in ci so II, ou do § 5º do art. 141, da Lei nº

6.404, de 15 de de zem bro de 1976, será es co lhi do
em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo aci o nis ta con tro la dor;
e, a par tir da as sem bléia-ge ral or di ná ria de 2006, o
re fe ri do con se lhe i ro será ele i to nos ter mos des ta lei,
in de pen den te men te do man da to do con se lhe i ro a ser
subs ti tu í do.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
120 (cen to e vin te) dias de sua pu bli ca ção ofi ci al, apli -
can do-se, to da via, a par tir da data de pu bli ca ção, às
com pa nhi as que se cons ti tu í rem a par tir des sa data.

Art. 10. São re vo ga dos o art. 242, da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, e os arts. 29 e 30,
da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976.

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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



CAPÍTULO I
Ca rac te rís ti cas e Na tu re za da Com pa nhia ou

So ci e da de Anô ni ma Ca rac te rís ti cas

Art. 1º A com pa nhia ou so ci e da de anô ni ma terá
o ca pi tal di vi di do em ações, e a res pon sa bi li da de dos
só ci os ou aci o nis tas será li mi ta da ao pre ço de emis -
são das ações subs cri tas ou ad qui ri das.

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

  LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

Atu a li za do em 5-11-01
O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o Con -

gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Se rão dis ci pli na das e fis ca li za das de
acor do com esta lei as se guin tes ati vi da des:

(Re da ção dada pela Lei nº 10.303, de 31-10-01)
I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri -

os no mer ca do; (Re da ção dada pela Lei nº 10.303, de
31-10-01)

II – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os; (Re da ção dada pela Lei nº
10.303, de 31-10-01)

III – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no mer ca do
de de ri va ti vos; (Re da ção dada pela Lei nº 10.303, de
3.10.2001)

IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope -
ra ções das Bol sas de Va lo res; (Re da ção dada pela
Lei nº 10.303, de 31-10-01)

V – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope -
ra ções das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros; (Re -
da ção dada pela Lei nº 10.303, de 31-10-01)

VI – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a cus tó dia
de va lo res mo bi liá ri os; (Re da ção dada pela Lei nº
10.303, de 31-10-01)

VII – a au di to ria das com pa nhi as aber tas; (Inci -
so in clu í do pela Lei nº 10.303, de 31-10-01)

VIII – os ser vi ços de con sul tor e ana lis ta de va -
lo res mo bi liá ri os. (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.303,
de 31-10-01)

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

(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 260, DE 2001

Alte ra e re da ção do ca put do art. 12,
de Lei 9.493/1997, para con ce der aos Mu -
ni cí pi os isen ção do Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos – IPI, nos pro du -
tos que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º O art. 12, ca put, da Lei nº 9.493, de 10
de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“Art. 12. Fi cam isen tos do IPI, quan do ad qui ri -
dos pe los ór gãos de se gu ran ça pú bli ca da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:
(...)”

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

Jus ti fi ca ção

Um dos ma i o res pro ble mas apon ta dos pela po -
pu la ção, nos dias de hoje, é o da fal ta de se gu ran ça
pú bli ca. Os Esta dos têm se mos tra do aler tas à ques -
tão, mas, em con tra par ti da, en fren tam sé ri as di fi cul -
da des, das mais di ver sas na tu re zas, para com ba tê-la
efe ti va men te.

Sen do as sim, faz-se mis ter que as Gu ar das
Mu ni ci pa is es te jam do ta das de um apa re lha men to
mo der no e su fi ci en te para su prir as de fi ciên ci as dos
Esta dos, tan to quan to pos sí vel, no que con cer ne à
se gu ran ça da po pu la ção. To da via, os or ça men tos
mu ni ci pa is, na ma i o ria dos ca sos, são mu i to re du zi -
dos, fa tor de ter mi nan te que di fi cul ta a aqui si ção de
equi pa men tos. A ques tão deve ser ana li sa da, tam -
bém, no pon to de vis ta da jus ti ça, pois não se pode
ex clu ir os Mu ni cí pi os, eis que são a me nor es fe ra do 
âm bi to fe de ra ti vo e en fren tam gran des di fi cul da des,
do be ne fí cio da isen ção de um im pos to.

Obser ve-se que o ob je ti vo des te pro je to não é
exi mir o Esta do de sua res pon sa bi li da de de man ter
a or dem e ga ran tir um am bi en te de paz. A in ten ção
é, em ver da de, pos si bi li tar as pre fe i tu ras mu ni ci pa is
a re a li zar um tra ba lho com ple men tar ao do Esta do,
sem que de pen da des te e com a mes ma qua li da de,
se não su pe ri or.

Sala das Ses sões, em 28 de no vem bro de
2001. –  Ro me ro Jucá.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SUB-SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.493, DE 10 SETEMBRO DE 1997

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI na aqui si -
ção de equi pa men tos, má qui nas, apa re -
lhos e ins tru men tos, dis põe so bre pe río -
do de apu ra ção e pra zo de re co lhi men to
do re fe ri do im pos to para as mi cro em pre -
sas e em pre sas de pe que no por te, e es -
ta be le ce sus pen são do IPI na sa í da de
be bi das al coó li cas, acon di ci o na das para
ven da a gra nel, dos es ta be le ci men tos
pro du to res e dos es ta be le ci men tos equi -
pa ra dos a in dus tri al.

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 1.508-20, de 1997, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, 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. 12. Fi cam isen tos do IPI, quan do ad qui ri dos

pe los ór gãos de se gu ran ça pú bli ca da União, dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral:

I – os apa re lhos trans mis so res e re cep to res de
ra di o te le fo nia e ra di o te le gra fia;

II – os ve í cu los para pa tru lha men to po li ci al;
III – as ar mas e mu ni ções.
..........................................................................

(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 261, DE 2001

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de
por pre ju í zo de cor ren te de clo na gem de
car tão de cré di to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No caso de clo na gem de car tão de cré di -

to, a res pon sa bi li da de é ex clu si va men te da res pec ti va 
ad mi nis tra do ra.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des sa lei, clo na -
gem é a ob ten ção de da dos ele trô ni cos pes so a is do
usuá rio de car tão de cré di to e sua re pro du ção para
fins ilí ci tos e de for ma fra u du len ta.

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

Jus ti fi ca ção

Esta pro po si ção bus ca dis ci pli nar a ques tão da
res pon sa bi li da de por da nos de cor ren tes de clo na -
gem de car tão de cré di to.

Con si de ran do o dis pos to nos arts. 2º e 3º (ca -
put e § 2º) 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 – CDC,
en ten de-se que o con tra to de car tão de cré di to
cons ti tui re la ção de con su mo, ao mes mo tem po que 
as ad mi nis tra do ras en qua dram-se como for ne ce do -
res e os usuá ri os como con su mi do res.

De Plá ci do e Sil va, em seu Vo ca bu lá rio Ju rí di -
co, as sim con ce i tua o ter mo se gu ran ça:

Se gu ran ça – de ri va do de se gu rar, ex -
pri me, gra ma ti cal men te, a ação e efe i to de
tor nar se gu ro, ou de as se gu rar e ga ran tir al -
gu ma co i sa. Assim, se gu ran ça tem sen ti do
equi va len te a es ta bi li da de, pois o que é es -
tá vel é se gu ro: a ga ran tia, a fir me za, a fi an -
ça. Ga ran tia, fir me za, fi an ça, sem dú vi da, dão
sem pre idéia do que está no se gu ro, ou é se -
gu ro, para que se evi tem pre ju í zos em caso de 
da nos ou ris cos. Se gu ran ça, qual quer que seja 
a sua apli ca ção, in se re o sen ti do de to mar a
co i sa li vre de pe ri gos, li vre de in cer te zas, as se -
gu ra da de da nos ou pre ju í zos, afas ta da de
todo mal. Nes te par ti cu lar; por tan to, tra duz a
mes ma idéia de se gu ri da de, que é o es ta do, a
qua li da de, ou a con di ção, de es tar se gu ro, li vre 
de pe ri gos e ris cos, de es tar afas ta do dos da -
nos ou pre ju í zos even tu a is.¹ (gri fo nos so)

Des se modo, os ser vi ços pres ta dos pe las ad mi -
nis tra do ras po dem, em al gu mas si tu a ções, ser qua li fi -
ca dos como de fe i tu o sos; se gun do o dis pos to no art. 14,
§ 1º do CDC:

Art. 14. O for ne ce dor de ser vi ços res pon -
de, in de pen den te men te da exis tên cia de cul pa,
pela re pa ra ção dos da nos ca u sa dos aos con su -
mi do res por de fe i tos re la ti vos à pres ta ção dos
ser vi ços, bem como por in for ma ções in su fi ci en -
tes ou ina de qua das so bre sua fun ção e ris cos.

§ 1º O ser vi ço é de fe i tu o so quan do não
for ne ce a se gu ran ça que o con su mi dor dele
pode es pe rar, le van do-se em con si de ra ção as
cir cuns tân ci as re le van tes, en tre as qua is:

1SILVA, De Plá ci do e. Vo ca bu lá rio Ju rí di co. 15 ed. Rio de Ja ne i ro
Fo ren se, 1999. 877 p. P.739.



I – o modo de seu for ne ci men to;
II – o re sul ta do e os ris cos que ra zo a -

vel men te dele se es pe ram;
(gri fo nos so)

Em re la ção ao as pec to da se gu ran ça, o ju ris ta
Zel mo De na ri con si de ra:

O § 1º do art. 14 ofe re ce cri té ri os para
afe ri ção do ví cio de qua li da de do ser vi ço
pres ta do e o item mais im por tan te, nes te
par ti cu lar, é a se gu ran ça do usuá rio que
deve le var em con ta: o modo de for ne ci men -
to do ser vi ço; os ris cos da fru i ção; e a épo ca 
em que foi pres ta do o ser vi ço.² (gri fo nos so)

Pelo pro je to, em caso de clo na gem, a ad mi nis -
tra do ra de car tão de cré di to res pon de por todo e qual -
quer pre ju í zo dela pro ve ni en te.

Com essa pro pos ta, pre ten de-se de fen der o con su -
mi dor con tra es ses pre ju í zos, dado que as ad mi nis tra do ras
têm o de ver de for ne cer um ser vi ço se gu ro e, se não o fa -
zem, a res pon sa bi li da de não po de rá re ca ir so bre o usuá rio
do car tão de cré di to. Tal fi na li da de está em con so nân cia
com a Cons ti tu i ção Fe de ral, cujo art. 5º, XXXII, pre ce i tua
que “o Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, a de fe sa do con -
su mi dor”, e com o art. 170, o qual reza que um dos prin cí pi -
os da or dem eco nô mi ca é a de fe sa do con su mi dor. Ade -
ma is, o pro je to vai ao en con tro dos ob je ti vos da Po lí ti ca Na -
ci o nal das Re la ções de Con su mo (CDC, art. 4º): a har mo ni -
za ção dos in te res ses dos con su mi do res e for ne ce do res,
fun da do na boa-fé e equi lí brio nas re la ções de con su mo, e
a co i bi ção e re pres são dos abu sos pra ti ca dos no mer ca do.

Atu al men te, as ad mi nis tra do ras não têm qual quer
res pon sa bi li da de pelo uso não au to ri za do de car tão de
cré di to, mes mo que haja co mu ni ca ção ime di a ta de ir re -
gu la ri da de. Para se res guar da rem, elas pre vê em, em
seus con tra tos, que, em caso de per da, fur to ou rou bo do 
car tão, o ti tu lar fi ca rá res pon sá vel pe los pre ju í zos re sul -
tan tes des ses fa tos até a data em que o can ce lamt nto do
car tão pas se a cons tar da lis ta uti li za da para re gis trar
essa ope ra ção. É de sa li en tar que, mu i tas ve zes, o usuá -
rio se quer des con fia da clo na gem de seu car tao.

Urge, por tan to, que a ma té ria seja dis ci pli na da nos mol -
des pro pos tos. de for ma a ga ran tir ma i or se gu ran ça aos usuá -
ri os de car tão de cré di to con ti nu a men te ex pos tos a ris cos.

Di an te do ex pos to, con cla ma mos os ilus tres Pa -
res para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

²GRINOVER Ada Pel le gri ni ... [et al.]. Có di go bra si le i ro de de fe sa
do con su mi dor: co men ta do pe los au to res do an te pro je to. 5ª ed.
Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1998. 916 p. P. 158.
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

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

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

Art. 2º Con su mi dor é toda pes soa fí si ca ou ju rí -
di ca que ad qui re ou uti li za pro du to ou ser vi ço como
des ti na tá rio fi nal.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se a con su mi dor
a co le ti vi da de de pes so as, ain da que in de ter mi -
ná ve is, que haja in ter vin do nas re la ções de con -
su mo.

Art. 3º For ne ce dor é toda pes soa fí si ca ou ju rí -
di ca, pú bli ca ou pri va da, na ci o nal ou es tran ge i ra,
bem como os en tes des per so na li za dos, que de sen -
vol vem ati vi da de de pro du ção, mon ta gem, cri a ção,
cons tru ção, trans for ma ção, im por ta ção, ex por ta ção,
dis tri bu i ção ou co mer ci a li za ção de pro du tos ou pres -
ta ção de ser vi ços.

§ 1º Pro du to é qual quer bem, mó vel ou imó vel, 
ma te ri al ou ima te ri al.

§ 2º Ser vi ço é qual quer ati vi da de for ne ci da no
mer ca do de con su mo, me di an te re mu ne ra ção, in clu -
si ve as de na tu re za ban cá ria, fi nan ce i ra, de cré di to
e se cu ri tá ria, sal vo as de cor ren tes das re la ções de
ca rá ter tra ba lhis ta.

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Re la ções de Con su mo

Art. 4º A Po lí ti ca Na ci o nal de Re la ções de
Con su mo tem por ob je ti vo o aten di men to das ne -
ces si da des dos con su mi do res, o res pe i to a sua
dig ni da de, sa ú de e se gu ran ça, a pro te ção de
seus in te res ses eco nô mi cos, a me lho ria da sua
qua li da de de vida, bem como a trans fe rên cia e
har mo nia das re la ções de con su mo, aten di dos
os se guin tes prin cí pi os:

I – re co nhe ci men to da vul ne ra bi li da de do con -
su mi dor no mer ca do de con su mo;

II – ação go ver na men tal no sen ti do de pro te ger 
efe ti va men te o con su mi dor:

a) por ini ci a ti va di re ta;

b) por in cen ti vo à cri a ção e de sen vol vi men to
de as so ci a ções re pre sen ta ti vas;



c) pela pre sen ça do Esta do no mer ca do de con -
su mo;

d) pela ga ran tia dos pro du tos e ser vi ços com
pa drões ade qua dos de qua li da de, se gu ran ça, du ra bi -
li da de e de sem pe nho.

III – har mo ni za ção dos in te res ses dos par ti ci -
pan tes das re la ções de con su mo e com pa ti bi li za ção
da pro te ção do con su mi dor com a ne ces si da de de
de sen vol vi men to eco nô mi co e tec no ló gi co, de modo
a vi a bi li zar os prin cí pi os nos qua is se fun da a or dem
eco nô mi ca (art. 170, da Cons ti tu i ção Fe de ral), sem -
pre com base na boa-fé e equi lí brio nas re la ções en -
tre con su mi do res e for ne ce do res;

IV – edu ca ção e in for ma ção de for ne ce do res e
con su mi do res, quan to aos seus di re i tos e de ve res,
com vis tas à me lho ria do mer ca do de con su mo;

V – in cen ti vo à cri a ção pe los for ne ce do res de
me i os efi ci en tes de con tro le de qua li da de e se gu ran -
ça de pro du tos e ser vi ços, as sim como de me ca nis -
mos al ter na ti vas de so lu ção de con fli tos de con su mo;

VI – co i bi ção e re pres são efi ci en tes de to dos os
abu sos pra ti ca dos no mer ca do de con su mo, in clu si ve
a con cor rên cia des le al e uti li za ção in de vi da de in ven -
tos e cri a ções in dus tri a is das mar cas e no mes co mer -
ci a is e sig nos dis tin ti vos, que pos sam ca u sar pre ju í -
zos aos con su mi do res;

VII – ra ci o na li za ção e me lho ria dos ser vi ços pú -
bli cos;

VIII – es tu do cons tan te das mo di fi ca ções do
mer ca do de con su mo.

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

Art. 14. O for ne ce dor de ser vi ços res pon de, in -
de pen den te men te da exis tên cia de cul pa, pela re pa -
ra ção dos da nos ca u sa dos aos con su mi do res por de -
fe i tos re la ti vos à pres ta ção dos ser vi ços, bem como
por in for ma ções in su fi ci en tes ou ina de qua das so bre
sua fru i ção e ris cos.

1º O ser vi ço é de fe i tu o so quan do não for ne ce a
se gu ran ça que o con su mi dor dele pode es pe rar, le -
van do-se em con si de ra ção as cir cuns tân ci as re le van -
tes, en tre as qua is:

I – o modo de seu for ne ci men to;
II – o re sul ta do e os ris cos que ra zo a vel men te

dele se es pe ram;
III – a épo ca em que foi for ne ci do.

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

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

... ........................................................................
XXXII – o Esta do pro mo ve rá na for ma da lei, a

de fe sa do con su mi dor;
... ........................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra 

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is da Ati vi da de Eco nô mi ca 

Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri -
za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al; ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;
IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas

bra si le i ras de ca pi tal na ci o nal de pe que no por te.
Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre

exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen -
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em 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.)

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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 711, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do nº 12, alí nea c, in ci so

II, do art. 255 do Re gi men to Inter no, que so bre o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145/2001, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
além da co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. – 
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e opor tu na men te in clu í do
na Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 258 do Re gi men to

Inter no do
Se nadc Fe de ral, ve nho re que rer a tra mi ta ção

con jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nº
18 e nº 26, am bas de 2001, por tra ta rem da mes ma
ma té ria.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que ri -
men to lido será pu bli ca do e in clu í do na Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, re que i ro mi nha ins cri ção para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no, em pri me i ro 
lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, nos ter mos do Re gi men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, re que i ro mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª, igual men te, está ins cri to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– So li ci to mi nha ins cri ção em ter ce i ro lu gar, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, V. Exª está ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg
Cury, por vin te mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -
den te, per gun to a V. Exª se há al gum Sr. Se na dor que
que i ra per mu tar co mi go.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Faço a per mu ta, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por per -
mu ta com o Se na dor Lind berg Cury, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos
me ses, em vá ri as oca siões, de fen de mos des te ple ná -
rio que era im pe ri o so avan çar mos na ela bo ra ção de
uma vi go ro sa po lí ti ca de pro mo ção de nos sas ex por -
ta ções, bem como na ne ces si da de de apo i ar mos po li -
ti ca men te as ini ci a ti vas do Go ver no vol ta das para a
de fe sa de nos sos le gí ti mos in te res ses co mer ci a is
jun to a pa í ses e or ga nis mos in ter na ci o na is. Tra ta-se
de ques tões in ti ma men te re la ci o na das e cen tra is
para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil,
con for me sa be mos.

Em agos to úl ti mo, de i xa mos até re gis tra do que
os pa í ses avan ça dos, ao mes mo tem po em que apre -
go am a ma i or li ber da de de co mér cio en tre na ções,
têm pra ti ca do, e até in ten si fi ca do, me di das de na tu re -
za pro te ci o nis ta que im pe dem o aces so dos pa í ses
em de sen vol vi men to aos mer ca dos de ma i or ex pres -
são e in te res se, que são o ame ri ca no, o eu ro peu e o
do Ja pão. 

Hoje, in fe liz men te, es ta mos vi ven ci an do um am bi -
en te no qual as ini ci a ti vas em prol do li vre co mér cio evo -
lu em no rit mo das tra ta ti vas mul ti la te ra is, ou seja, mu i to
len ta men te – como o que re sul tou do en con tro da Orga -
ni za ção Mun di al de Co mér cio, em Doha, re cen te men te
re a li za do –, en quan to a men ta li da de anti-co mér cio pro -
gri de no rit mo cé le re do uni la te ra lis mo, como no caso
da de ci são da Inter na ti o nal Tra de Co mis si on (ITC) dos
Esta dos Uni dos, que com pro me te, so bre mo do, o fu tu ro
de nos so par que si de rúr gi co.

Re fe ri mo-nos aqui à re cen te de ci são da ITC que 
aco lheu de nún ci as e re co men dou ao Pre si den te Ge -
or ge W. Bush se jam ado ta das me di das de pro te ção à
in dús tria si de rúr gi ca ame ri ca na. Este po si ci o na men to 
de cor reu de pres sões in jus ti fi ca das, como ve re mos a
se guir, da in dús tria mi ne ros si de rúr gi ca ame ri ca na,
que, em 22 de ju nho pas sa do, so li ci tou uma in ves ti ga -



ção ba se a da na Se ção 201 da Lei de Co mér cio de
1994, por meio da Co mis são de Co mér cio Inter na ci o -
nal dos Esta dos Uni dos, ou sim ples men te ITC.

A par tir do mo men to em que em pre sas ou co -
mis sões do Con gres so nor te-ame ri ca no so li ci tam in -
ves ti ga ções fun da men ta das na Se ção 201 da re fe ri -
da lei co mer ci al, e a Co mis são de Co mér cio con si de -
ra a de nún cia pro ce den te, o Go ver no ame ri ca no pode 
de so bri gar-se de com pro mis sos já fir ma dos por meio
de acor dos in ter na ci o na is, pro te gen do a in dús tria afe -
ta da, de modo a vi a bi li zar sua com pe ti ti vi da de no
mer ca do mun di al.

De fato, sob a ale ga ção de con cor rên cia des le al
e ra zões de se gu ran ça na ci o nal, a Co mis são de Co -
mér cio dos Esta dos Uni dos re co men dou a apli ca ção
de me di das res tri ti vas para 17 gru pos de pro du tos,
que com pre en dem cer ca de 80% do mer ca do to tal e
in clu em os semi-aca ba dos (pla cas de aço), nun ca an -
tes su je i tos a res tri ções. Re gis tre-se que, ao mes mo
tem po, os Esta dos Uni dos per se guem, no âm bi to da
OCDE – Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e De sen -
vol vi men to Eco nô mi co –, a con se cu ção de um acor do 
para a re du ção do ex ces so de ca pa ci da de de pro du -
ção mun di al e o es ta be le ci men to de dis ci pli nas mais
ri go ro sas para evi tar sub sí di os à in dús tria si de rúr gi ca
ame ri ca na.

Como sem pre, em ma té ria eco nô mi ca, as ale -
ga ções em fa vor da ”de fe sa na ci o nal“ es con dem, mu -
i tas ve zes, ou tros in te res ses e ge ral men te re pre sen -
tam o úl ti mo ar gu men to – até de ses pe ra do – para de -
fen der seg men tos pro du ti vos de ca den tes. Todo o
meio aca dê mi co ame ri ca no sabe que a in dús tria mi -
ne ros si de rúr gi ca de seu País, nas úl ti mas três dé ca -
das, vi ven cia uma fase de de clí nio e de ba i xa ca pa ci -
da de com pe ti ti va. É dado co nhe ci do que o cus to de
pro du ção do aço bru to nor te-ame ri ca no é de US$260
por to ne la da, en quan to o cus to mé dio in ter na ci o nal é
de US$180 por to ne la da.

Nes te mo men to, es ta mos sen do in for ma dos de
que as si de rúr gi cas nor te-ame ri ca nas que rem que
seu go ver no im po nha ta ri fas de 40 a 50% so bre as
im por ta ções de aço. Ple i te i am, ain da, que a alí quo ta
seja apli ca da so bre um pre ço-base pre es ta be le ci do e 
que a re ce i ta da co bran ça do im pos to se des ti ne à
sua re es tru tu ra ção.

Me di das des sa na tu re za acar re ta rão for tes des -
vi os de co mér cio, com os ex por ta do res bus can do co -
lo car em ou tros mer ca dos os vo lu mes que não pu de -
rem ser di ri gi dos ao mer ca do nor te-ame ri ca no. 

As res tri ções pre vis tas pe los Esta dos Uni dos
se rão cer ta men te ado ta das pelo Ca na dá e já fo ram
an te ci pa das pelo Mé xi co – que ele vou, pre ven ti va -

men te, a 25% to das as suas alí quo tas de im por ta ção
de aço.

Em se gui da, ou tros mer ca dos ten de rão a se fe -
char para se pro te ger dos cres cen tes vo lu mes ofer ta -
dos in ter na ci o nal men te, como já foi anun ci a do, por
exem plo, pela Ve ne zu e la, Co lôm bia, Chi le e Argen ti na.

O Bra sil, país ex por ta dor de aço semi-aca ba do,
terá seus in te res ses pro fun da men te afe ta dos e se
verá igual men te com pe li do a ado tar bar re i ras às im -
por ta ções.

As em pre sas bra si le i ras de aço, so bre tu do de
Mi nas Ge ra is, Espí ri to San to, São Pa u lo e Rio Gran de 
do Sul, já se or ga ni za ram para a de fe sa pro ces su al
no cur so da in ves ti ga ção ba se a da na Se ção 201 da
Lei de Co mér cio ame ri ca na e con tra ta ram ad vo ga dos 
para lhes dar su por te téc ni co e, quan do so li ci ta dos,
pres tar in for ma ções aos nos sos re pre sen tan tes go -
ver na men ta is.

Entre tan to, a par te cru ci al da in ves ti ga ção acon -
te ce rá quan do o Pre si den te dos Esta dos Uni dos de ci -
dir se im po rá, ou não, res tri ções às im por ta ções pres -
cri tas pela ITC, Co mis são de Co mér cio Inter na ci o nal
dos Esta dos Uni dos, bem como sua abran gên cia e
mo da li da des.

O Pre si den te Ge or ge Bush de ve rá for mar sua
opi nião en tre a se gun da quin ze na de de zem bro e o fi -
nal de fe ve re i ro pró xi mo, ha ven do, por tan to, um ele -
va do sen ti do de ur gên cia para qual quer ação que se
que i ra em pre en der.

A si de rur gia bra si le i ra é um dos ma i o res ca sos
de su ces so no se tor pro du ti vo mun di al nos úl ti mos
dez anos. Cons tru í da há vá ri os anos sob a égi de do
Esta do, a par tir de 1992 foi to tal men te pri va ti za da,
con tan do com onze em pre sas de ca pi tal na ci o nal e
es tran ge i ro. Nes te ano, al can ça rá uma pro du ção su -
pe ri or a 28 mi lhões de to ne la das. Vi san do so bre tu do
sua re es tru tu ra ção e mo der ni za ção, des de 1994 elas
vêm re a li zan do in ves ti men tos que de vem mon tar a
US$13,8 bi lhões, dos qua is US$10,2 bi lhões já efe tu -
a dos, res tan do re a li zar mais US$3,6 bi lhões até
2004. Esses ex pres si vos in ves ti men tos têm re sul ta do 
em me lho ria na qua li da de de nos sos pro du tos, com
re du ção de cus tos, vi a bi li za da, in clu si ve, por um in -
cre men to da pro du ti vi da de da mão-de-obra de 88%,
no pe río do 1993 a 2000, além do aper fe i ço a men to
dos mé to dos de tra ba lho e ges tão em pre sa ri al.

Por es sas ra zões, con quis ta mos uma po si ção
de des ta que no co mér cio in ter na ci o nal de pro du tos
si de rúr gi cos: so mos o oi ta vo ma i or pro du tor mun di al
de aço, e tam bém o oi ta vo ma i or ex por ta dor. Isso tem
sig ni fi ca do ex por ta ções anu a is de 10,0 mi lhões de to -



ne la das e uma ge ra ção de di vi sas da or dem de
US$2,4 bi lhões/ano. Esses va lo res sig ni fi cam, ain da,
a ter ce i ra ma i or con tri bu i ção para o sal do da ba lan ça
co mer ci al: US$2,1 bi lhões, 66.530 em pre gos di re tos
e im pos tos e con tri bu i ções da or dem de US$3,7 bi -
lhões/ano.

Como nos lem brou mu i to bem, com bri lho e co -
nhe ci men to, a Drª Ma ria Sil via Bas tos Mar ques, Pre -
si den te do Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia, na au -
diên cia pú bli ca pro mo vi da, em boa hora, pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal da
Câ ma ra dos De pu ta dos, na se ma na pas sa da, os pre -
ju í zos de cor ren tes des se novo sur to pro te ci o nis ta
ame ri ca no po de rão ser vul to sos tan to para o Bra sil
quan to para a eco no mia mun di al.

O Go ver no bra si le i ro, por meio do Ita ma raty e do 
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, tem atu a do, de modo
sis te má ti co e com pe ten te, na de fe sa da nos sa si de -
rur gia. Acre di ta mos, no bre Se na dor Arlin do Por to, re -
pre sen tan te de Mi nas Ge ra is, que che gou a hora de o
Con gres so Na ci o nal pres tar, tam bém, sua co la bo ra -
ção, por meio de duas ini ci a ti vas, pelo me nos, que es -
tão ao nos so al can ce. A pri me i ra pro vi dên cia que es -
ta mos pro pon do é a cri a ção de uma co mis são mis ta
de De pu ta dos e Se na do res, que de ve rá le var, no mês
de ja ne i ro pró xi mo, ao Con gres so ame ri ca no, nos sa
ve e men te dis cor dân cia das me di das pro te ci o nis tas
que es tão sen do ges ta das na que le país, que con tam
com gran de aco lhi da no Par la men to dos Esta dos Uni -
dos e que afe ta rão, prin ci pal men te, as ex por ta ções
de aço do Bra sil para aque le país.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço o apar te de V. Exª com mu i to pra zer, no bre Se -
na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ri -
car do San tos, cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de
des se pro nun ci a men to. V. Exª, que re pre sen ta, nes ta
Casa, o Espí ri to San to, um Esta do im por tan te, prin ci -
pal men te na ex por ta ção de pro du tos si de rúr gi cos –
as sim como o meu Esta do, Mi nas Ge ra is, gran de pro -
du tor de mi né rio, em que se des ta ca a Usi mi nas, a
ma i or em pre sa sul-ame ri ca na de si de rur gia –, en fa ti -
za uma re a li da de a que es tá va mos as sis tin do, a cada
mo men to, em re la ção a ou tros pro du tos e, ago ra, de
ma ne i ra mais acen tu a da, em re la ção à si de rur gia. Os
Esta dos Uni dos já fi xam quo tas de im por ta ção, im -
põem so bre ta xas à im por ta ção dos nos sos pro du tos,
e ago ra que rem in cre men tar esse sub sí dio. A Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio exis te para re gu lar o

mer ca do mun di al, o que, de fato, não tem acon te ci do.
As gran des po tên ci as usam e abu sam das re gras da
OMC, sa cri fi can do o em pre sa ri a do bra si le i ro e, con -
se qüen te men te, o tra ba lha dor bra si le i ro, im pe din do a
apli ca ção de tec no lo gi as, di fi cul tan do o in cre men to
da pro du ção. Qu e ro dar o meu tes te mu nho de que,
em Mi nas Ge ra is, as vá ri as em pre sas de si de rur gia
se rão sa cri fi ca das e per de rão com pe ti ti vi da de. Isso
tem que ser en ca ra do den tro des sa re a li da de. O Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to e o Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res do Bra sil de vem es tar aten tos e po si -
ci o nar-se de ma ne i ra mais ve e men te, mais for te. Só
en ten do o li vre mer ca do com a pos si bi li da de de tro ca
mer ca do ló gi ca, com a pos si bi li da de de im por ta ção e
ex por ta ção. Cada vez mais, o que sen ti mos é a di fi -
cul da de de au men tar a ex por ta ção bra si le i ra, de co lo -
car os nos sos pro du tos no mer ca do in ter na ci o nal, en -
quan to au men tam as fa ci li da des para a im por ta ção e, 
con se qüen te men te, o de sem pre go, a po bre za e o dé -
fi cit na ba lan ça de pa ga men tos. Meus cum pri men tos
a V. Exª pelo pro nun ci a men to. Con cor do, ini ci al men te, 
com a pri me i ra pro pos ta apre sen ta da, que é a ma ni -
fes ta ção for mal do Con gres so bra si le i ro pe ran te o
Con gres so ame ri ca no.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) –
Se na dor Arlin do Por to, in cor po ro, com mu i ta sa tis fa ção,
o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to. V. Exª é de
um Esta do que é gran de pro du tor de aço no Bra sil.

No caso do Espí ri to San to, há uma gran de em pre -
sa: a Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão, que é a ma i or
ex por ta do ra de pla cas do mun do e que será for te men te
afe ta da se o go ver no ame ri ca no ado tar as res tri ções
que es tão sen do re co men da das pela Co mis são de Co -
mér cio Inter na ci o nal dos Esta dos Uni dos.

O que acon te ce, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, é que os pa í ses mais ri cos têm dois pe sos e
duas me di das: de um lado, pre gam a li be ra li za ção do
co mér cio no sen ti do de que gran des áre as de co mér -
cio co mum se jam for ma das e, de ou tro lado, ado tam
me di das pro te ci o nis tas que im pe dem, so bre tu do, as
ex por ta ções de pro du tos de pa í ses emer gen tes e de
pa í ses po bres para aque les mer ca dos.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que jul -
ga mos tam bém opor tu no que re pre sen tan tes da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, do Se na do Fe de -
ral, e re pre sen tan tes da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res, da Câ ma ra dos De pu ta dos, fa çam che gar ao
Sr. Emba i xa dor dos Esta dos Uni dos no Bra sil mo ção
de pro tes to do Con gres so Na ci o nal àque las ini ci a ti -
vas pro te ci o nis tas por par te do go ver no ame ri ca no.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.



Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Edi son Lo bão , 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, por
ces são do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a po pu la ção bra si le i ra
está apla u din do o alí vio que lhe foi con ce di do, por
dois me ses, no ra ci o na men to de ener gia elé tri ca. Ao
lado des sas ma ni fes ta ções de jú bi lo, eu gos ta ria de
res sal tar os meus apla u sos à per for man ce do se tor
in dus tri al bra si le i ro, não be ne fi ci a do com esse abran -
da men to do ra ci o na men to. Os nos sos em pre sá ri os
da in dús tria têm tido uma atu a ção exem plar nes sa cri -
se – vejo ali o Se na dor Arlin do Por to e me re cor do de
que um dos seus con ter râ ne os é um dos ma i o res em -
pre sá ri os no se tor têx til –, pois ofe re cem, com gran de
sa cri fí cio, a sua co la bo ra ção, al te ran do cro no gra mas
e pla ne ja men tos de tra ba lho para se si tu a rem em um
con tex to que não pre ju di que ou pre ju di que o me nos
pos sí vel a po lí ti ca eco nô mi ca do nos so País.

Re cor de-se de que, em ju lho des te ano, a Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria di vul gou uma pes qui -
sa qua li ta ti va, re la ci o na da com a cri se ener gé ti ca,
que sus ci tou pre o cu pa ções ao nos so País. De po is de
ou vir cen te nas de em pre sá ri os nos prin ci pa is cen tros
do ter ri tó rio na ci o nal, ava li a ram os téc ni cos que ocor -
re ria uma gra ve re du ção na pro du ção in dus tri al: cer ca 
de 76% dos en tre vis ta dos dis se ram que a re du ção de
suas pro du ções se ria ine vi tá vel se cum pris sem a
meta de ra ci o na men to que lhes fora im pos ta; e 63%
das in dús tri as ou vi das ad mi ti ram que, re du zin do a
pro du ção, não po de ri am fu gir à ne ces si da de das de -
mis sões de em pre ga dos.

Ape nas dois se to res mos tra ram-se me nos pes -
si mis tas: os cal ça dis tas e os têx te is, que es pe ra vam
não ter de efe ti var cor tes. Isso se deu com a in dús tria
cal ça dis ta, por que esta já es ta va ra ci o na li zan do o seu 
uso de ener gia para aten der a de man da cres cen te no
se gun do se mes tre de 2001, e com a in dús tria têx til,
por que esta se es for ça ria para tor nar a meta com pa tí -
vel com os me ses de ma i o res ou me no res ven das de
cada se tor.

Essas ava li a ções pes si mis tas fe liz men te não
vão se con fir man do. As in dús tri as bra si le i ras, do mes -
mo modo que a nos sa po pu la ção, es tão mos tran do

gran de cri a ti vi da de para su pe rar, ao me nos em par te, 
a cri se ener gé ti ca. Uti li za ram-se os mais va ri a dos
pro ces sos – tec no ló gi cos e ex pe ri men ta is – para a
ne ces sá ria re du ção do con su mo de ener gia elé tri ca
que se al can çou em todo o País. Na in dús tria, lan -
ça-se mão de al ter na ti vas para evi tar cor tes como o
cha ma do ban co de ho ras, a re du ção dos tur nos e a
re or ga ni za ção do tem po de uso dos equi pa men tos.

Ao con trá rio do que se pre via, hou ve, in clu si ve,
au men to de pro du ção em de ter mi na dos seg men tos
in dus tri a is, com a aber tu ra de no vas va gas para em -
pre gos.

Um dos exem plos mais no tá ve is des se cres ci -
men to está no seg men to têx til, que vai re cu pe ran do
para o Bra sil a sua vo ca ção para esse se tor. Re cor -
de-se que, no Bra sil Co lô nia, Por tu gal man da va que i -
mar os te a res bra si le i ros para pro te ger a sua pró pria
in dús tria àque la épo ca. Ou tros tro pe ços, em pe río dos 
não tão lon gín quos, em bo ra sem a vi o lên cia dos pri -
mór di os, obs ta cu la ri za ram en tre nós a fa bri ca ção têx -
til, mas não im pe di ram o seu res sur gi men to em ba ses 
mais só li das e du ra dou ras.

A ca de ia pro du ti va têx til – fi a ção, te ce la gem,
ma lha ria, tin tu ra ri as, es tam pa ri as e con fec ções – res -
pon de atu al men te por 13,5% do PIB in dus tri al e tam -
bém por 13,6% dos em pre gos ge ra dos na in dús tria
de trans for ma ção.

Re ce bi re cen te men te do Pre si den te da Asso ci -
a ção Bra si le i ra da Indús tria Têx til e de Con fec ção
(Abit), Sr. Pa u lo Antô nio Skaf, um re la tó rio que ana li -
sa a atu a ção das 30 mil em pre sas re pre sen ta das por
essa en ti da de. Elas em pre gam 1,5 mi lhão de tra ba -
lha do res e fa tu ram cer ca de US$22 bi lhões por ano.
Expor ta ram US$1,2 bi lhão em 2000, um cres ci men to
de 22% em re la ção a 1999.

O se tor têx til avan ça nas ex por ta ções e no pro -
pó si to de apri mo rá-la. O ob je ti vo dos ex por ta do res é
che gar a US$4,3 bi lhões por ano, equi va len te a 1%
do mer ca do mun di al, o que já não será pou co.

No Ce a rá, cujo se tor têx til ex por tou US$30,3 mi -
lhões (FOB) en tre ja ne i ro e abril de 2001, pro cu ra-se,
por meio de for ma ção de ca de i as pro du ti vas, ex por tar 
o pro du to aca ba do, que está in te res san do aos com -
pra do res es tran ge i ros.

Esse en tu si as mo que cer ca o se tor têx til está
pro por ci o nan do o res sur gi men to, em vá ri as áre as do
ter ri tó rio na ci o nal, in clu si ve no meu Esta do do Ma ra -
nhão, do in cen ti vo à cul tu ra do al go dão. Mato Gros so
já res pon de por mais de 50% da pro du ção de al go dão 
no Bra sil, toda ela ad qui ri da pe las in dús tri as têx te is



na ci o na is. Na sa fra des te ano, pro por ci o nou ao Bra sil
uma eco no mia de US$500 mi lhões.

Nos pró xi mos oito anos, pro gra mam-se a mo -
der ni za ção de má qui nas, o de sen vol vi men to e a aqui -
si ção de tec no lo gia, a ca pa ci ta ção pro fis si o nal em in -
ves ti men tos da or dem de US$12,3 bi lhões.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Edi -
son Lo bão, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Edi -
son Lo bão, des cul pe-me por in ter rom per um dis cur so
tão im por tan te para o seg men to eco nô mi co. V. Exª,
sem pre lú ci do e in te li gen te, com uma vi são po lí ti ca
bas tan te avan ça da e in de pen den te, di re ci o na a sua
ar gu men ta ção da tri bu na des ta Casa acre di tan do na
ca pa ci da de de tra ba lho da que les que pro du zem a
eco no mia em nos so País. V. Exª tra ta de um se tor que
fez par te de toda a mi nha ju ven tu de e da mi nha ida de
adul ta: o seg men to têx til. No Bra sil, a mu dan ça da ati -
vi da de agrí co la para a ati vi da de in dus tri al ocor reu no
ramo têx til. Ele nas ceu com as in dús tri as Ma ta raz zo e
con se guiu pro gre dir nes sa ati vi da de. O Bra sil era
qua se auto-su fi ci en te no plan tio de al go dão, e ha via
uma qua li da de boa na in dús tria têx til. Re pen ti na men -
te, a aber tu ra pra ti ca men te to tal das im por ta ções
trou xe uma ati vi da de de le té ria à in dús tria na ci o nal
têx til e a con cor rên cia com o al go dão de vá ri os pa í -
ses, prin ci pal men te da Ásia. O so fri men to foi gran de.
A ago nia da in dús tria têx til se fez sen tir na pro du ti vi -
da de, no fa tu ra men to, e o con tra ban do cres ceu in con -
tro la vel men te, prin ci pal men te no ramo de fios sin té ti -
cos ou fios de al go dão, fa zen do com que aque la in -
dús tria ti ves se que ad qui rir fô le go. O Sr. Pa u lo Skaf,
ci ta do por V. Exª, teve uma pre sen ça mu i to for te na re -
es tru tu ra ção que a in dús tria têx til vem so fren do – sua
ati vi da de foi es ten di da de São Pa u lo para o Nor des te,
para o Ce a rá, o Ma ra nhão e ou tros Esta dos – e na
pro du ção do al go dão. Lem bro-me de que o PFL, há
dois ou três anos, dis cu tia a pos si bi li da de de li de rar
um mo vi men to para re cu pe rar a la vou ra do al go dão.
V. Exª es ta va lá pre sen te. O Se na dor José Agri pi no
tam bém fez re fe rên cia a isso. Há até um li vre to do
PFL a res pe i to des sas com pa ra ções, de tudo o que o
Bra sil per deu nes sa ati vi da de, em ra zão da des le al
con cor rên cia ex ter na, que in vi a bi li zou o pre ço do al -
go dão na ci o nal, que hoje vem se re cu pe ran do. Se na -
dor Edi son Lo bão, não é só a in dús tria têx til que tem
au men ta do a sua ca pa ci da de de em pre gar. Tam bém
as con fec ções, re sul tan tes da ati vi da de têx til, têm
pro gre di do mu i to; isso ocor re com as pe que nas e mi -
cro em pre sas. Hoje, uma cos tu re i ra pode tra ba lhar em 

casa, pro du zin do para uma in dús tria que con se gue
ter ce i ri zar seus pro du tos. Cum pri men to V. Exª pelo
dis cur so. Ouvi o iní cio do seu pro nun ci a men to quan -
do vi nha para esta Casa e me di ri gi ra pi da men te ao
ple ná rio, por que vi bra mos ao sa ber da re cu pe ra ção
da in dús tria têx til, que res soa nes te ple ná rio pe las pa -
la vra de V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª não per deu nada do meu dis cur so, 
até por que é um dos es pe ci a lis tas no as sun to. V. Exª foi
um dos ma dru ga do res na re u nião do nos so Par ti do
pela luta em fa vor da re to ma da e da re cu pe ra ção do
par que têx til na ci o nal. Esse par que – re al men te po de ro -
so, ge ne ro so e fe cun do em anos an te ri o res – foi sim -
ples men te aban do na do, de um lado, pela con cor rên cia
a que V. Exª se re fe re e, por ou tro, tam bém pela ne gli -
gên cia de al guns dos nos sos go ver nan tes.

Se na dor Ro meu Tuma, fui Go ver na dor do Esta -
do do Ma ra nhão, que, nos seus pri mór di os, foi um dos 
gran des pro du to res de al go dão. Qu an do lá che guei,
aque le Esta do já não pro du zia nada: me nos de cin co
mil to ne la das por ano. Não con se guia en ten der como
aqui lo ocor re ra e co me cei a es ti mu lar, como Go ver -
na dor, a pro du ção de al go dão, e já avan ça mos para
mais de 50 mil to ne la das em pou co tem po. Isso sig ni -
fi ca que o povo bra si le i ro é ex tre ma men te ca paz de
in gres sar numa li nha de pro du ção de alta tec no lo gia
quan do re ce be li de ran ça e es tí mu lo.

To dos sa be mos o que fo ram as Indús tri as Ma ta -
raz zo nes te País. Mas, de fato, com o cor rer do tem po, 
aque la in dús tria e as de ma is, de sas sis ti das, pra ti ca -
men te fe ne ce ram. Ou tras sur gi ram ao lon go do tem -
po, como as in dús tri as do nos so co le ga Se na dor José 
Alen car, de Mi nas Ge ra is, que hoje é o ma i or pro du tor 
de ma lhas do mun do. Isso ocor reu em pou co tem po.
Toda a sua pro du ção é des ti na da à ex por ta ção, por -
que há mer ca dos para isso.

A con clu são a que que ro che gar, nes te mo men -
to, res pon den do ao apar te de V. Exª, é que nós bra si -
le i ros de ve mos ter a res pon sa bi li da de dos nos sos de -
ve res e a cons ciên cia da nos sa ca pa ci da de.

Agra de ço a V. Exª.
O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me

V. Exª um apar te?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o

apar te do Se na dor Arlin do Por to, ex-Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Edi -
son Lo bão, ao pro mo ver este apar te, eu gos ta ria de
res sal tar, à luz da sua ava li a ção e aná li se, o mo men to 
por que pas sa mos com a pers pec ti va de fal ta de ener -



gia. A ca pa ci da de de res pos ta da so ci e da de bra si le i -
ra, do ci da dão, do con su mi dor de ener gia e dos em -
pre sá ri os fez com que pu dés se mos vi ver ago ra um
mo men to de mais tran qüi li da de. V. Exª cha ma aten -
ção para a ca pa ci da de de ajus te que cada em pre sa
teve na que le mo men to crí ti co. Apro ve i to a opor tu ni -
da de para cum pri men tar o nos so co le ga Se na dor
José Jor ge, hoje Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, por sua
pos tu ra equi li bra da, por sua ma ne i ra tran qüi la de ex -
por a gra vi da de da ques tão, sem alar de, sem fa zer
cair so bre cada um de nós a pre o cu pa ção que é me -
nos a da fal ta de ener gia e mais a da cri se que en fren -
ta mos. O Mi nis tro José Jor ge me re ce o nos so res pe i -
to. De se ja mos que S. Exª ago ra con si ga ad mi nis trar
bem a re com po si ção dos nos sos es to ques hí dri cos e
ela bo rar um pla ne ja men to para o pró xi mo ano, pois a
ro ti na cli má ti ca nos lem bra que, se gu ra men te, ha ve rá 
seca. Espe ra mos que o tra ba lho do Mi nis tro José Jor -
ge nor te ie es sas ações, para que não en fren te mos,
com a mes ma gra vi da de e in ten si da de, o ris co da fal -
ta de ener gia. Pa ra le la men te a isso, V. Exª faz um re -
tra to da im por tân cia do se tor têx til para o Bra sil, lem -
bra do que foi, pelo Se na dor Ro meu Tuma, dos al tos e
ba i xos na pro du ção de al go dão. Hoje des pon ta o
Cen tro-Oes te como um gran de pólo pro du tor de al go -
dão. Mas o fun da men tal é que, a par tir da ma té ria-pri -
ma, gran des em pre sá ri os têm re a li za do um bom tra -
ba lho, en tre os qua is o Se na dor José Alen car, já men -
ci o na do por V. Exª, que é o ma i or em pre sá rio do se tor
têx til no meu Esta do e no Bra sil. S. Exª, por meio da
Co te mi nas e tam bém de ou tras em pre sas, en tre elas
a Ce dro Ca cho e i ra, pro mo ve a ge ra ção de em pre go e 
de ren da e de sen vol ve ma té ria-pri ma para a ca de ia
pro du ti va na li nha de con fec ções. O pro nun ci a men to
de V. Exª é im por tan tís si mo e é fe i to com oti mis mo,
mos tran do a re a li da de e a im por tân cia do se tor têx til,
a opor tu ni da de de ge ra ção de em pre go e ren da para
o País. Te mos ca pa ci da de de pro du ção e de ex por ta -
ção, e en ten do que o ca mi nho aí está. V. Exª, como
Go ver na dor do Esta do do Ma ra nhão, e eu, como
Vice-Go ver na dor do meu Esta do – ten do eu as su mi -
do al gu mas ve zes o Go ver no de Mi nas Ge ra is –, ti ve -
mos a opor tu ni da de de dis cu tir esse as sun to em re u -
niões da Su de ne, en tre ou tros en con tros, em que
ava li a mos a im por tân cia do al go dão para o nor te de
Mi nas, para o Nor des te bra si le i ro e, de ma ne i ra mu i to
for te, para o Ma ra nhão. Meus cum pri men tos por co lo -
car em de ba te esse as sun to e pe las in for ma ções con -
sis ten tes, efi ci en tes, pro du ti vas e oti mis tas que nos
são apre sen ta das. Mu i to obri ga do, no bre Se na dor.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A mi nha
in ten ção aqui, Se na dor Arlin do Por to, e tam bém a de

V. Exª, com o seu apar te, é a de in cen ti var os nos sos
com pa trí ci os bra si le i ros. Não po de mos nos en tre gar
ao pes si mis mo, ao ce ti cis mo e à de pres são.

V. Exª faz uma ho me na gem ao Mi nis tro José
Jor ge, que é ab so lu ta men te jus ta. Eu es ten de ria essa 
ho me na gem ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te. Eles ge ri ram
o pro ces so ener gé ti co nes se pe río do com ex tre ma
com pe tên cia.

Nes se pon to, lem bro-me do iní cio do ra ci o na -
men to, quan do o pes si mis mo era avas sa la dor em
todo o País. E eu me re cor da va das li ções do Pre si -
den te Jef fer son – o gran de es ta dis ta Jef fer son –, que
nos di zia que as gran des des gra ças são aque las que
em ge ral não acon te cem. E não acon te cem exa ta -
men te por que há es ta dis tas, há ho mens pú bli cos que
fa zem com que elas não ocor ram com a sua ação in -
dor mi da.

Agra de ço, por tan to, a par ti ci pa ção de V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Edi -
son Lo bão, acom pa nhei os apar tes que fo ram fe i tos
ao pro nun ci a men to de V. Exª e gos ta ria de acres cen -
tar al gu mas in for ma ções. Esti ve re cen te men te no Ca -
tar, es pe ci fi ca men te em Doha, com pon do a de le ga -
ção bra si le i ra à Con fe rên cia da OMC. Ao lado de Mi -
nis tros e re pre sen tan tes do Con gres so, sen ti a ver da -
de i ra vi tó ria do nos so País no que diz res pe i to à aber -
tu ra no cam po da ex por ta ção, de vi do à que da gra da ti -
va dos sub sí di os con ce di dos pe los pa í ses eu ro pe us,
es pe ci al men te a Fran ça, que, na ma i o ria das ve zes,
usa es ses sub sí di os de es ta ta is para ban car a sua
pro du ção. A tô ni ca, de po is des sa IV Con fe rên cia, foi
jus ta men te au men tar nos sas ex por ta ções. Te mos
que abrir as nos sas fron te i ras para o mun do. E é im -
por tan te lem brar que o Bra sil é um país imen so, de di -
men sões con ti nen ta is, que tem os pri vi lé gi os que a
na tu re za lhe con ce deu, como chu vas re gu la res, mas
ha via essa bar re i ra que im pe dia a nos sa ex por ta ção.
Den tro de pra ti ca men te dois ou três anos, es ta re mos
aber tos para o mun do e, com toda nos sa pro du ção
agrí co la, nos trans for ma re mos no gran de for ne ce dor
dos mer ca dos mun di a is. O pro nun ci a men to de V. Exª
vem a pro pó si to e traz a luz da sua in te li gên cia tra ba -
lhan do em be ne fí cio de uma pro pos ta que in te res sa a 
to dos nós. Cum pri men to V. Exª pela ex po si ção que
faz e pela ma ne i ra se gu ra com que vem de fen den do
esse po si ci o na men to.



O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury, meu com pa nhe i ro do
PFL, em pre sá rio tam bém, que tem a cons ciên cia mu i to
ní ti da do que são es ses pro ble mas em nos so País.

O Bra sil é um País afe i to à pro du ção de um
modo ge ral, seja de mi né rio de fer ro, seja de al go dão
de boa qua li da de. O al go dão bra si le i ro, aliás, é um
dos me lho res do mun do. Vejo, mu i tas ve zes, o al go -
dão do Egi to, que é con si de ra do o me lhor do mun do,
de fi bra lon ga: é ex por ta do para a Ingla ter ra, onde é
fe i to o te ci do e, dali, é re ex por ta do para pa í ses eu ro -
pe us e até para Hong Kong, que en tão pre pa ram
gran des con fec ções de pri me i ra qua li da de e re ex por -
tam, pela ter ce i ra ou quar ta vez, para di ver sos ou tros
pa í ses. Esse pas se io todo po de ria ser evi ta do se aqui
pro du zís se mos aqui lo que so mos ca pa zes de pro du -
zir. E as nos sas ter ras são tão boas e ge ne ro sas que
nos ofe re ce ri am essa opor tu ni da de. Mas ha ve re mos
de che gar lá! Com oti mis mo, per se ve ran ça, de di ca -
ção e obs ti na ção, so bre tu do, fa re mos isso.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
meu co le ga Car los Wil son, com mu i to pra zer.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor Edi -
son Lo bão, não vou to mar mu i to o seu tem po, por que
V. Exª faz um pro nun ci a men to com mu i ta pre ci são e
com mu i to bri lho. De se jo ape nas de mons trar o meu
en tu si as mo, pois acom pa nhei o tra ba lho de sen vol vi -
do por V. Exª como Go ver na dor do Ma ra nhão. V. Exª
des ta cou a re cu pe ra ção da co lhe i ta do al go dão no
seu Esta do, de que eu me lem bro bem, pois, quan do
fui Go ver na dor de Per nam bu co, o meu Esta do foi um
dos que mais plan ta ram e pro du zi ram al go dão, e ti -
nha uma in dús tria têx til po de ro sa. V. Exª fa lou na in -
dús tria Ma ta raz zo. Lá de Per nam bu co, pos so ci tar a
in dús tria Be zer ra de Melo e o Gru po Bras pé ro la, do
Espí ri to San to, que tam bém fi cou em Per nam bu co.
To das es sas em pre sas en fren ta ram gran des di fi cul -
da des por fal ta de apo io dos go ver nan tes da épo ca no 
sen ti do de for ta le ce rem mais a in dús tria têx til em nos -
sa re gião. V. Exª, com a ex pe riên cia que tem, toca
num pon to fun da men tal. Numa hora de pes si mis mo,
numa hora de tan to de sem pre go, numa hora em que
se re cla ma tan to da fal ta de ener gia, a in dús tria têx til
po dia es tar sen do olha da como uma das al ter na ti vas
eco nô mi cas de gran de va lia para nos sa re gião. Pa ra -
béns, Se na dor Edi son Lo bão! V. Exª, sem pre pre o cu -
pa do com os in te res ses na ci o na is, traz hoje ao Se na -
do um as sun to da ma i or im por tân cia para a eco no mia 
da nos sa re gião.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A pa la vra
de V. Exª é, sem dú vi da ne nhu ma, tam bém a pa la vra
da ex pe riên cia. Ne nhum de nós é ca paz de fa zer algo
du ra dou ro e bem-fe i to sem a ex pe riên cia. E V. Exª de -
tém a ex pe riên cia.

Sr Pre si den te, eu te ria mu i to o que fa lar ain da
so bre esse tema, mas, como sou um dos fis ca is do
Re gi men to, por ser Vice-Pre si den te da Casa, devo,
por tan to, ater-me ao meu tem po.

Vou con clu ir meu dis cur so, ape nas fa zen do uma
ho me na gem ao Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra da
Indús tria Têx til, Dr. Pa u lo Skaf. Nada fun ci o na sem li de -
ran ça. Eu não gos to mu i to da fi gu ra do che fe, pre fi ro a fi -
gu ra do lí der, e o Dr. Skaf é um lí der do se tor têx til, e li de -
ra com fir me za, com se gu ran ça e com re sul ta dos. A in -
dús tria têx til cres ceu sig ni fi ca ti va men te a par tir do mo -
men to em que foi con gre ga da em uma as so ci a ção, cujo 
pre si den te, cujo lí der é o Dr. Pa u lo Skaf.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE A CONCLUSÃO DO
DISCURSO DO SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Esse
avan ço, Sr. Pre si den te, deve ser cre di ta do, en tre ou -
tros mo ti vos, ao gran de de sen vol vi men to na fa bri ca -
ção de pro du tos à base de fi bra de al go dão. Na área
tec no ló gi ca, o se tor têx til igual men te al can çou avan -
ços no tá ve is com a des co ber ta de no vas fi bras.

Em 1997, a pro du ção anu al de fi bra ha via des -
pen ca do para 305 mil to ne la das. Em 2000, a pro du -
ção pu lou para 700 mil to ne la das.

Cer ca de 75% do ves tuá rio bra si le i ro tem como
ma té ria-pri ma o al go dão, puro ou mis tu ra do a ou tra fi bra.

Em 1997, fo ram fa bri ca dos no Bra sil 1 mi lhão e
300 mil ar ti gos têx te is; em 2000, um mi lhão e 700 mil.

Nes ses mes mos pe río dos, as con fec ções che -
ga ram, res pec ti va men te, a 935 mil to ne la das e a 1 mi -
lhão e 200 mil to ne la das. 

Em 1999, o se tor têx til cri ou 17 mil pos tos de tra -
ba lho. Em 2000, 40 mil no vas va gas. A meta até 2005
é cri ar cer ca de 230 mil no vas va gas en tre os se to res
da agri cul tu ra e in dús tria.

Se nho ras e Se nho res Se na do res, es ses da dos
oti mis tas, que apon tam com bas tan te es pe ran ça o
su ces so de se to res da in dús tria bra si le i ra, es tão
emer gin do em pe río do di fí cil da eco no mia in ter na ci o -
nal. As in di ca ções de es pe ci a lis tas são as de que os
Esta dos Uni dos, o lí der do mun do eco nô mi co, es tão
em re ces são des de mar ço do cor ren te ano, an tes,
por tan to, dos acon te ci men tos de 11 de se tem bro. No



Ja pão, a eco no mia vai di mi nu ir este ano; e a zona do
euro, em bo ra te nha cres ci do, se gun do da dos dis po ní -
ve is, 1,7% no se gun do tri mes tre, sua pro du ção in dus -
tri al ca i rá 0,6%.

Para se po der ava li ar a re per cus são mun di al
das va ri a ções eco nô mi cas, que pos sam ocor rer em
de ter mi na das Na ções, re cor de-se que, no ran king
dos pa í ses de sen vol vi dos, é a se guin te a or dem em
ex por ta ções, atu a li za da, dos prin ci pa is:

1º – os EUA, em 2000, ex por ta ram 781 bi lhões e 
100 mi lhões de dó la res e im por ta ram 1 tri lhão 257 bi -
lhões 600 mi lhões de dó la res. 

2º – a Ale ma nha ex por tou 551 bi lhões e 500 mi -
lhões de dó la res e im por tou 502 bi lhões e 800 mi -
lhões de dó la res.

3º – o Ja pão ex por tou 479 bi lhões e 200 mi lhões 
de dó la res e im por tou 379 bi lhões e 500 mi lhões de
dó la res.

4º – o Re i no Uni do ex por tou 284 bi lhões 100 mi -
lhões de dó la res e im por tou 337 bi lhões de dó la res. 

5º – a Fran ça ex por tou 298 bi lhões 100 mi lhões
de dó la res e im por tou 305 bi lhões 400 mi lhões de dó -
la res. 

Os Esta dos Uni dos, por tan to, têm uma par ti ci -
pa ção de 18,9% no to tal das im por ta ções do mun do e 
de 12,3%, no to tal das ex por ta ções do mun do. Evi -
den te que qual quer in su ces so da eco no mia nor -
te-ame ri ca na re per cu te so bre a nos sa.

Pe los da dos que te nho em mãos, ex tra í dos do
site do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or, o Bra sil ex por tou, em 2000, cer ca de
55 bi lhões e 100 mi lhões de dó la res. No mun do, as
ex por ta ções de to dos os pa í ses atin gi ram, em 2000,
6 tri lhões 186 bi lhões de dó la res. Nos sa par ti ci pa ção
no co mér cio ex te ri or, por tan to, é inex pres si va, mas
re no vam-se a cada dia, atra vés das ações go ver na -
men ta is, os es for ços para que o Bra sil in cre men te
suas ex por ta ções, ins tru men to fun da men tal para o
nos so de sen vol vi men to.

São pro mis so ras as in for ma ções do Se cre tá rio
Exe cu ti vo da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or (Ca mex),
Ro ber to Gi an net ti da Fon se ca, de que ex por ta ções
bra si le i ras vão se ex pan dir, ago ra em 2001, en tre 6%
a 7%, o tri plo da taxa de cres ci men to da eco no mia
mun di al. Em 2002, acha ele que as ex por ta ções bra -
si le i ras po dem cres cer a ta xas pró xi mas de 15% a.a.
E es pe ra que o Bra sil es te ja abrin do es pa ços para,
em 2002, ge rar um su pe rá vit de US$5 bi lhões.

Há de des ta car-se, nes sa aná li se do su ces so
con quis ta do pela in dús tria têx til bra si le i ra, a cri a ti vi -
da de ar tís ti ca e a qua li da de das mar cas que atra em o

in te res se dos com pra do res eu ro pe us e nor te-ame ri -
ca nos. A moda ”made in Bra zil“ faz su ces so no ex te ri -
or, em des fi les de gran de re per cus são. É mun di al -
men te re co nhe ci do o pres tí gio cres cen te dos cri a do -
res bra si le i ros e das nos sas mo de los, como, en tre ou -
tras, a bo ni ta jo vem Gi se le Bünd chen. Cri a do res de
moda e mo de los são dis pu ta dos pe las ca sas in ter na -
ci o na is mais fa mo sas.

Em 1999, tí nha mos no Bra sil 14 fa cul da des de di -
ca das à moda. Nes te ano, já são 23 as es co las su pe ri o -
res que se de di cam a en si nar moda em nos so País.

Nos dias cor ren tes, o Bra sil ocu pa o 4º lu gar de
ma i or fa bri can te mun di al de rou pas, per den do ape -
nas para a Chi na, Esta dos Uni dos e Índia.

Vê-se que o mer ca do têx til está em fran ca ex -
pan são, em que pe sem os tro pe ços. Mes mo so fren do
o gran de im pac to ne ga ti vo da cri se ener gé ti ca, a in -
dús tria têx til tem tido cri a ti vi da de para su pe rá-la. De -
fron ta-se, igual men te, com a con jun tu ra de uma re du -
ção do con su mo têx til in ter no, mas pro cu ra com pen -
sá-lo com o au men to das ex por ta ções.

Eis um se tor, Se nhor Pre si den te, que na tu ral -
men te está a me re cer uma aten ção es pe ci al do go -
ver no fe de ral. Se gun do li nas in for ma ções que me fo -
ram en ca mi nha das pelo Pre si den te da Asso ci a ção
Bra si le i ra da Indús tria Têx til e de Con fec ção (Abit), Dr. 
Pa u lo Antô nio Skaf, esse seg men to in dus tri al tem re i -
vin di ca ções jun to às nos sas au to ri da des. Mais do que 
jus to e opor tu no que se lhe dêem pri o ri da de, para o
es tu do que, não atra van ca do pela bu ro cra cia, con -
clua pe las so lu ções de in te res se pú bli co. Há de se
bus car os ins tru men tos que es ti mu lem ain da mais o
de sen vol vi men to do se tor têx til para o bem da eco no -
mia bra si le i ra e para o avan ço do em pre go.

Era o que ti nha a di zer.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Pa u lo Har tung.

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, é im por tan te que a 
dis cus são em tor no do re a jus te da ta be la do Impos to
de Ren da te nha ga nha do es pa ço sig ni fi ca ti vo na mí -
dia de todo o País, prin ci pal men te nos úl ti mos dias.
Essa ex po si ção do tema nos jor na is, te le vi sões e rá -
di os, con tri bu iu de ci si va men te para pra ti ca men te vi a -
bi li zar um acor do en tre os Par ti dos de opo si ção, o
PMDB e o PFL, fa vo rá vel à apro va ção de um re a jus te
li ne ar de 20% na ta be la.



Não é mais pos sí vel que ma no bras pro te la tó ri as 
das li de ran ças go ver nis tas adi em a de ci são so bre o
pro je to num mo men to em que há um cla mor pú bli co
pela sua apro va ção, de mons tra do por edi to ri a is de
jor na is, e-ma ils, car tas e ou tros ti pos de ma ni fes ta -
ção que te mos re ce bi do. Essa apro va ção re pre sen ta -
ria um pe que no alí vio para os bol sos de mi lhões de
tra ba lha do res em todo o País.

A ma i o ria par la men tar si na li za ter en con tra do
um meio ter mo, uma al ter na ti va pos sí vel. Cre io que
esse en ten di men to é o me lhor ca mi nho, já que leva
em con ta até as la men ta ções do Go ver no – que não
tem do que se la men tar -, que re sis te à apro va ção da
pro pos ta agar ran do-se ao ar gu men to sim plis ta da
que da de re ce i ta.

Jo gan do por ter ra, mais uma vez, os ar gu men -
tos do Go ver no, o jor nal Va lor Eco nô mi co pu bli cou,
na se ma na pas sa da, re por ta gem mos tran do que a
ar re ca da ção tri bu tá ria ba te rá 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. Diz
ain da que a ar re ca da ção fe de ral de tri bu tos cres ce rá
algo em tor no de 4% este ano, en quan to a ex pan são
da nos sa eco no mia fi ca rá por vol ta de 1,5%, 1,7% –
com mu i ta tor ci da, um pou co mais –, até de zem bro.
Quer di zer, a ar re ca da ção cres ce 4%, em uma eco no -
mia que cres ce rá 1,5%.

O jor nal ob ser va que a ar re ca da ção de ve rá
cres cer ain da mais no ano que vem, uma vez que en -
tra rão em vi gor o Impos 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 do Impos to de Ren da so bre os fun dos de pen -
são, o 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.

Sr. Pre si den te, cre io que são in for ma ções 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 
da pes soa fí si ca 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.

Che ga a ser uma pro vo ca ção aos Par la men ta -
res o modo como li de ran ças go ver nis tas tra tam a
ques tão, ame a çan do cor tar re cur sos das emen das
or ça men tá ri as para, even tu al men te, co brir o ale ga do
dé fi cit de cor ren te da cor re ção.

Por isso, eu, que te nho mu i to res pe i to pela fi gu -
ra do Mi nis tro Pe dro Ma lan, in clu si ve pela sua edu ca -
ção ao de ba ter ques tões eco nô mi cas e po lí ti cas, que -
ro di zer que em nada acres cen ta ao de ba te –– é uma
pena que eu não pude es tar pre sen te on tem, na CAE, 
par ti ci pan do do de ba te, por que fui ho me na ge a do
pela ci da de de Vi tó ria, da qual tive a opor tu ni da de de
ser Pre fe i to; eu que ria es tar lá não para ba ter boca,
mas para de ba ter a ques tão –– as agres sões ver ba is
ofe re ci das pelo Mi nis tro Pe dro Ma lan, que cha mou de 
hi po cri sia e fa ri sa ís mo a de fe sa da pro pos ta como
apro va da no Se na do Fe de ral, avan çan do para ser ra -
ti fi ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, é ri sí vel que, na reta fi nal de uma
dis cus são que se es ten deu por qua se dois anos –
pas sei o ano an te ri or in te i ro nes ta Casa, pro pon do
uma ne go ci a ção com o Go ver no, que a ig no rou –, um
ano no Se na do Fe de ral e ou tro na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, a equi pe eco nô mi ca re sol va ace nar com pro -
pos tas al ter na ti vas ao meu pro je to. Fe liz men te, a ma i -
o ria do Con gres so Na ci o nal per ce beu – e con ti nua
per ce ben do – que não há sin ce ri da de de pro pó si tos
nes sa ar ti cu la ção, e que o Go ver no e sua área eco nô -
mi ca es tão usan do a mes ma es tra té gia –– está sen do 
re pe ti ti vo — que foi ado ta da para tran ca fi ar, nas ga ve -
tas da Câ ma ra dos De pu ta dos, a re for ma tri bu tá ria,
pro me ti da nos dois úl ti mos ple i tos ele i to ra is.

O Go ver no, Sr. Pre si den te, pre ci sa aban do nar
esse dis cur so fa la ci o so e ser mais ob je ti vo. 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 Fe de ral para pro mo ver a cor re ção,
se o Con gres so as sim o de ci dir.

Dis se bem, há dias, o jor na lis ta Luís Cos ta Pin -
to, no Cor re io Bra zi li en se, re fe rin do-se ao Se cre tá -
rio Eve rar do Ma ci el: ele é um téc ni co com pe ten te,
mas é ”fa lí vel. E, há al gu mas se ma nas –– eis o tex to
do jor na lis ta – , está a fa lhar uma bar ba ri da de“. Lem -
bra que lhe fal ta um man da to –  uma lem bran ça im -
por tan te – , con fe ri do pelo povo, para vir ao Con gres -
so ”pas sar pito em Par la men ta res“ e afir mar que não
ace i ta acor do en tre par ti dos em tor no do re a jus te de
20%. ”Nes sa hora, o téc ni co cala, o le gis la dor le gis la,
o Exe cu ti vo exe cu ta, e aos der ro ta dos res tam os es -
tre bu chos“, re su me o jor na lis ta.

O dis cur so de re du ção de re ce i ta é fal so e já
can sou o ci da dão, o con tri bu in te, que es pe ra, Sr. Pre -
si den te, des de 1996, pelo re a jus te da ta be la. Não ca -
bem mais tam bém ar gu men tos que co lo cam em xe -
que a cor re ção do Impos to de Ren da e a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal. O pro je to não tem in ten ção de
re du zir a ar re ca da ção tri bu tá ria no País, mas de pro -
mo ver jus ti ça tri bu tá ria, Sr. Pre si den te, ou seja, de vol -



ver ao tra ba lha dor, ao con tri bu in te o que lhe vem sen -
do sub tra í do do sa lá rio por um con ge la men to que se
ar ras ta pe los úl ti mos seis anos, en quan to a in fla ção,
no pe río do, acu mu la-se em tor no de 35% – in fla ção
ofi ci al. Ou seja, para re su mir, o Go ver no usa a in fla -
ção para fa zer com que tra ba lha do res que não pa ga -
vam Impos to de Ren da e que não ti ve ram au men to
real de ren da pa guem e aque les que já pa ga vam pas -
sem a pa gar ain da mais. É essa a ló gi ca des se con ge -
la men to que o Go ver no ain da ten ta man ter, de po is de 
seis anos, a fer ro e fogo.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PSB – ES) –
Con ce do um apar te, com mu i to pra zer, à com ba ti va
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 Pa u lo Har tung, eu até es ta va pre dis pos ta a fa lar,
a co men tar o pro je to de au to ria de V. Exª, que tan tas
ve zes foi mo ti vo de de ba te nes ta Casa, de for ma qua -
li fi ca da e com pe ten te, tan to por V. Exª como por vá ri -
os ou tros Par la men ta res. Po rém, cer ta men te a for ma
des qua li fi ca da e de ma gó gi ca com que o Mi nis tro Pe -
dro Ma lan se re fe riu on tem a essa ques tão nos me i os
de co mu ni ca ção aca ba pro vo can do mu i to mais os
âni mos nas duas Ca sas. Isso le va rá, com cer te za ––
tal vez por va i da de fe ri da, mas es pe ro que seja por
sen si bi li da de po lí ti ca e de ver éti co de cum prir a lei – ,
o Con gres so Na ci o nal a apro var o pro je to subs ti tu ti vo
a par tir do pro je to apre sen ta do por V. Exª. Pri me i ro,
cre io que é im por tan te que de i xe mos cla ro à po pu la -
ção bra si le i ra que não es ta mos dis cu tin do uma ques -
tão de sen si bi li da de po lí ti ca, con ces são ou gen ti le za
com o con tri bu in te. Não es ta mos dis cu tin do isso.
Esta mos dis cu tin do uma trans gres são, uma vi o la ção,
uma in fra ção co me ti da pelo Go ver no Fe de ral. Se o
Go ver no Fe de ral não fos se trans gres sor, ele po de ria,
in de pen den te men te de qual quer tra mi ta ção de pro je -
to, por meio de uma ins tru ção nor ma ti va, de um ato
nor ma ti vo da pró pria Re ce i ta Fe de ral, ter ade qua do a
le gis la ção vi gen te à ca pa ci da de eco nô mi ca con tri bu -
ti va dos con tri bu in tes. O pro ble ma é que o Go ver no
Fe de ral é trans gres sor, está vi o lan do a le gis la ção vi -
gen te e ain da tem a ou sa dia de fa zer dis cur so de ma -
gó gi co e fal so mo ra lis ta. No mo men to em que o Mi nis -
tro Ma lan dis pu ta o ima gi ná rio po pu lar su pos ta men te
com R$9 mil de sa lá rio, ele está fa zen do uma dis pu ta
des qua li fi ca da, uma dis pu ta que não é ver da de i ra,
por que, se qui ser mos dis cu tir a am pli a ção da jus ti ça
fis cal, a al te ra ção in clu si ve dos per cen tu a is para es ta -
be le cer a jus ti ça na pro gres si vi da de, to dos nós nos
pre dis po mos a dis cu tir isso, como sem pre o fi ze mos.

O Go ver no Fe de ral é que nun ca fez. Se qui ses se dis -
cu tir a pro gres si vi da de, o Go ver no já o te ria fe i to.
Esse tipo de pro vo ca ção fal so mo ra lis ta do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan faz com que se acirr rem ain da mais os âni -
mos e im pe de que vo te mos mais ra pi da men te. É im por -
tan te di zer que não es ta mos pra ti can do be ne vo lên cia,
con ces são ou gen ti le za. Sim ples men te es ta mos im pe -
din do que o Go ver no con ti nue trans gres sor, vi o la dor e
in fra tor da le gis la ção vi gen te no País. Pa ra be ni zo V. Exª
pelo es for ço e pela qua li da de do de ba te que V. Exª tem
im pos to à Casa em re la ção ao tema.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – No bre
Se na do ra He lo í sa, He le na, aco lho, com ale gria, o
apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to. V. Exª
acres cen ta ele men tos e traz à mi nha me mó ria o es -
for ço que fi ze mos, na Li de ran ça do Blo co de Opo si -
ção, para sen si bi li zar o Go ver no no sen ti do de ne go -
ci ar a pro pos ta por mim apre sen ta da ao Se na do. E
ape nas no fi nal do ano, sob ame a ça de obs tru ção, o
Go ver no per mi tiu que o pro je to fos se apro va do, mas
sem ne go ci a ção. O Go ver no ti nha es pe ran ça de obs -
truí-lo na Câ ma ra. Ele tra mi tou na que la Casa. E, ago -
ra, o Go ver no apa re ce, mis te ri o sa men te, com pro -
pos tas de re for mas no Impos to de Ren da de Pes soa
Fí si ca. Não es ta mos ven do boa in ten ção por par te do
Go ver no, tam pou co boa-fé. O que se quer é ga nhar
tem po, obs tru ir por mais um ano a vo ta ção e man ter a
si tu a ção como está, ape nan do o tra ba lha dor bra si le i -
ro. E o Go ver no não está que ren do im plan tar a pro -
gres si vi da de; está ten tan do, mais uma vez, im plan tar
a obs tru ção ao de ba te des se pro je to. 

Sr. Pre si den te, nes te Ple ná rio, já apre sen tei vá -
ri os nú me ros, se me lhan tes aos di vul ga dos pelo Va lor 
Eco nô mi co, re for ça dos in clu si ve por ar gu men tos do
Con sul tor Tre vi san, pu bli ca dos no iní cio do mês no
jor nal O Esta do de S. Pa u lo. O Con sul tor mos tra que, 
de 1993 a 2000, o Te sou ro acu mu lou um cré di to con -
tra o con tri bu in te de R$80 bi lhões – ele fez as con tas
dos vá ri os re men dos tri bu tá ri os – ba si ca men te por
três ra zões, mu i tas ve zes com co ni vên cia do Con -
gres so Na ci o nal: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, que de po is vai
cres cen do – está aí a CPMF – e o tru que do tri bu to
com des ti na ção es pe cí fi ca, que já não tem mais des ti -
na ção es pe cí fi ca mais. São três tru ques, en tre ou tros, 
Sr. Pre si den te. Exem plos: cri a ção do IPMF, que de po -
is vi rou a CPMF, que há mu i to de i xou de ser des ti na da 
à Sa ú de e que re cen te men te pu lou de R$0,30 para
R$0,38. Vo tei con tra ri a men te, mas a ma i o ria vo tou fa -
vo ra vel men te. Ou tros exem plos: a ele va ção da alí -
quo ta do Impos to de Ren da, que, de 25%, pu lou para
27,5% tran si to ri a men te. A ma jo ra ção tan to da base



de cál cu lo quan to da alí quo ta do Co fins: sal tou de 2%
para 3%. E sa be mos o que isso sig ni fi ca na ca de ia
pro du ti va bra si le i ra e o que isso in flui na com pe ti ti vi -
da de dos pro du tos na ci o na is.

Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de para
so li da ri zar-me, de for ma sin ce ra, com o Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que vem de fen -
den do, com mu i ta pro pri e da de, a pri o ri da de para a
vo ta ção do pro je to do Impos to de Ren da, as sim como 
para o pro je to que põe fim ao ve lho con ce i to de imu ni -
da de par la men tar, ou seja, o pro je to que atu a li za o
con ce i to de imu ni da de par la men tar. Tem todo o nos so 
apo io a pro pos ta do Pre si den te em pror ro gar os 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 para vo tar es sas e ou -
tras ma té ri as de in te res se pú bli co. Cre io que te ría mos 
o apla u so da opi nião pú bli ca, em bo ra, na mi nha opi -
nião, es ti vés se mos ape nas exer cen do nos sas obri ga -
ções par la men ta res. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como au -
tor do pro je to, re i te ro a mi nha po si ção fa vo rá vel ao
en ten di men to que se pro ces sa na Câ ma ra. Afir mo
que a pro pos ta de re a jus te li ne ar de 20% re pre sen ta
uma boa al ter na ti va para apro var mos a ma té ria e ali -
vi ar, pelo me nos par ci al men te, as per das sa la ri a is
dos tra ba lha do res. Vi a bi li zan do-se a pro pos ta, re for -
ça-se a tese de que o Go ver no se iso lou, por que não
quis de ba ter essa ques tão, ado tan do um dis cur so
mío pe, que en xer ga ape nas o pon tu al, o ab so lu to,
apo i an do-se em fal sos ar gu men tos, em ati tu des que
fo ram sen do re je i ta das pas so a pas so pelo Con gres -
so Na ci o nal, in clu si ve pela base do Go ver no, que já
per ce beu que as in ten ções em tor no des sa ma té ria
são me ra men te pro te la tó ri as. 

Isso é uma de nún cia. É um aler ta. É um ape lo.
Que a Câ ma ra vá em fren te na apro va ção do acor do,
e que o Se na do, em tem po há bil, ain da este ano,
apro ve a cor re ção da ta be la do Impos to de Ren da. 

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos mes mo é de que o
fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca li de re um pro ces so de 
pro fun da re for ma do Sis te ma Tri bu tá rio do nos so
País, que de so ne re a pro du ção, que fa ci li te a com pe -
ti ti vi da de dos nos sos pro du tos e que faça jus ti ça tri bu -
tá ria em re la ção aos tra ba lha do res bra si le i ros, fa zen -
do com que pa gue mais aque le que tem mais, in clu si -
ve se to res da eco no mia que são pou pa dos, que te -
nham a sua par ti ci pa ção no fi nan ci a men to das po lí ti -
cas pú bli cas. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -

rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. 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.

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, en tre as mais no bres e
sim pá ti cas mis sões des ta Casa, o Se na do Fe de ral, é o
de pos si bi li tar o am plo de ba te com a so ci e da de de te -
mas que di zem res pe i to ao dia-a-dia do ci da dão. 

São as au diên ci as pú bli cas, como a re a li za da
on tem à no i te na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– que, na ver da de, se pror ro gou até al tas ho ras da no -
i te – por so li ci ta ção dos Se na do res Se bas tião Ro cha
e La u ro Cam pos, os qua is apro ve i to para pa ra be ni zar 
pela ini ci a ti va. 

O as sun to era um dos mais po pu la res do Bra sil:
o mer ca do de cer ve jas e re fri ge ran tes do País a par tir
da fu são das duas gran des mar cas na ci o na is – a
Antarc ti ca e a Brah ma, que, por sua vez, já de ti nha
tam bém o con tro le da Skol. 

Des sa fu são sur giu a Com pa nhia de Be bi das das
Amé ri cas, a nos sa co nhe ci da Ambev, que é a quar ta
ma i or do mun do no ramo de cer ve jas e re fri ge ran tes. 

Fo ram qua se seis ho ras de de ba tes en vol ven do
nú me ros fan tás ti cos e his tó ri as dra má ti cas. Um de ba -
te que en gran de ce o Se na do como casa do povo,
que, por isso mes mo, pre ci sa es tar aten to a to dos os
as sun tos da so ci e da de. 

Em que pese o or gu lho que de ve ría mos, como
bra si le i ros, ter de uma em pre sa do ta ma nho da
Ambev, o que vi mos foi um pe ri go so con fli to de in te -
res ses em pre ju í zo do já de li ca do qua dro so ci al bra si -
le i ro no que tan ge ao mer ca do de em pre gos. 

O re pre sen tan te da Ambev, que co nhe ço há
anos nas lu tas po lí ti cas em Bra sí lia e que me re ce
todo o meu res pe i to, o Dr. Mil ton Se lig man, mos trou
nú me ros fan tás ti cos do gru po que re pre sen ta. 

A Ambev pro duz 8,8 bi lhões de li tros de cer ve jas 
e re fri ge ran tes por ano. Em 2000, fa tu rou mais de
R$16 bi lhões e pa gou R$6 bi lhões de im pos tos. 

Os nú me ros im pres si o nam, mas, con fron ta dos
com os dra mas apre sen ta dos pe los re pre sen tan tes
dos dis tri bu i do res das mar cas Antarc ti ca, Brah ma e
Skol, aca bam per den do mu i to de sua for ça. 

E aí, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ob -
ser vem a re le vân cia da au diên cia pú bli ca de on tem: a
Fe de ra ção Na ci o nal dos Dis tri bu i do res de Be bi das e
Re fri ge ran tes apre sen tou do cu men tos e de po i men -
tos, mos tran do o ver da de i ro ani qui la men to que es ta -



ria sen do co me ti do pela Ambev con tra a sua rede de
dis tri bu i do res.

De acor do com es ses nú me ros, mais de 2,5 mil
dis tri bu i do res já fe cha ram suas por tas em todo o
País, de i xan do de sem pre ga dos mais de 227 mil pais
de fa mí lia. São nú me ros im pres si o nan tes e que tra -
zem uma enor me car ga dra má ti ca para aque les que
se vêem atin gi dos.

Gos ta ria de ci tar um tre cho de um dis cur so an -
te ri or que, por si só, res sal ta a im po nên cia des sas
em pre sas mul ti na ci o na is e ago ra a nos sa na ci o nal,
AmBev, so bre o seu qua dro re pre sen ta ti vo de dis tri -
bu i do res:

Uma cor po ra ção com to das as ca rac te rís ti cas
de car tel au men ta seus lu cros, de mi te mi lha res de
pais de fa mí lia e ain da sobe os pre ços para o con su -
mi dor fi nal.

Esse não foi o tra to es ta be le ci do com o Cade,
por oca sião des sa fa mo sa fu são, tão po lê mi ca e dis -
cu ti da. 

É um en ca de a men to de fa tos que nada con tri bui 
para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil.

Ain da se gun do da dos da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Dis tri bu i do res de Be bi das, a Ambev está rom pen -
do ou for çan do o rom pi men to de con tra to de dis tri bu i -
ção, ca u san do pre ju í zo a cen te nas de pe que nos e
mé di os em pre sá ri os que in ves ti ram gran des quan ti as 
para aten der às exi gên ci as do mer ca do.

Sr. Pre si den te, não pos so de i xar de fa zer re la -
ção en tre essa si tu a ção e a vi vi da por cen te nas de
ex-dis tri bu i do res da Ford no Bra sil e da qual fiz par te,
sen do, in clu si ve, hoje, Pre si den te da Asso ci a ção dos
ex-Dis tri bu i do res Ford. 

Com re gras le o ni nas, a Ford for çou o fe cha men -
to de dis tri bu i do res que atu a vam há dé ca das no mer -
ca do. Isso está ocor ren do ago ra com os dis tri bu i do res 
de cer ve jas e re fri ge ran tes e tam bém com os fran que -
a dos da McDo nald’s, con for me de nún cia que fiz re -
cen te men te des ta tri bu na. 

Sr. Pre si den te, apro ve i to o en se jo para re gis trar, 
com mu i to con ten ta men to, a pre sen ça da Di re to ria
dos fran que a dos da McDo nald’s do Bra sil, que re pre -
sen ta a as so ci a ção des ses fran que a dos no Esta do
de São Pa u lo. Sin to-me ex tre ma men te hon ra do com
a pre sen ça des sa Di re to ria. Va mos tra ba lhar em be -
ne fí cio da em pre sa na ci o nal, que está sen do mas sa -
cra da pelo po de rio eco nô mi co de mon ta do ras, de
mul ti na ci o na is, que têm, na ver da de, um po der de ga -
nho mu i to gran de.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não. 
Con ce do o apar te ao ilus trís si mo Se na dor Arlin do
Por to, no bre re pre sen tan te de Mi nas Ge ra is.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Lind berg Cury, on tem, ti ve mos a opor tu ni da de de
acom pa nhar a au diên cia, em que as sis ti mos aos ar -
gu men tos do Cade, da Ambev e da Asso ci a ção dos
Dis tri bu i do res. V. Exª fala com a ex pe riên cia e a vi vên -
cia de ex-dis tri bu i dor de au to mó ve is. Da mes ma for -
ma que V. Exª, tam bém já fui dis tri bu i dor de au to mó -
ve is, e co nhe ce mos, às ve zes, as im po si ções fe i tas
às uni da des pro du to ras, co lo can do os dis tri bu i do res
numa con di ção de fra gi li da de, mais do que isso, de
me ros re pas sa do res de pro du tos, sem uma pre o cu -
pa ção, sem uma res pon sa bi li da de, sem um com pro -
mis so com a rede, en quan to en ten de mos que os dis -
tri bu i do res de ve ri am ser con si de ra dos par ce i ros,
como efe ti va men te im põe a sua ati vi da de. V. Exª fez,
in clu si ve, pon de ra ções e ques ti o na men tos na que le
mo men to e vem, ago ra, tra zer ao co nhe ci men to do
Ple ná rio aqui lo que es ta mos re ce ben do em ter mos
de ques ti o na men to e re cla ma ções. No Esta do que re -
pre sen to, Mi nas Ge ra is, as re cla ma ções são vá ri as –
e aqui está o Se na dor Se bas tião Ro cha, um dos au to -
res des se re que ri men to, que, de ma ne i ra mu i to cla ra,
apre sen tou as suas pon de ra ções –, e há mu i tos
ques ti o na men tos com re la ção à for ma que está bus -
can do ser im ple men ta do para ex clu ir al guns dis tri bu i -
do res. Há um pro te ci o nis mo em re la ção a de ter mi na -
das mar cas e um pro ces so de ex clu são em re la ção a
ou tras. Tive opor tu ni da de de ma ni fes tar, na que la
opor tu ni da de, em um apar te ao Se na dor Se bas tião
Ro cha, que é in com pre en sí vel a po lí ti ca de aten di -
men to, no caso de Mi nas Ge ra is, em que uma uni da -
de de dis tri bu i ção, lo ca li za da a pou co mais de 100 km 
de dis tân cia de uma fá bri ca, na ci da de de Pi ra po ra,
seja com pul so ri a men te obri ga da a bus car o seu pro -
du to no Esta do do Rio de Ja ne i ro ou no de São Pa u lo,
ten do que se des lo car qua se mil qui lô me tros, o que é
in viá vel pelo cus to do trans por te no Bra sil e pe las
pés si mas con di ções em que se en con tram nos sas
es tra das. Esse ar gu men to é um ape nas em de tri men -
to de tan tos ou tros. Estão ten tan do fa zer a do bra di nha 
da ven da de pro du tos, li be ran do os re fri ge ran tes para
to das as mar cas. O mais pre o cu pan te é o fato de que,
com a fu são das em pre sas e a cri a ção da Ambev, foi
fir ma do o com pro mis so de re du ção do pre ço do pro -
du to em 5%, num pri me i ro mo men to, e on tem re gis -
trou-se que os pre ços fo ram ele va dos em 38%. Isso
nada mais é do que um pro ces so de car te li za ção, de
con cen tra ção de po der, que, na tu ral men te, pre ju di ca o
con su mi dor. Cum pri men to V. Exª por abor dar esse as -



sun to. Espe ra mos que me di das se jam to ma das pelo
Cade, por que há uma ca de ia que pre ci sa ser con si de ra -
da, des de a pro du ção, pas san do pela dis tri bu i ção, re -
ven de do res e con su mi do res. Mu i to obri ga do.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço ao ilus tre Se na dor Arlin do Por to.pelo apar te. Qu e -
ro for ta le cer o po si ci o na men to de V. Exª, in for man -
do-lhe de que ha via uma ex pec ta ti va de to dos que,
com a fu são das três gran des mar cas de cer ve ja, re -
pre sen ta da pela Ambev, o mer ca do fos se for ta le ci do,
prin ci pal men te no cam po da ex por ta ção. Espe ra -
va-se que o po de rio de pro du ção fos se di re ci o na do à
ex por ta ção e, na re a li da de, isso não vem acon te cen -
do. Vem ocor ren do jus ta men te o en xu ga men to do
qua dro em nos so País, subs ti tu in do-o pe los hi per -
mer ca dos, fa zen do com que es ses dis tri bu i do res te -
nham o cer ce a men to das suas ati vi da des com a ven -
da das gran des po tên ci as dos su per mer ca dos e hi -
per mer ca dos. Essa é a re a li da de.

O nú me ro de em pre gos caiu, a mar gem de lu cro 
da Ambev su biu, o pre ço da cer ve ja tam bém e, con -
se qüen te men te, cai por ter ra a as pi ra ção da que les
que in ves ti ram com em pre en di men tos exi gi dos pela
pró pria em pre sa.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Lind berg Cury, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, elo gio a per for man ce de V. Exª,
sem pre equi li bra do, au tor da pro po si ção, jun ta men te
com o Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª, on tem, con se -
guiu ex por as idéi as de to dos os dis tri bu i do res numa
re u nião em que o con fli to das po si ções oi mu i to evi -
den te.

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Lind berg Cury, par ti ci pa mos on tem de uma
gran de au diên cia pú bli ca no Se na do. Gran de não só
pelo tem po – a re u nião teve iní cio logo de po is das 18
ho ras e en cer rou –se apro xi ma da men te às 23h30min
–, mas tam bém pela pre sen ça dos Se na do res que fi -
ze ram des sa au diên cia pú bli ca. Foi um mar co na re la -
ção en tre a Ambev e os dis tri bu i do res. V. Exª teve bri -
lhan te par ti ci pa ção, as sim como os Se na do res He lo í -
sa He le na, La u ro Cam pos, Ca sil do Mal da ner, Edu ar -
do Su plicy e Lú cio Alcân ta ra, que pre si diu a re u nião.
Fi ca mos até o fi nal da au diên cia pú bli ca. Não te nho
dú vi da de que ela con tri bu i rá, sim, para a bus ca do
en ten di men to en tre as duas par tes. Des de o ano pas -
sa do, te nho de nun ci a do aqui o agra va men to des sa
re la ção da AmBev com os seus dis tri bu i do res. Ela se

dá, de fato, em fun ção da per ver si da de do ca pi tal das
me ga em pre sas, pela for ma com que tra tam seus con -
cor ren tes, que na ver da de são seus au xi li a res. Afi nal,
o que são os dis tri bu i do res se não au xi li a res, que aju -
dam a di fun dir a mar ca, a fa zer o co mér cio e a efe tu ar
as ven das? São eles que pro por ci o nam a ele va ção da 
ven da dos pro du tos. Con tu do, os dis tri bu i do res es tão
sen do co lo ca dos hoje na con di ção de con cor ren tes
da AmBev, por que esta, por meio da dis tri bu i ção di re -
ta, op tou pela po lí ti ca de es ma gar, de di zi mar os dis -
tri bu i do res. Isso se dá pela po lí ti ca de pre ços, quan do
a AmBev re duz a mar gem de lu cro dos dis tri bu i do res,
como tam bém ocor re quan do ela mo di fi ca a lo gís ti ca
da en tre ga do pro du to, como men ci o nou aqui o Se na -
dor Arlin do Por to. No Ama pá e no Pará, por exem plo,
a cer ve ja era re ti ra da em Ma na us, com ape nas o mo -
dal flu vi al. Hoje, a re ti ra da é no Pi a uí, em João Pes soa 
ou em São Luís, com um mo dal a mais, o que en ca re -
ce o pro du to em até R$4 a gra de. Exis te dis tri bu i do ra
em meu Esta do que re ti ra 120 mil gra des por em bar -
que, por exem plo. Sei que esse as sun to diz mais res -
pe i to à Antarc ti ca, pois os dis tri bu i do res da Antarc ti ca
é que são os mais pre ju di ca dos; mas a AmBev pre ci -
sa bus car o en ten di men to. E o ca mi nho, de cer ta for -
ma, foi pa vi men ta do na no i te de on tem, quan do, na
ma i o ria das in ter ven ções, fi cou pre sen te que o de se jo 
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos é in ter me di ar
uma pos si bi li da de de en ten di men to. É cla ro que, não
ha ven do esse en ten di men to, há ou tras al ter na ti vas,
como por exem plo mo ti var, pro vo car a Se cre ta ria de
Di re i tos Eco nô mi cos a pro ce der um in qué ri to quan to
a even tu a is fa lhas ou ir re gu la ri da des da AmBev. A
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos tem au to no mia
para pro ce der des sa for ma. Po de mos con tar tam bém
com a CPI  acre di to não seja o caso ain da , pois é um
ins tru men to do Con gres so Na ci o nal uti li za do para
esse tipo de ava li a ção e de in ves ti ga ção. Eu pró prio
es tou apre sen tan do um pro je to de lei, bus can do re -
gu lar es sas re la ções en tre os fa bri can tes e dis tri bu i -
do res de be bi da, da mes ma for ma que já exis te no se -
tor de au to mó ve is, como V. Exª co nhe ce tão bem.
Para não me alon gar e não to mar mu i to do seu tem po, 
mais ain da do que já to mei, que ria pa ra be ni zá-lo mais 
uma vez pela im por tan te par ti ci pa ção de V. Exª nes se
as sun to.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – V. Exª
nun ca toma tem po. Cada vez que as so ma à tri bu na,
fi ca mos fi xa men te ob ser van do o seu pro nun ci a men -
to, que sem pre nos en ri que ce.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?



O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao ilus tre Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, on tem a Casa ti nha tam bém,
na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, a pre sen ça do
Ge ne ral Car do so, por meu re que ri men to, para pres tar 
in for ma ções so bre a fron te i ra de Foz de Igua çu. Ha via 
acu sa ções e in di ca ti vos, já ne ga dos pelo Ge ne ral, da
pre sen ça de ter ro ris tas na que la re gião. E eu não po -
dia de i xar de lá per ma ne cer, na cer te za de que V. Exª
es ta va con du zin do, com os ou tros Se na do res, a au -
diên cia pú bli ca com a AmBev. Eu só que ria in for mar a
V. Exª que hoje con sul tei o meu ga bi ne te so bre os ofí -
ci os en vi a dos por mim às au to ri da des com pe ten tes
há mais de 60 dias, por in ter mé dio da Mesa. Esta sub -
me teu o as sun to ao pa re cer do Se na dor Bel lo Par ga,
para sa ber se eu po de ria ou não pe dir es sas in for ma -
ções, em ra zão de ser uma em pre sa pri va da. Con clu -
iu-se que era pos sí vel. Como está para ter mi nar nes -
tes três ou qua tro dias, vol ta rei à car ga, caso es ses
da dos che guem a nós, e ime di a ta men te os en vi a rei a
V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha, para, se gun do as
in for ma ções, po der mos to mar me di das cor re la tas
aos ob je ti vos da Co mis são e da li de ran ça to ma da por
V. Exª na dis cus são com os re pre sen tan tes co mer ci a -
is e com os dis tri bu i do res, não só do se tor de be bi das, 
mas tam bém de ou tros seg men tos eco nô mi cos im -
por tan tes.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço essa pro po si ção do Se na dor Ro meu Tuma, sem -
pre opor tu na. Acre di to que será uma for ça mu i to gran -
de no sen ti do de ge rar um equi lí brio en tre pro du to res
e aque les que re pre sen tam es sas fran qui as  no caso
a AmBev e seus dis tri bu i do res.

É bom de i xar cla ro que, em mo men to ne nhum,
que re mos ex ter mi nar es ses con tra tos ou es sas fran -
qui as. Esse é o pen sa men to de to dos. Qu e re mos que
a fran quia con ti nue, mas que exis ta um in ter-re la ci o -
na men to e po der de ne go ci a ção en tre am bas as par -
tes, o que não está ocor ren do no mo men to.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, eu di ria que es ses 
três exem plos – e deve ha ver vá ri os ou tros  mos tram
que está na hora de re ver mos a le gis la ção que rege
con tra tos en tre gran des em pre sas  no ta da men te as
mul ti na ci o na is  e o pe que no em pre sá rio bra si le i ro.

O que te mos hoje é uma to tal vul ne ra bi li da de do 
pe que no em pre sá rio bra si le i ro, que não dis põe de
ins tru men tos para se de fen der de exi gên ci as qua se
sem pre es drú xu las de gran des cor po ra ções.

A AmBev me re ce cres cer, mas não é jus to que o 
faça à cus ta do sa cri fí cio de sua rede de dis tri bu i do -

res. São pe que nos e mé di os em pre sá ri os que in ves ti -
ram quan ti as sig ni fi ca ti vas no ne gó cio e que não po -
dem ser ex clu í dos do sis te ma.

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

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Nes tas
pou cas pa la vras, que ria as so ci ar-me à pre o cu pa ção
ex ter na da por V. Exª no ple ná rio do Se na do no dia de
hoje. Aliás, on tem à no i te, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, na que la au diên cia pú bli ca, foi co mo ven -
te ou vir V. Exª re la tar toda a ca mi nha da des sa ques -
tão. E gos ta ria de as so ci ar-me a V. Exª, por que a
ques tão é jus ta. A AmBev pode cres cer, é cer to, mas
não se dis so ci an do e de i xan do os ou tros fora. Tudo
deve ser con sor ci a do. Não pode ha ver cres ci men to
de al guns e que da de ou tros. A rede de dis tri bu i ção
não pode ser dis cri mi na da como está sen do hoje.
Tudo deve ser dis cu ti do em con jun to. Por isso, Se na -
dor Lind berg Cury, que ro cum pri men tar V. Exª nes te
mo men to.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por sua par ti ci -
pa ção efe ti va nes te tra ba lho nos so.

Sr. Pre si den te, só para en cer rar, além de fa zer a
dis tri bu i ção di re ta no va re jo – e isso é im por tan te ,
atro pe lan do an ti gos par ce i ros, a AmBev está pre te -
rin do seus tra di ci o na is dis tri bu i do res em fa vor de
gran des re des de su per mer ca dos, al gu mas ve zes
com pe que nas van ta gens para o con su mi dor, ou tras
ve zes, não; mas, de qual quer for ma, con tri bu in do
para au men tar ain da mais o já exa ge ra do po der dos
hi per mer ca dos so bre o mer ca do va re jis ta na ci o nal.

Como na au diên cia pú bli ca de on tem ha via tam -
bém re pre sen tan tes do Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca (Cade), da Se cre ta ria de Di re i to
Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus ti ça e da Se cre ta ria
de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa -
zen da, nos sa es pe ran ça é de que essa si tu a ção seja
es tu da da e re vis ta.

Qu an do da fu são das cer ve ja ri as, a AmBev
com pro me teu-se a man ter o ní vel de em pre go nas
três em pre sas. Mas, in fe liz men te, ou es tra nha men te,
não fo ram es ta be le ci das sal va guar das para os de ma -
is in te gran tes do se tor, como os dis tri bu i do res, que,
além do mais, em pre gam um nú me ro bem ma i or de
tra ba lha do res do que as pró pri as fá bri cas.

O as sun to está pos to. O Se na do cum priu sua
mis são de abrir o de ba te para a so ci e da de. Mas va -
mos con ti nu ar aten tos, co bran do dos ór gãos com pe -



ten tes do Po der Exe cu ti vo so lu ções que evi tem o
cres ci men to de gran des em pre sas à cus ta dos em -
pre gos de tra ba lha do res co muns.

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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go a
Hora Expe di en te a fim de que os Srs. Lí de res que se ins -
cre ve ram pos sam fa zer suas co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Eu 
não es tou ins cri ta, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to de V. Exª é para fa lar após a Ordem do Dia?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sim, 
Sr. Pre si den te. Gos ta ria de fa lar, mas não vou fazê-lo,
em res pe i to aos Com pa nhe i ros que es tão ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, por
cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por
mais de uma vez, subi a esta tri bu na, para de nun ci -
ar o dra ma vi vi do pe los pro du to res de le i te no Bra sil. 
Da mes ma for ma, di ver sos ou tros Srs. Se na do res o
fi ze ram. No ano pas sa do, che guei a pro to co lar uma
de nún cia no Cade, o Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca, pe din do que to mas se pro vi dên -
ci as a res pe i to da que da in jus ti fi ca da nos pre ços pa -
gos pela in dús tria de la ti cí ni os ao pro du tor.

Te mos de nun ci a do, te mos pe di do, te mos fe i to
di ver sas ações, mas a si tu a ção não se re sol ve. Ano
após ano, o pro ble ma se re pe te e se agra va. Os pro -
du to res de le i te de nun ci am um car tel da in dús tria,
que for ça a re du ção no pre ço pago a quem pro duz,
ape nas para au men tar suas mar gens de lu cro, já que
essa re du ção não é re pas sa da aos pre ços co bra dos
do con su mi dor.

Os pre ços es ta be le ci dos pe las in dús tri as são
re al men te ver go nho sos. Re pre sen tam um acin te que
in vi a bi li za a ati vi da de le i te i ra. Além dis so, os pro du to -
res vi vem uma si tu a ção hu mi lhan te, às ve zes ten do
que im plo rar para man ter os con tra tos de for ne ci men -
to, quan do ti nham que es tar sen ta dos a uma mesa de
ne go ci a ção, dis cu tin do um pre ço jus to para o pro du to. 
Infe ri o ri za dos pelo po der do car tel, aca bam obri ga -

dos a ven der o le i te pelo pre ço que a in dús tria de fi ne
de for ma ar bi trá ria e in jus ta.

Os des do bra men tos des sa si tu a ção são pre o cu -
pan tes. Nos úl ti mos cin co anos, a ren da no cam po caiu
5,8%, le van do o pro du tor ru ral a uma si tu a ção de em po -
bre ci men to. Entre 1998 e 2000, mais de cem mil pro du -
to res de i xa ram a ati vi da de e fo ram para as ci da des. Re -
sul ta do: fe cha men to de pos tos de tra ba lho e au men to
no êxo do ru ral, com con se qüên ci as que são ve lhas co -
nhe ci das nos sas – mais de sem pre go e vi o lên cia.

Um dos com po nen tes que agra vam essa si tu a -
ção é a im por ta ção de sen fre a da do le i te, con tra a
qual o Go ver no Fe de ral não toma ne nhu ma pro vi dên -
cia. Já de nun ci ei aqui que o Go ver no Fe de ral já im -
por tou mais de um bi lhão de li tros de le i te nos úl ti mos
me ses, para con cor rer com os pe que nos pro du to res
do nos so País.

Se fos se um pro ces so po si ti vo para o con su -
mi dor, ou seja, se es sas im por ta ções im pli cas sem
uma re du ção do pre ço co bra do na pa ni fi ca do ra ou
no su per mer ca do e be ne fi ci as se, com isso, os con -
su mi do res bra si le i ros se ria jus ti fi cá vel, mas isso
não ocor re. A im por ta ção ser ve ape nas para acha -
tar o pre ço pago ao pro du tor e ge rar de sem pre go
na zona ru ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o
ob je ti vo de mi no rar esse pro ble ma, aca bo de apre -
sen tar um pro je to de lei que con di ci o na a im por ta -
ção de pro du tos agrí co las, cujo vo lu me pro du zi do
in ter na men te sa tis fa ça a de man da in ter na, à apro -
va ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la.
Para se im por tar um pro du to exis ten te no Bra sil em 
quan ti da de su fi ci en te, o mes mo de ve rá ser sub me -
ti do ao ci ta do Con se lho.

Com esse pro je to, bus ca mos dar trans pa rên cia 
às de ci sões e, mais que isso, ga ran tir aos pro du to -
res a pos si bi li da de de que seus re pre sen tan tes se -
jam ou vi dos, quan do no es ta be le ci men to das po lí ti -
cas de im por ta ção, já que o Con se lho é com pos to,
ma jo ri ta ri a men te, por re pre sen tan tes de en ti da des
in de pen den tes li ga das ao se tor.

A so lu ção do pro ble ma dos pro du to res agrí co -
las do País, in clu in do os pro du to res de le i te, pas sa,
ne ces sa ri a men te, pela res tri ção às im por ta ções de
pro du tos tra di ci o nal men te pro du zi dos em nos so
País, como le i te, alho, fe i jão e tan tos ou tros.

Esse pro je to, por tan to, é uma con tri bu i ção
de Go iás, na ten ta ti va de re sol ver o dra má ti co
pro ble ma dos pro du to res bra si le i ros, no ta da men -
te os pro du to res de le i te, que tal vez se jam os que 



mais so frem com a im por ta ção in dis cri mi na da do
le i te em pó, mu i tas ve zes sem a qua li da de ne ces -
sá ria.

Por isso, con to com o apo io das Srªs e dos Srs.
Se na do res para a apro va ção des sa ma té ria, que re pu -
to da ma i or im por tân cia para os pro du to res bra si le i ros.

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 Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o
tem po do gi na si al, ouço, como um ho mem da Ama zô -
nia, mu i tas con ver sas a res pe i to da atu a ção, no mí ni -
mo es tra nha, de es tran ge i ros na re gião ama zô ni ca.

Des de en tão, ouve-se fa lar no pro ces so de in -
ter na ci o na li za ção da Ama zô nia. Pa re ce-me, jus ta -
men te por que faz tan to tem po que isso vem sen do fa -
la do – e eu o dis se no pro nun ci a men to que fiz on tem,
nes ta Casa, len do uma car ta da ma ço na ria bra si le i ra
so bre o pro ble ma, ba si ca men te em Ro ra i ma –, que,
na ver da de, as nos sas au to ri da des e a pró pria eli te
bra si le i ra já es tão anes te si a das ou, pelo me nos, des -
cren tes de que esse pro ces so de do mi na ção re al -
men te es te ja em fran ca im plan ta ção – um pro ces so
in te li gen te men te ar ma do, para anes te si ar as ca ma -
das for ma do ras de opi nião e evi tar re a ção ou al gu ma
cren ça nes sa his tó ria.

E fui sur pre en di do, Sr. Pre si den te, em bo ra já ti -
ves se ou vi do fa lar, com a pu bli ca ção fe i ta no dia 21
des te mês de uma ma té ria, com mapa, tex to em in -
glês e tra du ção para o por tu guês, so bre o que vem
sen do en si na do nos li vros de Ge o gra fia aos jo vens
ame ri ca nos que es tão no equi va len te à 6ª sé rie do
en si no fun da men tal no Bra sil. É pu bli ca do um mapa, 
onde apa re ce a Amé ri ca do Sul e o Bra sil, ape nas
com as re giões Nor des te, Sul, Su des te e par te da
Cen tro-Oes te.

Nes se li vro, na pá gi na de nú me ro 76, exis te a
se guin te in for ma ção:

Em me a dos dos anos 80, a mais im -
por tan te flo res ta do mun do pas sou para a
res pon sa bi li da de dos Esta dos Uni dos e das
Na ções Uni das. [Ve jam bem, isso está sen -
do en si na do para as cri an ças nos co lé gi os
dos Esta dos Uni dos, quer di zer, es tão for -
man do a men ta li da de dos fu tu ros ame ri ca -
nos, dos fu tu ros do mi na do res.] Isso foi de -
no mi na do Fin raf (For mer Inter na ti o nal Re -
ser ve of Ama zon Fo rest), e sua fun da ção se 
deu pelo fato de a flo res ta es tar lo ca li za da
na Amé ri ca do Sul, em uma das mais po -

bres re giões da Ter ra e ro de a das de pa í ses
ir res pon sá ve is, cru éis e au to ri tá ri os. Ela era
par te de oito di fe ren tes e es qui si tos pa í ses,
os qua is, na ma i o ria dos ca sos, re i nos de vi -
o lên cia, co mér cio de dro gas, in to le rân cia e
de po vos ig no ran tes e pri mi ti vos.

A cri a ção da FINRAF foi apo i a da por to -
das as na ções que for mam o G-23 e foi re al -
men te uma mis são es pe ci al de nos so País e
um pre sen te para o res to do mun do. Enquan -
to a pos ses são des sas va li o sas ter ras por pa -
í ses e po vos pri mi ti vos po de ria con de nar o
res to do mun do ao de sa pa re ci men to e a com -
ple ta des tru i ção em pou cos anos.

Nós po de mos con si de rar que essa área
tem a ma i or bi o di ver si da de do pla ne ta, com
um vas to nú me ro de es pé ci es de todo o tipo
de ani ma is e ve ge ta is. O va lor des sas ter ras é 
imen su rá vel (não tem pre ço), mas o pla ne ta
pode es tar cer to que os Esta dos Uni dos não
po de ri am de i xar que aque les pa í ses la ti -
no-ame ri ca nos ex plo ras sem e des tru ís sem
esse real pa tri mô nio de toda a hu ma ni da de.

FINRAF é como um par que in ter na ci o -
nal, com vá ri as ma ne i ras de ex plo ra ção.

Sr. Pre si den te, faço no va men te esse re gis tro – e 
já es tou can sa do de tan to fa lar so bre isso – por que
que ro ser como aque le be i ja-flor que, indo e vin do, le -
van do uma go ti nha d’água, ten ta va apa gar o in cên dio
na flo res ta. Ou seja, que ro fa zer uma de nún cia toda
vez que ti ver co nhe ci men to de al gum fato novo.

Peço a V. Exª que esta ma té ria pu bli ca da cons -
te do meu pro nun ci a men to, para que fi que re gis tra -
da e as au to ri da des do Po der Exe cu ti vo e tam bém
esta Casa, que tem a res pon sa bi li da de de ze lar
pela Fe de ra ção, pe los Esta dos, to mem co nhe ci -
men to e apu rem em pro fun di da de a re a li da de des -
ses fa tos.

Faço, tam bém, um ape lo ao Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res para que nos in for me se isso está
sen do pre ga do aber ta men te nas es co las dos Esta -
dos Uni dos, con for me foi de nun ci a do, o que con si de -
ro um aten ta do à so be ra nia do País e à so be ra nia da
Ama zô nia. Assim, mais uma vez, faço essa de nún cia 
no sen ti do de aju dar na imen sa luta para a ma nu ten -
ção da Ama zô nia bra si le i ra.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Como úl ti mo ora dor para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel, con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

Peço a com pre en são de V. Exª no sen ti do de
obe de cer o pra zo re gi men tal, como sem pre faz, uma
vez que te mos duas vo ta ções no mi na is. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, con for me anun ci ei on tem, apre sen -
tei hoje, na Co mis são de Assun tos So ci a is, de vi da -
men te re la ta do, o pro je to de lei que es ta be le ce nor -
mas para o uso mé di co das pró te ses de si li co ne e dá
ou tras pro vi dên ci as. Tra ta-se do Pro je to de Lei nº 26,
do Se na do Fe de ral, que re ce beu o nú me ro 3.961 na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ve nho à tri bu na fa lar so bre meu re la tó rio por que
que ro que os mem bros da Co mis são de Assun tos So ci -
a is te nham tem po para lê-lo an tes que pos sa mos
votá-lo, já que o Pre si den te Ro meu Tuma de ci diu in -
cluí-lo na pa u ta da re u nião da pró xi ma quar ta-fe i ra. E
para que pos sa mos ter uma vo ta ção trans pa ren te e de -
mo crá ti ca, es tou dis tri bu in do o re la tó rio a to dos os
mem bros da Co mis são de Assun tos So ci a is. Infor mo
ain da que es tou aber to a su ges tões e mo di fi ca ções
para o apri mo ra men to do tex to, tudo isso no sen ti do de
que pos sa mos apro var, no Se na do Fe de ral, uma lei que 
per mi ta a con ti nu i da de do uso das pró te ses de si li co ne
e tam bém do si li co ne in je tá vel nos ca sos es pe ci fi ca dos,
prin ci pal men te para fins te ra pêu ti cos, mas que a sa ú de
da pes soa hu ma na es te ja em pri me i ro pla no. 

O meu re la tó rio tam bém pre vê que se ex cep ci o -
ne o uso do si li co ne in je tá vel nos ca sos de com pro va -
da in di ca ção te ra pêu ti ca e com efi cá cia pre ci sa, já
con fir ma da, des de que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria te nha au to ri za do esse uso e es ta be -
le ci do os cri té ri os quan to à dose, con cen tra ção e for -
ma de apli ca ção do pro du to. O re la tó rio es ta be le ce
ain da o Ter mo de Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do,
um dos prin ci pa is pon tos con tes ta dos pela So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. De po is de mu i to es -
for ço, con se gui con ven cer seg men tos im por tan tes da 
pró pria So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca de
que o Ter mo de Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do é
fun da men tal para apri mo rar as re la ções mé di co-pa ci -
en te e ga ran tir ao usuá rio do si li co ne o ma i or nú me ro
de in for ma ções para que ele pos sa, cons ci en te men -
te, de ci dir so bre a apli ca ção e o im plan te do si li co ne
na for ma de pró te ses ge la ti no sas.

Faço isso por que o si li co ne tem sido mo ti vo de
con tro vér si as no mun do todo, ten do em vis ta a pos si -
bi li da de de pro du zir da nos aos seus usuá ri os, como o 
cân cer, do en ças auto-imu nes, en tre elas o lú pus eri -
te ma to so sis tê mi co. Hoje, os es tu dos não con fir mam
es sas pos si bi li da des, mas tam bém não afas tam os

ris cos em de fi ni ti vo. Por isso, o Ter mo de Con sen ti -
men to Li vre e Escla re ci do não é uma dis cri mi na ção
ao pro du to si li co ne ou à es pe ci a li da de mé di ca dos ci -
rur giões-plás ti cos, como al guns que rem en xer gar. É
que o si li co ne é clas si fi ca do como um pro du to de grau 
três, den tro da clas si fi ca ção com re la ção aos da nos à
sa ú de. Em fun ção dis so, ga ran ti mos a in clu são no
tex to des se dis po si ti vo que exi ge o Ter mo de Con sen -
ti men to Li vre e Escla re ci do, apo i a do em au diên cia
pú bli ca pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na, re pre -
sen ta do aqui, no Se na do Fe de ral, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, pelo seu Se cre tá rio-Ge ral, que
trou xe a po si ção de fi ni ti va do Con se lho em fa vor do
re fe ri do ter mo, já con sa gra do na le gis la ção bra si le i ra
e que tam bém faz par te do subs ti tu ti vo do Se na dor
Tião Vi a na com re la ção à re pro du ção hu ma na. 

Além dos pon tos já ci ta dos, Sr. Pre si den te, acre -
di to que é im por tan te des ta car o en qua dra men to do
uso in de vi do de si li co ne in je tá vel como cri me de le são 
cor po ral, pre vis to no art. 129 e pa rá gra fos do Có di go
Pe nal, su je i to a pena de até 12 anos de re clu são. Isso
por que o si li co ne tem sido uti li za do de for ma in dis cri -
mi na da por pes so as le i gas, sem qual quer es crú pu lo,
que ao in vés de ga ran tir uma for ma mais es té ti ca para 
o or ga nis mo hu ma no, de for ma-o, pro du zin do, mu i tas
ve zes, le sões gra ves e in fec ções que se ge ne ra li zam.

Além dis so, tam bém de ter mi no que a bula da
pró te se de si li co ne seja aces sí vel aos usuá ri os. Hoje,
a bula vem den tro de uma em ba la gem es te ri li za da,
não sen do per mi ti do ao usuá rio aces sá-la an tes da ci -
rur gia, o que o im pe de de co nhe cer o pro du to e, cer -
ta men te, pre ju di ca a sua de ci são fi nal de se sub me ter 
ao pro ce di men to ci rúr gi co.

Mu i to obri ga do.
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Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra no 26, de
1999 (nº 3.961, de 1997, na ori gem), que
”Esta be le ce nor mas para o uso mé di co
das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro -
vi dên ci as".

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999, tem
como ob je ti vo ve dar o uso de si li co ne lí qui do no or ga -
nis mo hu ma no, con for me de ter mi na o ca put do art. 1º 



da pro po si ção, e de fi nir con di ções para o em pre go de
pró te ses de si li co ne, na for ma pre vis ta no art. 2º.

No que con cer ne ao si li co ne lí qui do, o pa rá gra fo 
úni co do art. lº dis põe que “a em ba la gem do pro du to
si li co ne lí qui do, para uso co mer ci al ou in dus tri al, deve 
con ter ad ver tên cia para o usuá rio de que o pro du to é
im pró prio para o uso hu ma no“.

Em re la ção às pró te ses de si li co ne, seu em pre -
go aten de rá a qua tro con di ções (dis pos tas nos in ci -
sos do art. 2º);

• pres cri ção mé di ca para aqui si ção de vi da men -
te re gis tra das (in ci so I);

• em ba la gem com in for ma ções so bre os be ne fí -
ci os e ma le fí ci os de cor ren tes de seu uso (in ci so I);

• re gis tro do pro du to jun to ao ór gão e se gun do
nor mas téc ni cas de fi ni das pela Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria Anvi sa (in ci so III);

• apli ca ção por pro fis si o nal mé di co re gis tra do no
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na — CRM (in ci so IV).

Por fim, o art. 3º es ta be le ce que a lei en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Re la ta do o con te ú do do PLS nº 26, de 1999, res -
ta as si na lar que a pro po si ção foi dis tri bu í da so men te
a esta Co mis são de Assun tos So ci a is, não ten do sido
apre sen ta das emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Hoje, o si li co ne aten de a uma vas ta gama de
apli ca ções in dus tri a is, co mer ci a is e te ra pêu ti cas, ra -
zão pela qual exis tem di fe ren tes apre sen ta ções do
pro du to, que va ri am em for ma, con sis tên cia e grau de 
pu re za (o grau mé di co in di ca o ma i or grau de pu re za,
ne ces sá rio para a uti li za ção no or ga nis mo hu ma no).

Para apli ca ções te ra pêu ti cas, o si li co ne ori gi na
inú me ros ti pos de pró te se e im plan tes (car día cos, pe -
ni a nos, ma má ri os etc.) e, na for ma lí qui da, cons ti tui o
re ves ti men to in ter no de se rin gas des car tá ve is.

A par tir do iní cio da úl ti ma dé ca da, o si li co ne pas -
sou a des per tar o in te res se e o te mor da po pu la ção em
de cor rên cia de sua fre qüen te apa ri ção na mí dia.

Em 1991, nos EUA, a Food and Drug Admi nis -
tra ti on (FDA) — cor res pon den te à nos sa Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa) — em de ci são
po lê mi ca e am pla men te di vul ga da em todo o mun do,
es ta be le ceu res tri ções ao uso dos im plan tes ma má ri -
os de si li co ne, em do cu men to que le van ta va a pos si -
bi li da de de eles con tri bu í rem para o au men to da in ci -
dên cia de cân cer e de do en ças auto-imu nes, além de
di fi cul ta rem o di ag nós ti co do cân cer de mama e de
apre sen ta rem ris cos de cor ren tes da pos si bi li da de de
seu rom pi men to.

Essa de ci são em ba sou uma en xur ra da de
ações ju di ci a is nas qua is al gu mas mu lhe res que se
ha vi am sub me ti do aos im plan tes ma má ri os de si li co -

ne re ce be ram in de ni za ções mi li o ná ri as, o que aca -
bou por le var à fa lên cia uma gi gan tes ca in dús tria fa -
bri can te des ses pro du tos.

No Bra sil, o si li co ne sur giu na mí dia ini ci al men te
em ma té ri as cho can tes que de nun ci a ram e mos tra ram
a apli ca ção clan des ti na de si li co ne lí qui do co mer ci al ou
in dus tri al por pes so as le i gas, na ma i o ria das ve zes para 
com ple men tar o pro ces so de tran se xu a lis mo ini ci a do
com a in ges tão de hor mô ni os. Além dis so, du ran te toda
a dé ca da de 90, a mí dia mos trou com gran de fre qüên -
cia o cres ci men to do nú me ro de mu lhe res que pas sa -
ram a re cor rer aos im plan tes de si li co ne para al te rar as
for mas de seus cor pos – pro ces so que vem ocor ren do
hoje com ain da ma i or in ten si da de.

Des sa for ma, em todo o mun do, a so ci e da de
pas sou a se pre o cu par com o uso in dis cri mi na do dos
pro du tos de si li co ne e com os ris cos, que eles pu des -
sem acar re tar. Como o meio ci en tí fi co não dis pu nha
de in for ma ções con clu si vas que ava li zas sem ou re fu -
tas sem as pre o cu pa ções ema na das no ci ta do do cu -
men to da FDA, o Con gres so ame ri ca no so li ci tou ao
Insti tu to de Me di ci na dos EUA que es tu das se o as -
sun to, o que re sul tou na pu bli ca cão de um li vro de 400 
pá gi nas, em ju nho de 1999.

Nes se li vro, a ins ti tu i ção con clu iu não ha ver ca -
sos com pro va dos de cân cer, do en ças auto-imu nes
ou ou tros com pro me ti men tos sis te má ti co ca u sa dos
pe los im plan tes de si li co ne. A ”ques tão bá si ca de se -
gu ran ça no que se re fe re aos im plan tes ma má ri os de
si li co ne“, se gun do a ins ti tu i ção, diz res pe i to às com -
pli ca ções lo ca is, que abran gem ca sos de rom pi men to 
e de con tra tu ra cap su lar, dor, in fec ção, per da de sen -
si bi li da de e des fi gu ra men to es té ti co, e re que rem in -
ter ven ções mé di cas ou no vas ci rur gi as para re mo ção
ou subs ti tu i ção do im plan te.

Entre tan to, ape sar das con clu sões ex pres sas
pelo Insti tu to de Me di ci na dos EUA, a FDA ”acre di ta
que o po ten ci al de car ci no ge ni ci da de das pró te ses
per ma ne ce in de ter mi na do“ e que ”a car ci no ge ni ci da -
de é um ris co po ten ci al que deve ser ava li a do“ nos
pro to co los de so li ci ta ção de apro va ção e de de sen -
vol vi men to do pro du to. Da mes ma for ma, a FDA “con -
ti nua a crer que os efe i tos imu no ló gi cos ne ga ti vos
e/ou os dis túr bi os do te ci do con jun ti vo con ti nu am a
cons ti tu ir ris cos em po ten ci al que de vem ser ava li a -
dos“ nos ci ta dos pro to co los.

Assim sen do, e tam bém em ra zão das com pli ca -
ções lo ca is men ci o na das pelo Insti tu to de Me di ci na, a 
FDA de ci diu man ter a clas si fi ca ção dos im plan tes
ma má ri os de si li co ne como ar te fa tos clas se III (que
exi gem apro va ção pré-co mer ci a li za ção) e a exi gên cia 
de so li ci ta ção de apro va ção (PMA) ou de avi so de
pre en chi men to de um pro to co lo para de sen vol vi men to
do pro du to (PDP), con for me de mons tram os Re gis tros
Fe de ral 56 FR 14620, de 10 de abril de 1991 (im plan tes



ma má ri os pre en chi dos com gel de si li co ne), e 64 FR
45155, de 19 de agos to de 1999 (im plan tes ma má ri os
in flá ve is com so lu ção sa li na iso tô ni ca es té ril).

Tam bém no Bra sil, a Anvi sa atri bui grau de ris co
III para as pró te ses e im plan tes de si li co ne (essa clas -
si fi ca ção va ria de I a III, ou seja, do me nor para o ma i -
or ris co). Encon tram-se re gis tra dos na Agên cia inú -
me ros ti pos de pró te ses e im plan tes de si li co ne — en -
tre eles vá ri os ti pos de im plan tes ma má ri os. Não exis -
te, po rém, re gis tro al gum au to ri za do para o uso te ra -
pêu ti co de qual quer for ma de si li co ne lí qui do.

Des sa ma ne i ra, a pro po si ção em aná li se de -
mons tra con for mi da de com esse fato ao ve dar o uso
do si li co ne lí qui do no or ga nis mo hu ma no.

O si li co ne lí qui do grau mé di co é uti li za do em
der ma to lo gia, com fins es té ti cos, prin ci pal men te para 
pre en chi men to de ru gas.

Há evi dên ci as de que essa subs tân cia na for ma
lí qui da pode so frer ir ri ga ção atra vés do te ci do sub cu -
tâ neo e pro vo car le sões à dis tân cia, em di fe ren tes ór -
gãos ou par tes do cor po, sem con tar o ris co de ela ca -
u sar ce gue i ra de cor ren te de dis se mi na ção pal pe bral
quan do o pro du to é uti li za do para pre en chi men to de
ru gas na re gião fron tal.

Assim, no caso de pró te ses ou im plan tes que
con te nham si li co ne gel, essa subs tân cia tam bém
pode aca bar sen do li be ra da no or ga nis mo, com efe i -
tos igual men te de le té ri os. Exis tem re la tos de ca sos
em que im plan tes ma má ri os de si li co ne so fre ram
rom pi men to e, em de cor rên cia da mi gra ção de por -
ções des sa subs tân cia para fora do lo cal do im plan te,
sur gi ram os cha ma dos si li co no mas — gra nu lo mas de 
si li co ne ou nó du los não can ce ro sos que po dem ser
for ma dos quan do cé lu las do in di ví duo cir cu lam o cor -
po es tra nho re pre sen ta do pelo Si li co ne — em di fe ren -
tes par tes do or ga nis mo (há re la tos de si li co no mas
até nas mãos). Em mu i tos des ses ca sos, as pa ci en tes 
ti ve ram de so frer in ter ven ções para re ti ra da des ses
gra nu lo mas e ne ces si ta ram ter par tes de suas ma -
mas ex tir pa das.

Por tudo isso, ao re ce ber mos a re la to ria do PLC
nº 26, de 1999. acha mos pru den te re que rer a re a li za -
ção de au diên cia pú bli ca para ou vir a so ci e da de,
even to que ocor reu nes ta Co mis são em três opor tu ni -
da des: no dia 17 de maio de 2000, nos dias 28 e 29 de 
agos to e no dia 4 de se tem bro des te ano, com a pre -
sen ça de di ver sos re pre sen tan tes do seg men to mé di -
co, de re pre sen tan te da Anvi sa, de re pre sen tan te dos
ór gãos de de fe sa do con su mi dor, além de pa ci en tes
re pre sen tan tes do co mi tê das ví ti mas do si li co ne.

Nes sas di ver sas oca siões, mé di cos of tal mo lo -
gis tas re a fir ma ram as in for ma ções por nós re ce bi das
em do cu men tos do Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo -
gia (CBO) e tam bém de ou tras fon tes de que o óleo de 
si li co ne vem sen do usa do em ca sos de re ti no pa tia

gra ve (des co la men to de re ti na, por exem plo), como
re cur so para sal var o olho do pa ci en te. Re pro du zi -
mos, a se guir, tre cho da car ta do CBO:

O óleo de si li co ne vem sen do em pre -
ga do nas ci rur gi as vi tre or re ti ni a nas nos úl ti -
mos dez anos, com su ces so to tal Gran de
nú me ro de tra ba lhos ci en tí fi cos, in clu in do
vá ri os es tu dos com pa ra ti vos e - con tro la -
dos, fi nan ci a dos pelo go ver no ame ri ca no,
con fir mam o va lor de seu uso, com base
nos re sul ta dos vi su a is ex tre ma men te fa vo rá -
ve is e na au sên cia de com pli ca ções tó xi cas.

Exis te far ta li te ra tu ra com as mes mas
con clu sões. pu bli ca das em ou tros con ti nen -
tes. No Bra sil, essa tec no lo gia vem sen do
em pre ga da nos úl ti mos dez anos com re sul -
ta dos se me lhan tes aos de ou tros cen tros
mun di a is, re sul ta dos es ses am pla men te di -
vul ga dos em con gres sos, sim pó si os e pu bli -
ca ções ci en tí fi cas na ci o na is. O si li co ne in -
tra-ví treo é hoje um dos mais im por tan tes re -
cur sos na re cu pe ra ção da vi são em pa ci en tes 
por ta do res de do en ças gra ves na re ti na. A
pro i bi ção de seu uso se cons ti tui em ina ce i tá -
vel re tro ces so e se ria res pon sá vel por con si -
de rá vel au men to no nú me ro de ce gos. tra zen -
do con se qüên ci as so ci a is im pre vi sí ve is.

Ou tro do cu men to, ela bo ra do pelo Dr. João Luiz Pa -
ci ni Cos ta. of tal mo lo gis ta de Bra sí lia, es cla re ce que:

O óleo de si li co ne (si li co ne em for ma
lí qui da) é uti li za do em ca sos gra ves de des -
co la men to de re ti na com pro li fe ra ção ví -
treo—re ti ni a na e re ti no pa tia di a bé ti ca pro li -
fe ra ti va, fa zen do par te de um im por tan te
agen te na te ra pêu ti ca des sas pa to lo gi as ví -
treo-re ti mi a nas.

A pro i bi ção do uso do óleo de si li co ne
em ter ri tó rio na ci o nal ca u sa ra um pre ju í zo
enor me no tra ta men to des ses ca sos.

A in je ção de óleo de si li co ne in tra-ví -
treo na of tal mo lo gia é um mé to do con sa gra -
do pelo FDA-EUA para te ra pêu ti ca dos ca -
sos com ple xos de des co la men to de re ti na e, 
em mu i tos ca sos, a úni ca es pe ran ça de de -
vol ver a vi são a es ses pa ci en tes.

Essas ma ni fes ta ções con ven ce ram-nos da ne -
ces si da de de ex cep ci o nar a pro i bi ção con ti da no art.
1º do pro je to, e, as sim, le gi ti mar o uso des sa subs tân -
cia em ca sos com efi cá cia com pro va da men te ga ran ti -
da. Na atu a li da de, esse uso vem-se dan do de for ma
ile gal, ten do em vis ta que o óleo de si li co ne não se



en con tra re gis tra do para qual quer mo da li da de te ra -
pêu ti ca, con for me in for ma ção for ne ci da pela Ge rên -
cia Ge ral de Cor re la tos, da Agên cia Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria.

Assim, su ge ri mos a in clu são de um ou tro pa rá -
gra fo no art. 1º do pro je to, de for ma a ex cep ci o nar a
pro i bi ção nos ca sos de in di ca ção mé di ca pre ci sa,
com efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de
que o ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o
re gis tro do pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha
es ta be le ci do os cri té ri os para esse uso, no que con -
cer ne a dose, con cen tra ção e for ma de apli ca ção.

Tam bém con si de ra mos ne ces sá rio al te rar a re -
da ção do pa rá gra fo já exis ten te no art. 1º em vez de a
em ba la gem in for mar que o si li co ne lí qui do para uso
co mer ci al ou in dus tri al é “im pró prio” para uso hu ma -
no, re co men da mos que se es cla re ça que ele é “pro i -
bi do” para uso hu ma no.

Além dis so, no que con cer ne aos im plan tes de
si li co ne — o tex to de nos so subs ti tu ti vo abran ge,
além do si li co ne in je tá vel, es pe ci fi ca men te os im plan -
tes e as pró te ses que con te nham si li co ne gel, que são 
aque les pro du tos cujo rom pi men to pode vir a ca u sar
da nos ao or ga nis mo no lo cal e à dis tân cia — su ge ri -
mos uma re da ção com ple ta men te nova para o art. 2º
Ape sar de o dis po si ti vo con ter re qui si tos jus ti fi cá ve is,
é pre ci so lem brar, pri me i ra men te, que as duas con di -
ções ex pres sas nos in ci sos III (re gis tro do pro du to
jun to à Anvi sa) e IV (apli ca ção por mé di co re gis tra do
no CRM) já cons ti tu em exi gên ci as le ga is con sa gra -
das em nos so or de na men to ju rí di co.

Cum pre as si na lar igual men te no in ci so I que, além
da im pre ci são le gis la ti va exis ten te na ex pres são “de vi da -
men te re gis tra da”, não se vis lum bra efi cá cia para o re qui -
si to, ten do em vis ta o fato de, na prá ti ca, ser, mu i tas das
ve zes, o pró prio pro fis si o nal mé di co o ad qui ren te das
pró te ses a se rem uti li za das em seus pa ci en tes.

Por fim, con si de ra mos que o dis pos to no in ci so
II, ou me lhor, o es cla re ci men to ade qua do do pa ci en te 
so bre os ris cos a que se vai sub me ter, cons ti tui, so -
bre tu do, um de ver do pro fis si o nal mé di co, apto a uti li -
zar a lin gua gem mais apro pri a da em cada caso.
Assim, res ta u ra mos a idéia do pro je to ori gi nal apre -
sen ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos de exi gir a for ma -
li za ção de um ter mo de res pon sa bi li da de, o qual de -
no mi na mos “con sen ti men to li vre e es cla re ci do — já
con sa gra do em nos sa le gis la ção —, de for ma que o
pa ci en te seja am pla men te in for ma do so bre to dos os
ris cos ine ren tes ao pro ce di men to e ao ma te ri al a ser
uti li za do e dê o seu con sen ti men to.

Res sal te-se, no que tan ge ao pro du to, que o
con sen ti men to li vre e es cla re ci do deve ex pli car o con te -
ú do da bula do pro du to, a qual deve ser en tre gue ao pa -
ci en te an tes do Ato ope ra tó rio (§ 1º, do art. 2º, do nos so
subs ti tu ti vo). Isso re pre sen ta um gran de avan ço, ten do

em vis ta que, hoje em dia, o aces so à bula só ocor re no
mo men to da ci rur gia, em vir tu de de ela vir la cra da no in -
te ri or da em ba la gem es té ril do pro du to.

Nos ca sos de pa ci en tes in ca pa zes (me no res de
16 anos, por exem plo) ou par ci al men te ca pa zes (en -
tre 16 anos e a ma i o ri da de ci vil), o con sen ti men to li -
vre e es cla re ci do será es ten di do ao re pre sen tan te ou
as sis ten te le gal, res pec ti va men te.

Con si de ra mos o con sen ti men to um pon to de vi -
tal im por tân cia. Ape sar de os es tu dos re cen tes te rem
re je i ta do as sus pe i tas mais gra ves que re ca i am so bre 
os im plan tes de si li co ne, os ris cos re a is de rom pi men -
to — com a pos si bi li da de de apa re ci men to dos si li co -
no mas —, con tra tu ra, ex tru são, dor, in fec ção e des fi -
gu ra men to jus ti fi cam a exi gên cia de que, es pe ci al -
men te nas ci rur gi as re a li za das em ca rá ter ele ti vo, os
pa ci en tes se jam in for ma dos de for ma ade qua da, já
que os efe i tos ne ga ti vos re ca em so bre ór gãos sa u dá -
ve is, sem qual quer pa to lo gia que ame a ce a sa ú de fí -
si ca dos in di vi du os. Por isso, os ca sos de in su ces so
ad qui rem ma i or gra vi da de e cons ti tu em ra zão de
gran de so fri men to para as pes so as en vol vi das.

Vale as si na lar, a esse res pe i to, que as nor mas
ame ri ca nas e in gle sas re co men dam a for ma li za ção
do con sen ti men to nos ca sos que en vol vam a uti li za -
ção de im plan tes de si li co ne.

Res sal te-se, igual men te, que o Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, na fi gu ra de seu Se cre tá rio-Ge ral, Dr. 
Ru bens dos San tos Sil va, pro nun ci ou-se — em au -
diên cia pú bli ca nes ta Co mis são de Assun tos So ci a is
— fa vo ra vel men te à exi gên cia do con sen ti men to li vre
e es cla re ci do. Aque la ins ti tu i ção cor ro bo rou nos so
pon to de vis ta de que tal do cu men to, ela bo ra do por
es cri to, cons ti tui-se na úni ca ma ne i ra pela qual se
pode ve ri fi car o cum pri men to da dis po si ção con ti da
no Có di go de Éti ca Mé di ca que de ter mi na a obri ga -
ção de o mé di co in for mar e es cla re cer o pa ci en te so -
bre to dos os pro ce di men tos a se rem con du zi dos.

Acre di ta mos, des sa for ma, que, se por um lado a
exi gên cia do con sen ti men to li vre e es cla re ci do per mi ti rá 
uma ma i or cons ci en ti za ção dos pa ci en tes, por ou tro ele
re pre sen ta rá uma sal va guar da para os mé di cos no
caso de even tu a is ques ti o na men tos ju di ci a is.

Além dis so, in clu í mos um dis po si ti vo — o art. 3º
do subs ti tu ti vo — com a fi na li da de de es ta be le cer que 
o ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo res pon sa bi li -
za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni cas e sa ni tá -
ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção, no re gis tro,
na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li co ne lí qui do
e dos im plan tes e pró te ses que con te nham si li co ne
gel, in clu si ve quan to às de ter mi na ções a se rem con ti -
das na em ba la gem e na bula dos pro du tos.

A idéia é per mi tir que a Anvi sa pas se a atu ar —
no que res pe i ta aos pro du tos à base de si li co ne — de
for ma si mi lar à que rege a atu a ção da FDA ame ri ca -



na. Aque la agên cia man tém per ma nen te mo ni to ra -
men to do uso do si li co ne na que le país — por meio do
re ce bi men to de re cla ma ções de to dos os se gui men -
tos da so ci e da de — e emi te, pe ri o di ca men te, do cu -
men tos atu a li za dos com as in for ma ções per ti nen tes
aos di ver sos ca sos re por ta dos e os re sul ta dos dos úl -
ti mos es tu dos ci en tí fi cos so bre a ma té ria,

Como exem plo des sa atu a ção, o re gis tro mais re -
cen te fe i to pela Food and Drug Admi nis tra ti on — FDA,
nos EUA, so bre as pró te ses ma má ri as in flá ve is de si li -
co ne re su me to das as que i xas e co men tá ri os en vi a dos
so bre o pro du to — que abran gem in clu si ve a su ges tão
de pro i bir sua co mer ci a li za ção, en vi a da por al guns Con -
su mi do res. Esse do cu men to in for ma aos in te res sa dos
que não há pro vas que re la ci o nem o pro du to aos efe i tos 
sis tê mi cos ci ta dos nos co men tá ri os re ce bi dos pela
agên cia, tais como cân cer, efe i tos imu no ló gi cos e/ou
dis túr bi os do te ci do con jun ti vo. Con tu do, a re gu la men ta -
ção pro du zi da con si de ra que a pos si bi li da de de oco rên -
cia dos ris cos lo ca is já men ci o na dos nes te nos so pa re -
cer jus ti fi cam a de ci são de exi gir dos fa bri can tes a apre -
sen ta ção dos ci ta dos PMA ou PDP.

Des sa for ma, con si de ra mos que — caso a Anvi sa
pas se a atu ar de ma ne i ra se me lhan te — a so ci e da de
bra si le i ra dis po rá de ins tru men tos para tor nar-se me -
lhor es cla re ci da so bre os pro du tos de si li co ne, tal como
se ve ri fi ca nos EUA, onde, como vis to, a po pu la ção é
am pla men te in for ma da pela FDA. Vale res sal tar que, no 
Bra sil, já vi go ra a exi gên cia de que pró te ses e im plan tes 
de si li co ne se jam re gis tra dos na Anvi sa an tes de se rem
co mer ci a li za dos.

Por fim, acres cen ta mos o art. 4º para ex pli ci tar
que o uso do si li co ne in je tá vel em de sa cor do com as
pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res su je i ta o agen te
às pe nas do cri me de le são cor po ral, sem pre ju í zo de
ou tras san ções de na tu re za pe nal e ci vil. Esse dis po si ti -
vo ha via sido apre sen ta do em um pro je to de lei de nos -
sa au to ria — ela bo ra do com o in tu i to de cri mi na li zar o
mau uso do si li co ne —, mas acha mos por bem in cluí-lo
no cor po do subs ti tu ti vo que aqui ofe re ce mos, de for ma
a per mi tir que o as sun to seja es go ta do em uma úni ca
pro po si ção, con so an te as dis po si ções da Lei Com ple -
men tar nº 95, de 1995.

Impen de men ci o nar, ain da, que o tex to pro pos to 
aten de ao re qui si to de cons ti tu ci o na li da de, pois com -
pe te ao po der pú bli co dis por, nos ter mos da lei, so bre
re gu la men ta ção, fis ca li za ção e con tro le das ações e
dos ser vi ços de sa ú de (art. 197 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral) e cabe ao sis te ma úni co de sa ú de a obri ga ção de
“con tro lar e fis ca li zar pro ce di men tos, pro du tos e
subs tân ci as de in te res se para a sa ú de” (art. 200 da
Car ta Mag na). Além dis so, não exis tin do na pro po si -
ção dis po si ti vo que con tra rie a le gis la ção sa ni tá ria vi -
gen te, tam bém não há o que ob je tar quan to a sua ju ri -
di ci da de.

Para con clu ir esta aná li se, des ta ca mos, por tan -
to, um re su mo das al te ra ções por nós su ge ri das no
PLC nº 26, de 1999:

• exi gên cia de que a ex pres são “Pro i bi do para
uso hu ma no” — em vez de “Impró prio para uso hu ma -
no” — fi gu re nas em ba la gens de si li co ne lí qui do de
uso co mer ci al ou in dus tri al;

• ex ce ção à pro i bi ção do uso de si li co ne in je tá -
vel nos ca sos de in di ca ção te ra pêu ti ca pre ci sa, com
efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, des de que a
Anvi sa te nha au to ri za do esse uso e es ta be le ci do os
cri té ri os quan to à dose, con cen tra ção e for ma de apli -
ca ção do pro du to;

• exi gên cia de for ma li za ção por es cri to do con -
sen ti men to li vre e es cla re ci do nos ca sos de uti li za ção
de im plan tes e pró te ses que con te nham si li co ne gel e
de si li co ne in je tá vel;

• para fins de for ma li za ção do con sen ti men to,
obri ga to ri e da de de os me no res de ida de e ou tros in di -
ví du os in ca pa zes se rem re pre sen ta dos ou as sis ti dos
por seus res pon sá ve is;

• exi gên cia de que a bula seja dis po ni bi li za da ao 
pa ci en te an tes do Ato ope ra tó rio;

• res pon sa bi li za ção da Anvi sa pela ela bo ra ção
das nor mas téc ni cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das 
na fa bri ca ção, no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na
uti li za ção de si li co ne in je tá vel e de pró te ses e im plan -
tes que con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às
de ter mi na ções a se rem con ti das na bula e na em ba -
la gem dos pro du tos;

• en qua dra men to do uso in de vi do de si li co ne in -
je tá vel no cri me de le são cor po ral pre vis to no art. 129
e pa rá gra fos do Có di go Pe nal, su je i to a pe nas de até
doze anos de re clu são.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto
é pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26,
de 1999, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 26
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Pro í be o uso do si li co ne in je tá vel,
em qual quer de suas for mas, e es ta be le -
ce con di ções para o em pre go, em ca rá ter 
ele ti vo, dos im plan tes e das pró te ses que 
con te nham si li co ne gel, no or ga nis mo
hu ma no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o

uso de si li co ne in je tá vel, em qual quer de suas for mas, 
para apli ca ção no or ga nis mo hu ma no.



§ 1º Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
ca put nos ca sos de in di ca ção te ra pêu ti ca pre ci sa, com
efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de que o ór -
gão de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o re gis tro
do pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha es ta be le ci -
do os cri té ri os para esse uso, no que con cer ne a dose,
con cen tra ção e for ma de apli ca ção do pro du to.

§ 2º A em ba la gem do pro du to si li co ne lí qui do de
uso co mer ci al ou in dus tri al deve con ter, os ten si va men te 
des ta ca da e em ca rac te res bem le gí ve is, ad ver tên cia
de que o pro du to é pro i bi do para o uso hu ma no.

Art. 2º O em pre go no or ga nis mo hu ma no, em
ca rá ter ele ti vo, de im plan tes e pró te ses que con te -
nham Si li co ne gel e de si li co ne in je tá vel na for ma pre -
vis ta no § 1º do art. 1º des ta lei sub me te-se ao con -
sen ti men to li vre e es cla re ci do, a ser for ma li za do por
ins tru men to par ti cu lar, pa dro ni za do no âm bi to de
cada es pe ci a li da de, me di an te o qual o pa ci en te é in -
for ma do so bre a in di ca ção para a re a li za ção do pro -
ce di men to e so bre os ris cos e as con se qüên ci as ine -
ren tes ao pro du to e ao pro ce di men to, e de cla ra o con -
sen ti men to para a sua re a li za ção.

§ 1º Re gu la men to do Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a
an te ce dên cia para que a bula do pro du to seja dis po -
ni bi li za da ao pa ci en te e o ter mo de con sen ti men to
seja fir ma do en tre as par tes, sen do as se gu ra do ao
usuá rio o tem po há bil para a le i tu ra dos res pec ti vos
do cu men tos, pre vi a men te ao ato ope ra tó rio.

§ 2º Para fins do dis pos to no ca put des te ar ti go,
os pa ci en tes ab so lu ta men te in ca pa zes ou re la ti va -
men te in ca pa zes de vem ser re pre sen ta dos ou as sis ti -
dos, res pec ti va men te.

Art. 3º O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni -
cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção,
no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li -
co ne in je tá vel e dos im plan tes e das pró te ses que
con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às de ter mi -
na ções a se rem con ti das na em ba la gem e na bula
dos pro du tos, a qual deve men ci o nar os be ne fí ci os e
ris cos de cor ren tes de seu uso, bem como o pra zo de
va li da de do pro du to.

Art. 4º O uso do si li co ne in je tá vel, em qual quer
de suas for mas, no or ga nis mo hu ma no, em de sa cor -
do com as pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res, su -
je i ta o agen te às pe nas do cri me de le são cor po ral,
cons tan te do art. 129 e pa rá gra fos, do De cre to—Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is e res pon sa bi -
li da de ci vil.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 713, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, com am pa ro no art. 50, § 2º, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos do art. 216 do Re gi men -
to Inter no, se jam so li ci ta das as se guin tes in for ma -
ções a Sua Exce lên cia o Se nhor Mi nis tro de Esta do
do Tra ba lho e Empre go, De pu ta do Fe de ral Fran cis co
Dor nel les:

1 – Qu e i ra Sua Exce lên cia in for mar quan tos
pos tos de tra ba lho, por pra zo de ter mi na do, fo ram cri -
a dos no País, com ful cro na Lei nº 9.601, de 21 de ja -
ne i ro de 1998, des de a sua en tra da em vi gor, adi tan -
do-se à in for ma ção, em ter mos per cen tu a is, o tem po
de pres ta ção de ser vi ços con tra ta do;

2 – Qu e i ra Sua Exce lên cia es pe ci fi car os da dos
so li ci ta dos no item an te ri or, ta bu lan do-os por Esta -
dos, por ca te go ri as eco nô mi cas e ca te go ri as pro fis si -
o na is en vol vi das, men ci o nan do, ou tros sim, tra tar-se
de acor do ou con ven ção co le ti va de tra ba lho;

3 — Qu e i ra Sua Exce lên cia, quan to aos ins tru -
men tos nor ma ti vos men ci o na dos no item an te ri or, es -
cla re cer seus res pec ti vos pe río dos de vi gên cia e
even tu a is pror ro ga ções ou ma nu ten ções de dis po si -
ções con ven ci o na is ati nen tes em acor dos ou con ven -
ções co le ti vas pos te ri o res.

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção pro te ti va la bo ral bra si le i ra con sa -
gra ra a ori en ta ção de que o con tra to de tra ba lho, por
pre sun ção ju ris tan tum, se ria sem li mi te de tem po. A
in ten ção, des de os pri mór di os do di re i to do tra ba lho
como ramo au tô no mo da ciên cia do di re i to, foi de ses -
ti mu lar o uso dos con tra tos de tra ba lho por tem po de -
ter mi na do, ten den tes a frus trar a con ti nu a ção no em -
pre go, como for ma de pres ti gi ar a ma nu ten ção das
con di ções de sub sis tên cia do tra ba lha dor e seus de -
pen den tes.

A ado ção da ex ce ção pre vis ta na Lei nº 9.601,
de 1998 teve por mo ti va ção pos si bi li tar a ge ra ção de
pos tos de ser vi ços, numa qua dra ad ver sa ao mun do
la bo ral. O que se quer, pois, é ava li ar a efi cá cia des se
di plo ma le gal nes se sen ti do. Por ou tro lado, urge ave -
ri guar o en vol vi men to e o em pe nho das par tes en vol -
vi das nas re la ções de tra ba lho, por suas re pre sen ta -
ções sin di ca is, no efe ti vo im ple men to das dis po si ções 
le ga is em apre ço.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra

(À Mesa para de ci são.)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 714, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I, do Re gi -

men to Inter no, re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº  582, de 2001 de mi nha au to -
ria, em que so li ci to que o pro ces so re la ti vo ao caso
Ban pa rá, en ca mi nha do a esta Casa em res pos ta ao
Re que ri men to nº  53, de 2001, seja en ca mi nha do à
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, para que esta
se ma ni fes te quan to à ve ra ci da de, le ga li da de e pos sí -
ve is con tra di ções en tre o Re la tó rio Pa tru ni e as con -
clu sões do Ban co Cen tral do Bra sil.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de fe re o re que ri men to lido e a ma té ria vai ao
Arqui vo.

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 715, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 255, II, c, 12, com bi na do com 

o art. 100, III, do Re gi men to Inter no, re que i ro que so -
bre PEC nº 38, de 1999, que além da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), cons tan te do 
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, 
a Co mis são de Assun tos So ci a is (CAS).

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. – 
Ma ri na Sil va.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, cabe à Pre si dên cia, de acor do com o
in ci so XI do art. 48 do Re gi men to Inter no, im pug nar
as pro po si ções que lhe pa re çam con trá ri as à Cons ti -
tu i ção, às leis e ao Re gi men to, e é com pe sar que o
faço nes ta opor tu ni da de.

O re que ri men to da no bre Se na do ra Ma ri na Sil -
va, que pede a au diên cia da Co mis são de Assun tos
So ci a is so bre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 38, de 1999, que al te ra os arts. 52, 225 e 231 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, é con trá rio ao Re gi men to Inter -
no pe las ra zões que pas so a ex por.

Após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988, o
Re gi men to Inter no foi ob je to de re for ma, por meio da
Re so lu ção nº 18, de 1989. A par tir de en tão, o Re gi -
men to pas sou a pre ver que as pro pos tas de emen da
à Cons ti tu i ção fos sem exa mi na das por uma co mis são 
es pe ci al, com pos ta de 16 mem bros. Na prá ti ca, essa
sis te má ti ca não fun ci o nou, e o Re gi men to Inter no foi
no va men te al te ra do (Re so lu ção nº 89, de 1992), pas -
san do a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia a dis por de com pe tên cia pri va ti va para exa mi nar
as pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção, nos ter mos
do ca pí tu lo ex clu si va men te de di ca do à tra mi ta ção
des sas.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que exis te
um úni co pre ce den te nes ta Casa, que é uma Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção que foi exa mi na da por
ou tra co mis são além da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

No en tan to, esta Pre si dên cia, à luz do dis pos to
no in ci so III do art. 412 do Re gi men to Inter no, que im -
pos si bi li ta a pre va lên cia so bre nor ma re gi men tal de
de ci são de Ple ná rio, ain da que unâ ni me, to ma da ou
não me di an te voto, en ten de não ser pos sí vel ad mi tir
que nor ma de ca rá ter ge ral, tal qual aque la em que se 
ba se ia a ilus tre re que ren te para so li ci tar au diên cia da
Co mis são de Assun tos So ci a is so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, não pode se
con tra por à nor ma de ca rá ter es pe ci al dis pos ta no art. 
356 do Re gi men to Inter no, que de ter mi na ex pres sa -
men te o seu des pa cho à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Assim sen do, esta Pre si dên cia pre fe re fi car com 
o Re gi men to e in de fe rir o re que ri men to. To da via, com
base no in ci so XI do art. 48, re cor ro da mi nha pró pria
de ci são para o Ple ná rio, com au diên cia pré via da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em ho -
me na gem à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va, a quem ca -
be ria fazê-lo. Se essa dou ta Co mis são en ten der di fe -
ren te men te des ta Pre si dên cia, e o Ple ná rio aqui es cer 
àque le en ten di men to, as sim será fe i to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ain da há
ex pe di en te a ser lido.

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 716, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 218, in ci so II, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a in ser ção em
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
pro fes sor e as ses sor es pe ci al da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca Vil mar Evan ge lis ta Fa ria, ocor ri do nes ta quar -
ta-fe i ra, 28 de no vem bro de 2001, em Bra sí lia, bem
como, apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.



Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Sr. Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, au tor do re que ri men to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, fa le ceu, na ma dru ga da de hoje aqui
em Bra sí lia, o Pro fes sor Vil mar Evan ge lis ta Fa ria, ví ti -
ma de um ane u ris ma da aor ta ab do mi nal, ten do uma
mor te sú bi ta e rá pi da. De sor te que achei por bem
apre sen tar este re que ri men to ao Ple ná rio do Se na do, 
nos ter mos do Re gi men to, por tra tar-se de pes soa
me re ce do ra da nos sa ad mi ra ção.

O Pro fes sor Vil mar Fa ria, so ció lo go, dou tor em
So ci o lo gia pela Uni ver si da de de Har vard, teve uma
lon ga vida uni ver si tá ria como pro fes sor e como pes -
qui sa dor. Escre veu nu me ro sos tra ba lhos em pu bli ca -
ções es pe ci a li za das no Bra sil e no ex te ri or e, por úl ti -
mo, des de o iní cio do Go ver no Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, era o seu as ses sor es pe ci al. 

Eu gos ta ria de de i xar aqui bem cla ro que o Pro -
fes sor Vil mar Fa ria, como as ses sor es pe ci al, era da
mais ab so lu ta con fi an ça de Sua Exce lên cia e, in clu si -
ve, da pri me i ra-dama, D. Ruth Car do so; teve uma atu -
a ção dis cre ta, mas al ta men te efi ci en te, no sen ti do de
ava li ar, con ce ber, su ge rir e au xi li ar na im plan ta ção de 
pro gra mas so ci a is que es tão sen do le va dos a cabo
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Qu an do che guei em Bra sí lia, como Se na dor tive 
o pri vi lé gio de co nhe cê-lo, de tor nar-me seu ami go e
com ele co la bo rar em vá ri as si tu a ções para tor nar
pos sí vel o de sen vol vi men to, a des ti na ção de re cur -
sos, a ela bo ra ção de leis e pro je tos, que hoje es tão
em cur so, sob a ori en ta ção do Go ver no Fe de ral, ten -
do uma am pla re per cus são jun to à po pu la ção mais
po bre do Bra sil. 

Então, que ro le var à fa mí lia do Pro fes sor Vil mar
Fa ria, à sua es po sa e à sua fi lha, es sas con do lên ci as
e o nos so sen ti men to de pe sar pela gran de per da que 
es ta mos so fren do, por que ele não ti nha pro je to pes -
so al ou po lí ti co. Era uma pes soa que atu a va dis cre ta -
men te, mas com gran de ní vel de efi cá cia. 

Estou fa zen do uma afir ma ção mu i to se gu ra e in -
con tes tá vel de que gran de par te das ações de sen vol -
vi das pelo Go ver no – pro gra mas so ci a is ini ci a dos e
le va dos à fren te pelo Go ver no do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so – ti ve ram no Pro fes sor Vil mar
Fa ria a pes soa que os con ce beu, que su ge riu ao Pre -
si den te, tra ba lhou pela sua im plan ta ção e pela ava li a -
ção des ses pro gra mas.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, para jus ti -
fi car o re que ri men to que apre sen tei nos ter mos re gi -
men ta is.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, per gun tei ao au tor do re que ri men to
se po de ria, em nome do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta e
em nome pes so al, as so ci ar-me ao seu re que ri men to.
Eu gos ta ria que isso cons tas sem dos Ana is.

A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Igual men te, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer mi -
nhas as pa la vras do Se na dor Lú cio Alcân ta ra e as so -
ci ar-me aos vo tos de res pe i to e con do lên ci as à fa mí -
lia que so fre essa gran de per da. Tive a opor tu ni da de
de in te ra gir com o Pro fes sor Vil mar Fa ria e pude per -
ce ber na sua pes soa um me di a dor, um in te lec tu al,
que ab di cou da sua ex pres são pes so al como tal para
dar sua con tri bu i ção de acor do com as suas con vic -
ções na qui lo em que acre di ta va, cons ti tu in do-se
numa pes soa que fa zia ne go ci a ções na área so ci al
do Go ver no. 

Tive a opor tu ni da de de par ti ci par de al guns fó -
runs jun ta men te com o Pro fes sor Vil mar Fa ria e  o
Pro fes sor Mar co Au ré lio, en fim, com al gu mas pes so -
as que tra ba lham na área so ci al e pude ob ser var a
sen si bi li da de e a aber tu ra que ti nha para re ce ber crí ti -
cas e con tra di tó ri os que, mu i tas ve zes, eram for mu la -
dos até com ve e mên cia, mas ele sem pre es ta va aber -
to à dis cus são. 

De sor te que que ro la men tar essa per da e pe dir
a Deus que es te ja con so lan do a fa mí lia que, nes ta
hora, pas sa por um mo men to de so fri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 716, de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
Em meu nome pes so al e em nome da Mesa,

não pos so de i xar de as so ci ar-me à ma ni fes ta ção de
todo o Ple ná rio pelo fa le ci men to do Prof. Vil mar Fa ria.

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 717, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item ou seja sub me ti da ao 
Ple ná rio em se gun do lu gar.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será fe i ta a in ver são so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 7, de 2001, que al te ra a Lei nº 
9.872, de 23 de no vem bro de 1999, que cria 
o Fun do de Aval para a Ge ra ção de Empre -
go e Ren da – Fun pro ger, apro va do por
aque la Casa na for ma do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 12, de 2001, ten do

– Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Xico Gra zi a no, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e con -
trá rio à emen da apre sen ta da pe ran te aque la 
Co mis são; e

– Emen da Aglu ti na ti va, apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a con se qüen -
te trans for ma ção da Me di da Pro vi só ria no
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2001.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que có pia
de frag men tos das no tas ta qui grá fi cas re fe ren tes à
apre ci a ção da ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta dos
en con tra-se à dis po si ção das Sras e dos Srs. Se na -
do res nos avul sos da Ordem do Dia, dis tri bu í dos em 
suas ban ca das.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria,
da Emen da e do Pro je to de Lei de Con ver são, 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.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 12
de 2001, que tem pre fe rên cia re gi men tal.

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 718, DE 2001 

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do § 3º do art. 4º da Lei nº 9.872, de 1999, a que se 
re fe re o art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 12,
de 2001 (Me di da Pro vi só ria nº 7, de 2001).

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a
aten ção dos Srs. Lí de res, bem como a de to dos os
Srs. Se na do res, para o re que ri men to que aca ba de
ser lido para des ta que de vo ta ção em se pa ra do do §
3º do art. 4º da Lei nº 9.872, de 1999, a que se re fe re o 
art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2001,
Me di da Pro vi só ria nº 7, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
O re que ri men to está apro va do. 
A ma té ria des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.
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.
Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban ca -

das. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro je -

to de lei de con ver são, per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de

2001. Fi cam pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e a
emen da a ela apre sen ta da, res sal va do o des ta que, evi -
den te men te.

Em vo ta ção o § 3º do art.4º do tex to des ta ca do
que pas so a ler:

Nas ope ra ções de fi nan ci a men to com
ga ran tia do Fun pro ger será exi gi da dos mu -
tuá ri os a cri té rio do Co de fat con tra ga ran tia
em va lor igual ou su pe ri or ao da ga ran tia a
ser con ce di da pelo Fun do.

Este é o tex to des ta ca do.
Con ce do a pa la vra ao au tor do des ta que, es cla re -

cen do que so men te S. Exª pode fa zer uso da pa la vra,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por cin co mi nu tos.

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, esse des ta que tem como ob je ti vo
ti rar dos mi cro em pre en de do res e dos pe que nos em pre -
en de do res uma obri ga ção con tra tu al pre vis ta no §3º do
art.4º, que diz: 

Nas ope ra ções de fi nan ci a men to com
ga ran tia do Fun pro ger (que é o Fun do de Aval 



para Ge ra ção de Empre go e Ren da) será exi -
gi da dos mu tuá ri os, a cri té rio do Co de fat, con -
tra ga ran tia em va lor igual ou su pe ri or ao da
ga ran tia a ser con ce di da pelo Fun do.

Sr. Pre si den te, o Fun do de Aval foi cri a do ten do
como prin ci pal ob je ti vo dar as sis tên cia fi nan ce i ra aos
mi cro em pre en de do res e pe que nos em pre en de do res
por este Bra sil afo ra, pois são eles os mais pe na li za -
dos pela fal ta de cré di to de fi nan ci a men to ru ral ou
para qual quer em pre en di men to co mer ci al na área de
ser vi ços ou na área in dus tri al.

A fal ta de fi nan ci a men to para es ses em pre en -
de do res, que dão mi lha res e mi lha res de em pre gos
em nos so País, tem ge ra do um obs tá cu lo mu i to gran -
de ao cres ci men to eco nô mi co do Bra sil. Por isso, ao
es ta be le cer essa obri ga ção de que um de ter mi na do
em pre en de dor, ao to mar em pres ta do, por exem plo,
R$50 mil do Ban co do Bra sil, te nha que apre sen tar
como ga ran tia esse mes mo mon tan te. Onde ele vai
ad qui rir esse di nhe i ro? Essa obri ga ção con tra tu al in -
vi a bi li za rá, en tão, o Fun do de Aval, es ta be le ci do úni -
ca e ex clu si va men te com esse ob je ti vo, anu lan do sua
idéia pre cí pua. 

Há exem plos dig ni fi can tes em nos so Esta do,
onde os Mu ni cí pi os fi ze ram par ce ria com o Ban co do
Bra sil e com os pe que nos e mi cro em pre en de do res. O 
Fun do de Aval, dan do-lhes am pa ro, está con se guin -
do mu dar a es tru tu ra eco nô mi ca e so ci al de mu i tos
Mu ni cí pi os de Ser gi pe. O Fun do de Aval, mu i to em bo -
ra te nha sido por par te do Go ver no ace i to como uma
idéia im por tan te, foi cri a do no Esta do de Ser gi pe, no
Mu ni cí pio de Poço Ver de, me di an te a ação em pre en -
de do ra do Pre fe i to José Eve ral do de Oli ve i ra, que, a
pro pó si to, foi o úni co Pre fe i to do Bra sil a ga nhar, na
se ma na pas sa da, um prê mio da Co de vasf jus ta men -
te pela sua idéia em fa vor dos pe que nos agri cul to res
do Ser gi pe. Por isso, Sr. Pre si den te, que ro crer que
esta ma té ria é pa cí fi ca. A Li de ran ça do Go ver no, a
esta al tu ra, deve es tar re fle tin do so bre a ne ces si da de
im pe ri o sa de se ex clu ir este dis po si ti vo que im pe de o
fun ci o na men to des te Fun do de Aval. Estou re ce ben -
do a si na li za ção do Vice-Lí der do Go ver no, o nos so
Se na dor Ro me ro Jucá, de que, po si ti va men te, este
des ta que tem pro ce dên cia e será apro va do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fe li ci to a Li de ran ça do
Go ver no e os par ti dos de Opo si ção, que lu ta ram na
Câ ma ra dos De pu ta dos e tam bém aqui no Se na do
Fe de ral para re ti rar esta exi gên cia ab sur da, que in vi a -
bi li za ria, na prá ti ca, o Fun do de Aval.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço a aten ção da Casa para a vo ta -
ção. Tra ta-se de um pa rá gra fo que está des ta ca do.

Expli ca rei como se dará a vo ta ção, da for ma
mais sim ples pos sí vel. Quem vo tar ”sim“ man tém o
pa rá gra fo no tex to; quem vo tar ”não“ re ti ra o pa rá gra fo 
do tex to. Em ou tras pa la vras, quem de se jar vo tar a fa -
vor da pro po si ção do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res de ve rá vo tar ”não“. Quem de se jar vo tar a ma té ria
da for ma como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos de ve -
rá vo tar ”sim“.

Per gun to se o Ple ná rio está es cla re ci do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Acre di to que sim. Nós vo ta re mos ”não“, pela re ti ra da
do pa rá gra fo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
aos Srs. Lí de res que ori en tem suas Ban ca das.

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 Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá -
vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no con cor da
com o voto ”não“, para ex clu ir esse pa rá gra fo do bojo
da me di da pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver -
no pede o voto ”não“.

Se na dor Bel lo Par ga, como vota o PFL.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, o PFL vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

tam bém so li ci ta o voto ”não“.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

José Edu ar do Du tra, como vota o Blo co .
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co

vota ”não“.
Como vota o PMDB, Se na dor Gil ber to Mes tri -

nho?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)

– Sr. Pre si den te, o PMDB vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos à

vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a ma -

té ria que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta da a ma té ria, fica apro va da a emen da do

Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
Como o § 3º foi re je i ta do, a ma té ria vol ta rá para

a Câ ma ra dos De pu ta dos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal da emen da ao pro je to.

É o se guin te o pro je to apro va do.



PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.872, de 23 de no vem -
bro de 1999, que cria o Fun do de Aval para
a Ge ra ção de Empre go e Ren da –
FUNPROGER.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro de

1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 3º o li mi te es ta be le ci do no in ci so I des te

ar ti go po de rá ser am pli a do pelo Con se lho De li -
be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –
CODE FAT, me di an te pro pos ta do Mi nis tro de
Esta do do Tra ba lho e Empre go, até o li mi te de
R$100.000.000,00 (cem mi lhões de re a is)." (NR)

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro 
de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes §§ 2º e 
3º, trans for man do–se o atu al pa rá gra fo úni co em § 1º:

“Art. 4º ...................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Excep ci o nal men te, por pro pos ta do

Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, o
Co de fat po de rá au to ri zar, no âm bi to de li nhas de 
cré di to es pe ci a is ins ti tu í das pelo Con se lho, fi nan -
ci a men tos ga ran ti dos pelo Fun pro ger sem a par -
ti ci pa ção no ris co por par te das ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, des de que pre ce di dos de pro ces sos de
se le ção e ca pa ci ta ção dos em pre en de do res, vin -
cu la dos a pro gra mas de cré di to ori en ta do.

§ 3º  ......................................................

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

É o se guin te o § 3º do art. 4º, da Lei nº
9.872, re je i ta do:

Art. 4º ....................................................
§ 3º Nas ope ra ções de fi nan ci a men to com 

ga ran tia do Fun pro ger, será exi gi da dos mu tuá ri -
os, a cri té rio do Co de fat, con tra ga ran tia em va lor
igual ou su pe ri or ao da ga ran tia a ser con ce di da
pelo Fun do." (NR)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos ao
Item 6, de acor do com a de li be ra ção do Ple ná rio:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2001
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to
nº 717, de 2001, lido e apro va do an te ri or men te)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 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, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is sob nºs 1.302 e
1.303, de 2001, das Co mis sões de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra; e 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.
Nes sas con di ções, 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 para dis cu tir. Está en cer ra -
da a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel -
men te a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de ran ça
do Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel men te.

Como vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si den -

te, o PFL vota ”sim“.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) – O

PMDB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB vota 

”sim“.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL vota

”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PL vota

”sim“.
Como vota o Blo co?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) –

O Blo co vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co vota

”sim“.
Como vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O PTB

vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta ção o 

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, 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.)
A ma té ria está apro va da. Nes sas con di ções, ela 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.





















O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao nos so 1º Se cre tá rio, Se na -
dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, hoje o Se na do co me teu um ato de
jus ti ça apro van do o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de
Con tas da União. A Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral
pre ten de, até o fim des te ano, apro var o Pla no de Car -
re i ra do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, era essa a co mu ni ca ção que pre -
ten dia fa zer às Srªs e aos Srs. Se na do res em nome da 
Mesa Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

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 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.

Dis cus são, em pri me i ro tur no, 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. De cla ro en cer ra da a
dis cus são em pri me i ro tur no.

Pas sa-se à 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.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com 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 três quin tos da com po -
si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta por pro ces -
so ele trô ni co.

Vo ta ção da Emen da nº 1, da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (Subs ti tu ti vo), que tem pre -
fe rên cia re gi men tal.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver no 
en ca mi nha o voto fa vo rá vel.

Como vota o PMDB, Se na dor Gil ber to Mes tri nho?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) –

Sr. Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB

en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
Como vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -

den te, o PFL vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL vota 

”sim“.
Como vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr. Pre -

si den te, em bo ra en ten da que a Cons ti tu i ção já con tem pla a 
pre ser va ção do Pan ta nal Sul-Mato-Gros sen se, cum pri -
men to V. Exª, que teve o cu i da do de não de i xar ne nhu ma
mar gem de dú vi da so bre aque le pa ra í so eco ló gi co, que
deve me re cer toda a aten ção do povo bra si le i ro, pois, cer ta -
men te, será trans for ma do em uma re ser va eco ló gi ca da
Unes co.

O PTB en ca mi nha o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como vota o 

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 vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co de 

Opo si ção vota ”sim“.
Como vota o PSDB, Se na dor Pe dro Piva?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr. Pre -

si den te, o PSDB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB

vota ”sim“.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u -

sa.)
Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que

se en con tram em seus ga bi ne tes para que ve nham ao
ple ná rio, uma vez que, além da PEC que es ta mos vo -
tan do, há ou tra de vo ta ção no mi nal.

Faço um ape lo a quem se en con tra fora do ple ná -
rio para que aqui com pa re ça.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)



A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AL) – Sr.
Pre si den te, en quan to os Srs. Se na do res es tão com -
pa re cen do para dar o voto, eu gos ta ria ape nas de fa -
zer al gu mas con si de ra ções im por tan tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra Ma ri na Sil va, se eu lhe con ce des se a pa la vra nes te 
mo men to, es ta ria abrin do um pre ce den te mu i to gran -
de, por que es ta mos em pro ces so de vo ta ção. Mas,
logo em se gui da, te rei mu i to pra zer em pas sar a pa la -
vra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa,
mais uma vez, con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do res
que, por aca so, não se en con tram em ple ná rio para
que aqui com pa re çam a fim de vo tar essa ma té ria e a
se guin te, que tam bém será pelo pro ces so no mi nal e
re quer quo rum qua li fi ca do.

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 66 Srs. Se na do res; não hou ve vo tos NÃO, nem
abs ten ções.

To tal: 66 vo tos.
Apro va da a Emen da nº 01 da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o subs ti tu ti vo, fica
pre ju di ca da a pro pos 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 re da ção para o se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
a Se na do ra Ma ri na Sil va se S. Exª vai se pro nun ci ar
so bre essa ma té ria ou so bre ou tra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Era
exa ta men te so bre a ma té ria, mas como ain da te re -
mos vo ta ção em se gun do tur no, re ser vo-me para
essa opor tu ni da de, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a V. Ex.ª

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 1.405, DE 2001
(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, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 2000.

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, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
36, de 2000, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com al te ra ções re da ci o na is
para ade qua ção à Téc ni ca Le gis la ti va.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de no vem -
bro de 2001.

ANEXO AO PARECER Nº 1.405, DE 2001

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2001

Alte ra o § 4º do art. 225 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral para in clu ir o Pan ta nal
Mato-Gros sen se como pa tri mô nio na ci o -
nal.

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:

Arti go úni co. O § 4º do art. 225 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 225. ...............................................
... ...........................................................
§ 4º A 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 são pa tri mô nio na ci o nal, e
sua uti li za ção far-se-á, na for ma da lei, den -
tro de con di ções que as se gu rem a Pre ser -
va ção do meio am bi en te, in clu si ve quan to
ao uso dos re cur sos na tu ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria do dia 10 de de zem bro pró xi mo, 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) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa pre ten de fa zer a se guin te co -
mu ni ca ção:

A pró xi ma sex ta-fe i ra, dia 30 de no vem bro de
2001, é uma data alu si va ao Dia do Evan gé li co, ins ti -
tu í da pela Lei n.º 963, de 4 de de zem bro de 1995, do
Dis tri to Fe de ral.

O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, Se cre ta ria de Re cur sos Hu ma nos, in for ma
ao Se na do que não ha ve rá ex pe di en te nas re par ti -
ções da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár -
qui ca e fun da ci o nal, si tu a das no Dis tri to Fe de ral, per -
mi tin do lem brar so bre a obri ga to ri e da de de se pre ser -
var o ple no fun ci o na men to dos ser vi ços es sen ci a is.

Nes sas con di ções, a Mesa pede li cen ça ao Ple -
ná rio para de cla rar que não ha ve rá ses são no Se na -
do, nem ex pe di en te na Se cre ta ria, na pró xi ma sex -
ta-fe i ra. Isto é, de po is de ama nhã, não te re mos ses -
são, nem ex pe di en te na Se cre ta ria da Casa.



SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. PRESIDENTE. 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 64/SRH/IMP

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2001

Se nhor Di ri gen te de Re cur sos Hu ma nos de
Orgãos e Enti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de -
ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal.

Ten do em vis ta o fe ri a do de 30 de no vem bro de
2001, alu si vo ao ”Dia do Evan gé li co“, ins ti tu í do pela
Lei nº 963, de 4 de de zen bro de 1995, do Dis tri to Fe -
de ral, in for mo Vos sa Se nho ria que não ha ve rá ex pe -
di en te nas re par ti ções da Admi nis tra ção Pú bli ca fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, si tu a das no
Dis tri to Fe de ral.

2. Per mi to-me lem brar a Vos sa Se nho ria, no en -
tan to, so bre a obri ga to ri e da de de se pre ser var o ple -
no fun ci o na men to dos ser vi ços es sen ci a is.

Aten ci o sa men te, – Luiz Car los de Alme i da Ca -
pel la, Se cre tá rio de Re cur sos Hu ma nos.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que V. Exª de ter mi nas se à
Mesa que faça cons tar em ata meu voto ”sim“, na vo -
ta ção an te ri or, pois ele não apa re ceu no pa i nel.

Era a ob ser va ção que eu ti nha a fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ca sil do Mal da ner, a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de
V. Exª.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, tam bém peço o re gis tro do meu voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Da mes -
ma for ma, Se na dor Fer nan do Be zer ra, a Ata re gis tra -
rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te nho ciên -
cia de que V. Exª está há pou cos me ses na Pre si dên -
cia da Casa, mas eu gos ta ria de fa zer um úl ti mo ape -
lo, o que já fiz por ofí cio.

Em mar ço de 2000, apre sen tei re que ri men to à
Mesa do Se na do Fe de ral so li ci tan do res pos ta a res -
pe i to da pos si bi li da de de ajus te da es tru tu ra fí si ca do

Se na do Fe de ral ao aces so de por ta do res de de fi ciên -
cia fí si ca, como é nor ma le gis la ti va de pro te ção a to -
dos os por ta do res de de fi ciên cia no País. E, la men ta -
vel men te, por su ces si vas ten ta ti vas em ges tões pas -
sa das, an tes de V. Exª as su mir, não ob ti ve qual quer
ma ni fes ta ção de apo io, de sen si bi li da de, ou mes mo
de ne ga ção ao re que ri men to.

Assim, faço um úl ti mo ape lo, en ten den do que V.
Exª tem a sen si bi li da de que jul go im por tan te para a
ma té ria, no sen ti do de que dê uma res pos ta opor tu na
ao pe di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
ao Di re tor-Ge ral da Casa, que deve es tar nos ou vin -
do, que pres te as de vi das in for ma ções ao Se na dor
Tião Vi a na, ao tem po em que a Mesa se com pro me te
com V. Exª de tam bém pro cu rar su prir essa de fi ciên -
cia, pois é exi gên cia cons ti tu ci o nal.

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) – V. Exª
tem a pa la vra 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, da mes ma for ma que o Se na dor Tião Vi a na, mas
por mo ti va ção di fe ren te, não na Pre si dên cia de V. Exª, 
devo res sal tar, mas ain da na an te ri or, fiz vá ri os ape -
los à Mesa – e apro ve i to para re no vá-los ago ra – no
sen ti do de que pos sa mos ade quar a es tru tu ra de dis -
po ni bi li da de grá fi ca de cada Se na dor para a exe cu -
ção de ma te ri al em bra i le.

Sei das di fi cul da des gi gan tes cas que a Grá fi ca
en fren ta rá para pro du zir o ma te ri al em bra i le, mas a
par tir do mo men to em que se dis po ni bi li zar uma cota
es pe cí fi ca para bra i le, essa cota não po de rá ser
trans for ma da em um ex pe di en te co mum. Sr. Pre si -
den te, só para que se te nha uma idéia, se eu man dar
fa zer cem exem pla res do meu ma te ri al de pres ta ção
de con tas em bra i le, te nho que abrir mão de 25 mil
exem pla res co muns. Então, ape lo para que se es tu de
a pos si bi li da de de dis po ni bi li zar, para cada Se na dor
que o de se je, uma cota em bra i le, cota essa que não
po de rá ser trans for ma da em ma te ri al co mum. Por que
não é jus to que eu, para fa zer cem exem pla res, abra
mão de 25 mil exem pla res co muns.

Agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs

Se na do res, a Mesa to ma rá pro vi dên ci as com re la ção
a es sas ques tões ad mi nis tra ti vas, mas in for ma ao
Ple ná rio que qual quer mem bro da Mesa en con tra-se
à dis po si ção para tra tar de to das as ques tões ad mi -



nis tra ti vas no Ga bi ne te da Pre si dên cia, uma vez que
es ta mos na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3.

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)
(Vo ta ção no mi nal)

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 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.

Em dis cus são a pro pos ta.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te. Sras e
Srs  Se na do res, essa ma té ria, ex tre ma men te im por -
tan te, está li ga da à aber tu ra de im por ta ção na área
de com bus tí vel. Foi bas tan te dis cu ti da na Câ ma ra dos 
De pu ta dos e o seu tex to pro põe con tri bu i ções so ci a is
e de in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co, que es sas
não in ci di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes de ex por -
ta ção – esse as sun to foi de ba ti do, an te ri or men te,
pelo Go ver no –, mas po de rão in ci dir so bre im por ta -
ção de bens e ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri va -
dos de pe tró leo e com bus tí vel, de fi ne co tas e com pe -
tên cia.

O Se na dor Jef fer son Pé res apre sen tou uma
emen da, que me pa re ceu co e ren te, su pri min do o art.
4º da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. E S. Exa,
em sua jus ti fi ca ti va, le rei so men te uma par te, faz a se -
guin te re fle xão: 

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“, vale di zer, va lor fixo em real por li tro 
de com bus tí vel.

O Se na dor faz uma jus ti fi ca ção de ta lha da, com
vá ri os itens, dos qua is só que ro ler os de nºs 7 e 8,
que me de i xa ram com mu i tas dú vi das. O item nº 7 as -
se ve ra o se guin te:

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.

No item nº 8, Sr. Pre si den te, ain da se con si de ra:

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 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 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. 

Não está cla ro para mim, e nem sei se o Lí der do 
Go ver no po de rá ex pli car, como fi ca rá a co bran ça do
ICMS pe los Esta dos-Mem bros. Cre io que essa ex pli -
ca ção é im por tan te. 

To mei a li ber da de de apre sen tar um re que ri -
men to à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, com
fun da men to no art. 50, so li ci tan do a con vo ca ção do
Mi nis tro Pe dro Ma lan, do Mi nis tro José Jor ge, do Sr.
Jú lio Co lom bi e do Pre si den te da Pe tro bras para uma



au diên cia pú bli ca, vi san do es cla re cer es ses e ou tros
pon tos. Na im pren sa, há in for ma ções de que o Go ver -
no já al te rou a re gu la men ta ção. É im por tan te que esta 
Casa a co nhe ça. Pela im pren sa, te mos a in for ma ção
de um ágio his tó ri co so bre com bus tí ve is que pos si bi li -
ta rá ao Go ver no, in clu si ve, di mi nu ir o pre ço. Cre io que 
esse de ba te é opor tu no e ne ces sá rio. Por essa ra zão,
apre sen tei o re que ri men to à CAE. Evi den te men te
que, se não me sen tir es cla re ci do, não obs tru i rei, sim -
ples men te não vo ta rei a fa vor nes sa fase. Mas, se
con ven ci do, vo ta rei a fa vor no se gun do tur no. Pen so
que a so ci e da de tem di re i to e o pró prio Go ver no tem
in te res se em es cla re cer um as sun to que atin ge a vida 
de to dos os bra si le i ros e mexe com a pro du ção, trans -
por te e pre ço dos pro du tos e ser vi ços pro du zi dos e
con su mi dos no País.

Fica aqui a mi nha in ter ven ção tran qüi la, pa cí fi -
ca, no sen ti do de con tri bu ir com o de ba te. A mim me
pa re ce, Se na dor Ro me ro Jucá, que a emen da do Se -
na dor Jef fer son Pé res po de ria ser aca ta da, mas, evi -
den te men te, es tou aber to ao de ba te e ao es cla re ci -
men to. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, ia so men te en ca mi nhar, mas, como o
Se na dor Pa u lo Har tung le van tou al gu mas ques tões,
acre di to ser im por tan te es cla re cer o Ple ná rio e o Se -
na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então V.
Exª de se ja dis cu tir? 

Tem V. Exª a pa la vra para dis cu tir.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, ini ci al men te, en ten do ser essa emen da cons ti tu ci -
o nal ex tre ma men te im por tan te para o País, por que a
par tir de ja ne i ro do pró xi mo ano a im por ta ção do pe -
tró leo e de ri va dos es ta rá li be ra da. To da via, se não
hou ver uma equa li za ção dos pre ços do pe tró leo im -
por ta do com o pro du zi do in ter na men te, o nos so vai
le var des van ta gens que cito a se guir: ga so li na,
15,15%, óleo di e sel, 12,52% e GLP, 14,40%.

Além dis so, a subs ti tu i ção da PPE pela CIDE já
está agre gan do, como re ce i ta con di ci o na da este ano
para o Orça men to do pró xi mo ano, algo em tor no de
R$6 bi lhões.

Vem a dú vi da da ques tão le van ta da pelo Se na -
dor Pa u lo Har tung e por al guns Se cre tá ri os de Fa zen -
da. Qu e ro de i xar cla ro que a emen da cons ti tu ci o nal
pre vê a pos si bi li da de de co bran ça mo no fá si ca, mas
não de ter mi na isso; pelo con trá rio, ela diz que essa
co bran ça, quan do hou ver, será de ter mi na da por lei

com ple men tar, que ain da não exis te. Por tan to, apro -
va da essa PEC, con ti nu a rá va len do a atu al Lei Com -
ple men tar nº 087, de 13 de se tem bro de 1996 – es tou
com ela em mãos –, que re gu la men ta a ques tão de
com bus tí ve is, e, mais que isso, o Con vê nio nº 03, de
16 abril de 1999, que é fe i to exa ta men te por to dos os
Se cre tá ri os de Fa zen da de Esta do à una ni mi da de.

Isso quer di zer o se guin te: uni for mi za ção ou co -
bran ça de ICMS, de for ma mo no fá si ca, so men te por
lei com ple men tar, cuja vo ta ção exi ge quo rum qua li fi -
ca do no Con gres so, ou por acor do de to dos os Se cre -
tá ri os de Fa zen da dos Esta dos; por tan to, à una ni mi -
da de.

Qu e ro ga ran tir duas co i sas – e é im por tan te que 
o Se na dor Pa u lo Har tung ouça: pri me i ro, a apro va ção 
da PEC pos si bi li ta rá a re gu la men ta ção, mas não ge -
ra rá ne nhum pre ju í zo para os Esta dos na ar re ca da -
ção do ICMS. Pelo con trá rio, a apro va ção des sa PEC
au men ta rá a ar re ca da ção dos Esta dos por que vai,
de fi ni ti va men te, co i bir a in dús tria de li mi na res que
dão isen ção de ICMS (Impos to so bre Cir cu la ção de
Mer ca do ria e Ser vi ços) a di ver sas dis tri bu i do ras. Por
con ta de uma fa lha na le gis la ção, exis te a mar gem
para que al guns ju í zes dêem pre ju í zo aos Esta dos, de 
for ma ines cru pu lo sa e al gu mas ve zes até re ti ran do
re cur sos da pró pria con ta da Pe tro bras.

Da rei um exem plo: ape nas uma em pre sa do Rio 
de Ja ne i ro, este ano, de i xou de re co lher, por con ta de
li mi na res que sus pen dia a co bran ça de ICMS (Impos -
to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ria e Ser vi ços),
R$157 mi lhões ao Go ver no do Esta do. Isso deve
ocor rer em ou tros Esta dos tam bém.

Por tan to, ao apro var essa PEC, além de es tar -
mos mo der ni zan do, pos si bi li tan do a im por ta ção, am -
pli an do os ser vi ços e re for çan do o Orça men to, es ta -
re mos com ba ten do a so ne ga ção e a cor rup ção, que
ge ram pre ju í zos para os Esta dos bra si le i ros. O Se na -
dor Pa u lo Har tung pode fi car tran qüi lo.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Se na dor Ro -
me ro Jucá, pos so in ter rom per V. Exª?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Pois não.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Se na dor Ro -
me ro Jucá, es tou en ten den do a li nha de ra ci o cí nio
que V. Exª apre sen ta, até pon tu an do ques tões ex tre -
ma men te im por tan tes, mas V. Exª não es cla re ceu a
mi nha dú vi da. Uma vez apro va da, a PEC ins ti tui a
pos si bi li da de...

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) – A
pos si bi li da de.



O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – ... a pos si bi li -
da de da in ci dên cia mo no fá si ca...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Em al guns pro du tos.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – ... de ICMS
(Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ria e Ser vi ços). 
Essa in ci dên cia só pode ocor rer se hou ver le gis la ção
com ple men tar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Exa ta men te.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – A mi nha dú -
vi da é re la ti va à si tu a ção da apro va ção, ou seja, a par -
tir do pri me i ro dia do pró xi mo ano, até a apro va ção da
lei com ple men tar, que só po de rá vi go rar – sa be mos
dis so – em 2003, por de ci são cla ra...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Exa ta men te.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Estou er ra -
do?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Está cer to.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Em 2003.
Então, de i xe-me ape nas ex pli ci tar: qual é a mi nha dú -
vi da? É se, em fun ção des se hi a to de tem po, a Pe tro -
bras con ti nua com pe ti ti va com re la ção ao pro du to im -
por ta do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ti nua e di rei por quê. A PEC tra ta de duas ques -
tões di fe ren tes: cria a Cide – Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co, que será re gu la men -
ta da ain da nes te ano, num es for ço de ur gên cia no
Con gres so, para cum prir essa fi na li da de da equa li za -
ção da im por ta ção, com que V. Exª está pre o cu pa do.
A ou tra ques tão, que é a uni for mi za ção do ICMS e,
even tu al men te, a co bran ça mo no fá si ca do ICMS, não 
va le rá para o pró xi mo ano, quan do pro va vel men te
será re gu la men ta da por con vê nio com os Esta dos ou
por meio de lei com ple men tar. Só va le rá em 2003 no
to can te ao ICMS, mas no to can te à Cide, a re gu la -
men ta ção ocor re rá ain da nes te ano.

A pos si bi li da de de abrir a ques tão mo no fá si ca
não gera ne nhum pre ju í zo para os Esta dos nem para
a União, por que isso será dis cu ti do no mo men to opor -
tu no. Não há pro ble ma para a Pe tro bras, isso é im por -
tan te para ela e tam bém para a pro du ção de pe tró leo
bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria con ti nua em dis cus são.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – So li ci to a
pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para dis -
cu tir.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o re que -
ri men to apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung pa re ce-me ju di ci o so, por que a ques tão é
com ple xa. 

Re ce be mos da Se cre ta ria de Fa zen da de Mi nas 
Ge ra is, meu Esta do, ob ser va ções a res pe i to des sa
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal. Entre as pre o cu -
pa ções ar ro la das no do cu men to da Se cre ta ria há a
se guin te ob ser va ção: 

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.

A Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal 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%.

Por ou tro lado, o art. 155, § 4º, IV, c, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de 1988, 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.

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, da Cons ti tu i ção
Fe de ral), 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 Cons ti tu i ção Fe -
de ral. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na ADIN nº
939-DF, que tra ta va da EC nº 03/93, 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, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

II – A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de
17/03/1993, 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 pi os 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).

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.

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
01/01/2003, 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.

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
dis po si ti vos aba i xo re la ci o na dos, 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 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:

1) Su pri ma-se do art. 2º da PEC nº 42,
de 2001, os se guin tes dis po si ti vos do art. 155:

I – a alí nea ”h“, do in ci so XII, do §2º;
II – os §§4º e 5º. 
2) Su pri ma-se o art. 4º da PEC, nº 42,

de 2001.

Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do essa aná li -
se por que pen so que a ma té ria não está em con di -

ções de ser vo ta da com ab so lu ta cons ciên cia de
que não pos sa tra zer gra ves pre ju í zos a al guns
Esta dos, em be ne fí cio de ou tros. Enten do que ela
po de rá tra zer pro ble mas di fí ce is tam bém do pon to
de vis ta cons ti tu ci o nal, em ra zão da pró pria hi e rar -
quia da le gis la ção.

Era o que eu ti nha a tra zer, Sr. Pre si den te, com o 
ob je ti vo de evi tar que esta PEC seja apro va da hoje.
Con cor do com a pro pos ta do emi nen te Se na dor Pa u -
lo Har tung de que de ve ría mos abrir a opor tu ni da de
para a re a li za ção de uma au diên cia pú bli ca com a
pre sen ça das au to ri da des res pon sá ve is pela exe cu -
ção des sa pro pos ta.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço li -
cen ça a V. Exª, mas con ce de rei a pa la vra, pela or dem
de ins cri ção, ao Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Pois não, Sr. Pre si den te, faço o en ca mi nha men to de -
po is, res pon den do ao Se na dor José Alen car. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª como re la tor da ma té ria, po de rá
fa lar em úl ti mo lu gar.

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, na apre ci a ção des ta PEC,
eu fui um dos que, ini ci al men te, se as sus ta ram com a
pos si bi li da de de que uma ques tão que é cru ci al para
o meu Esta do, por exem plo, e para mu i tos Esta dos
em si tu a ção se me lhan te, es ti ves se sen do se ri a men te 
pre ju di ca da com a apro va ção da PEC nº 42. 

Em re la ção ao re gi me ju rí di co que se apli ca a
par tir do pe tró leo, essa PEC ino va mu i to, mas em
nada al te ra a si tu a ção atu al dos Esta dos pro du to res
de pe tró leo e de ener gia elé tri ca, por que não cor ri ge
um erro que a Cons ti tu i ção Fe de ral ado tou em 1988.
Insur gi-me con tra esse erro, ao lado de inú me ros ou -
tros Se na do res, a co me çar por aque les que, jun to co -
mi go, re pre sen tam o Rio Gran de do Nor te. Esse erro
é a ex ce ção, inex pli ca da até hoje, pela qual se im pe -
de o Esta do pro du tor de pe tró leo ou de ener gia elé tri -
ca de co brar ICMS so bre es ses pro du tos, fi can do a
co bran ça di fe ri da para as eta pas se guin tes do pro -
ces so de co mer ci a li za ção. Como a PEC nº 42 não al -
te ra essa si tu a ção, fi quei pro fun da men te pre o cu pa do
com a idéia de que o Con gres so, de cer ta for ma, es ti -
ves se re no van do, re a ti van do, re i te ran do um prin cí pio
que é o prin cí pio ina ce i tá vel da ex ce ção. 

Em vir tu de dis so – e faço esta co mu ni ca ção à
Casa –, che guei a tra tar do as sun to com o Mi nis tro da
Fa zen da e com a sua as ses so ria. Estou hoje con ven -



ci do de que a apro va ção da PEC 42 tem to das as van -
ta gens pre vis tas na PEC, mas não al te ra, quan to a
essa ex ce ção, a si tu a ção atu al nem nos im pe de de al -
te rá-la. Em vis ta dis so, te nho in clu si ve, como re sul ta -
do des ses en ten di men tos com o Mi nis tro da Fa zen da
e a sua as ses so ria, a cer te za hoje de que a ten ta ti va
nos sa de eli mi nar essa ex ce ção não ape nas não terá
re sis tên cia ou opo si ção da área eco nô mi ca, mas,
sim, o apo io do Go ver no. O que é im por tan te do pon to 
de vis ta fis cal por mil ra zões, in clu si ve de se gu ran ça,
no pro ces so de co bran ça e fis ca li za ção é que a imu ni -
da de que a Cons ti tu i ção con ce deu aos com bus tí ve is
e de ri va dos de pe tró leo se pre ser ve.

Na re a li da de, a pre ser va ção des sa imu ni da de,
em bo ra seja – te nho que con fes sar isto – a pre ser va -
ção de uma ex ce ção em re la ção a com bus tí ve is e de -
ri va dos, é a for ma de ne go ci a ção me di an te a qual se
ga ran te aos Esta dos pro du to res de pe tró leo e ener gia 
a co bran ça do ICMS, sem ca u sar pre ju í zo aos Esta -
dos não pro du to res, que hoje se be ne fi ci am da com -
pra de com bus tí ve is e de ri va dos com a imu ni da de
atu al.

Por essa ra zão, co mu ni co à Casa, como Se na -
dor in di vi du al men te e como Lí der do meu Par ti do, o
apo io de nos sa Ban ca da ao re la tó rio do Se na dor Ro -
me ro Jucá e à PEC, tal como se en con tra, na con vic -
ção de que os in con ve ni en tes não re sol vi dos por ela
po de rão ser so lu ci o na dos por uma nova PEC. 

Como esta Casa já apro vou, em pri me i ro tur no,
por una ni mi da de, a pro pos ta que apre sen ta mos e
que cor ri ge essa si tu a ção, mas não pre ser va a imu ni -
da de so bre com bus tí ve is e de ri va dos, to mei a ini ci a ti -
va de apre sen tar nova pro pos ta, idên ti ca à an te ri or,
mas que man tém a imu ni da de dos com bus tí ve is e de -
ri va dos. 

Apro ve i to a oca sião para ape lar ao Se na do Fe -
de ral que apro ve a PEC nº 42, que es ta mos dis cu tin -
do e vo tan do, que ace le re a tra mi ta ção da PEC que
apre sen tei e apro ve esta emen da cons ti tu ci o nal, que
cor ri gi rá de fi ni ti va men te uma ex ce ção odi o sa, que
deve aca bar.

A po si ção do PSDB é de apo io in te gral à apro va -
ção da PEC nº 42, tal como che gou da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, para dis cu tir a
ma té ria

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tam bém es ta mos pre o cu pa dos com
esta PEC, que cria uma nova con tri bu i ção, a CIDE,
para subs ti tu ir a PPE. Assim sen do, de ve ri am ali es tar 
in se ri das to das aque las ati vi da des re la ci o na das à
PPE. Algu mas des sas ati vi da des pre o cu pam-nos
bas tan te, por que os Esta dos do Nor des te e do Mato
Gros so, do Mato Gros so do Sul, de Go iás, do Rio de

Ja ne i ro, de Mi nas Ge ra is e do Espí ri to San to têm, in -
se ri da na PPE, uma ação de de fe sa para o se tor su -
cro al co o le i ro, prin ci pal men te o al co o le i ro.

A emen da es cla re ce que a CIDE deve subs ti tu ir
a PPE em re la ção ao sub sí dio des ti na do à cana e ao
ál co ol. Mas não são ape nas es sas duas ati vi da des
que a PPE pro te ge. Se o pro je to for apro va do da for -
ma como está e sem o en ten di men to do Go ver no no
que tan ge à re gu la men ta ção des ta emen da cons ti tu -
ci o nal, cor re mos o sé rio pe ri go – so bre tu do os Esta -
dos pro du to res de ál co ol – de fi car sem a pro te ção da
co mer ci a li za ção do ál co ol, sem a for ma ção de es to -
que re gu la dor e es tra té gi co, sem pro gra mas de in -
cen ti vo e sem pes qui sas no se tor al co o le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, par ti ci pa -
mos, com o Sr. Re la tor, da ne go ci a ção pela apro va -
ção des ta PEC, mas ain da te mos dú vi da a res pe i to da 
pro te ção do se tor su cro al co o le i ro, prin ci pal men te no
to can te aos Esta dos que ain da pre ci sam do am pa ro
do Go ver no Fe de ral. Re fi ro-me aos Esta dos do Nor -
des te, ao Mato Gros so, ao Mato Gros so do Sul, ao
Rio de Ja ne i ro, a Mi nas Ge ra is, ao Espí ri to San to, que 
têm ain da sub sí dio em re la ção à cana. Este as sun to
não está ex plí ci to nes ta pro pos ta de emen da à Cons -
ti tu i ção; por tan to, que re mos que o Re la tor ex pli que a
esta Casa como fi ca rá a pro te ção, se as sim po de mos
di zer, des sas ati vi da des que a Par ce la de Pre ço
Espe cí fi ca pro te ge e não está ex plí ci to na Con tri bu i -
ção de Inter ven ção do Do mí nio Eco nô mi co – CIDE.

São es sas, Sr. Pre si den te, as con si de ra ções
que fa ze mos so bre esta emen da cons ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o tema que está sen do de ba ti do ago -
ra é na tu ral men te re le van te, po rém pre o cu pan te. Eu
es ta va a co lher as si na tu ras, ob je ti van do apre sen tar
uma emen da para que pu dés se mos fa zer uma re fle -
xão mais pro fun da so bre o tema, mas prin ci pal men te
ade quar de fato a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção 
à le gis la ção. Por par te de meu Esta do, o Se cre tá rio
da Fa zen da apre sen ta al guns te mo res em re la ção à
in se gu ran ça ju rí di ca do pro ces so que es ta mos vo tan -
do, em re la ção à alí quo ta uni for me ou mo no fá si ca e
prin ci pal men te quan to às di fi cul da des que te re mos
em re la ção ao tem po há bil para que as Assem bléi as
Le gis la ti vas pos sam con se guir apro var le gis la ção
ade quan do a im ple men ta ção das mu dan ças do ICMS 
no pró xi mo ano. 

Assim en ten de mos, e bem en fa ti za do já foi pelo
Se na dor José Alen car, que tam bém de mons trou essa 
pre o cu pa ção. É im por tan te que fa ça mos a dis cus são
e ava li e mos. Não po de mos ja ma is pen sar em pre ju di -
car a Na ção bra si le i ra e a Pe tro bras, mas te mos que



ter se gu ran ça na qui lo que es ta mos fa zen do, prin ci -
pal men te no que se re fe re à ques tão de ações que
são im ple men ta das.

O Re la tor do pro je to apre sen tou seus ar gu men -
tos em re la ção às gran des ações que es tão sen do
hoje ofe re ci das à Jus ti ça, que as tem aco lhi do, mas,
sem dú vi da, cri an do ago ra um ins tru men to, não te re -
mos con di ção de pro ce der a mu dan ças na le gis la ção
do ICM dos Esta dos para o pró xi mo exer cí cio.

To dos sa be mos da ne ces si da de pri me i ra de vo -
ta ção para, de po is, en trar em vi gor no pró xi mo ano, e
é im pos sí vel ima gi nar que com ape nas quin ze ou vin -
te dias as Assem bléi as pos sam se ajus tar. Trans mi to
a mi nha pre o cu pa ção a esta Casa, mas sou da que les 
que que rem o me lhor para o Bra sil e, em fun ção dis -
so, não apre sen ta rei a emen da, como era do meu de -
se jo, em que aco lhia a so li ci ta ção do Se cre tá rio de
Esta do da Fa zen da de Mi nas Ge ra is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu tir. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pa re ce-me que o as sun to fi cou es cla re -
ci do. O pro ble ma dos Esta dos é ba si ca men te esse.
Não há, no caso, qual quer pos si bi li da de for te de que
haja mo di fi ca ções com re la ção às re ce i tas que os
Esta dos vão au fe rir. Não há, por tan to, a pos si bi li da -
de de que haja uma mo bi li da de en tre as re ce i tas dos
Esta dos com re la ção ao as sun to que es ta mos dis cu -
tin do ago ra.

Entre tan to, a idéia da emen da su pres si va ti ra ria
uma cer ta in se gu ran ça, como aqui se fa lou, que to -
dos os Esta dos es tão ten do. Por quê? Se não for im -
ple men ta do o novo sis te ma que está sen do pre vis to
por esta ma té ria, al guém po de rá ar gu men tar – e é
isso que se que ria – que se ria pre ci so que se ex pli ci -
tas se que, em não sen do con sa gra do, por meio de
uma lei com ple men tar, esse novo sis te ma, se dis ses -
se cla ra men te que pre va le ce ria o sis te ma atu al men te
exis ten te, in clu si ve quan to à ques tão da subs ti tu i ção
tri bu tá ria. O que se pode te mer, e in fe liz men te isso é
uma co i sa co mum no Bra sil, é que uma sé rie de
ações na Jus ti ça co me ce a co lo car em jogo a pos si bi -
li da de de os Esta dos, com a apro va ção des sa lei,
con ti nu a rem fa zen do a co bran ça da for ma como hoje
é fe i ta a par te re fe ren te aos com bus tí ve is, aos de ri va -
dos de pe tró leo.

É esse o gran de pro ble ma dos Esta dos. Entre -
tan to, mais uma vez, fi ca mos aqui na que la de pen dên -
cia. Se isso acon te cer, uma emen da su pres si va des -
se tipo obri ga ria o as sun to a vol tar à Câ ma ra e iria
pre ju di car o ob je ti vo prin ci pal, que é a ins ti tu i ção da
Con tri bu i ção de Inter ven ção so bre o Do mí nio Eco nô -
mi co. Esse, por tan to, é o pro ble ma prin ci pal.

A ques tão, quan do dis cu ti da nas co mis sões, tal -
vez não te nha sido bem ex pli ci ta da, ou esse re ce io já

exis tia des de a sua dis cus são. Assim sen do, o que
po de ría mos fa zer nes te ins tan te é as su mir uma es pé -
cie de com pro mis so para que, no pró xi mo ano, se for
ne ces sá rio, ime di a ta men te, fa ça mos uma ou tra lei,
es cla re cen do tudo isso, ou até, se for o caso, im pe din -
do que haja qual quer pos si bi li da de de in se gu ran ça
que ve nha a tra zer pre ju í zos para os Esta dos da Fe -
de ra ção. Não é um pro ble ma de quem vai ga nhar
mais e quem vai ga nhar me nos, mas a pos si bi li da de
de exis tir, do pon to de vis ta ju rí di co, al gu ma in se gu -
ran ça. Pois além da lei com ple men tar de que se fala,
como foi ci ta do, os Esta dos são obri ga dos. E bas ta
que um de les não faça uma lei in ter na para que o
novo sis te ma seja apli ca do. Por essa ra zão, hou ve a
mo vi men ta ção dos Esta dos.

Assim, nes te mo men to, quan do, na ver da de,
não se pre ten de im pe dir que o Go ver no Fe de ral evo -
lua na ques tão re fe ren te, por exem plo, à subs ti tu i ção
da PPE por essa nova con tri bu i ção, po de ría mos, jun -
ta men te com os Esta dos, to dos nós, as su mir o com -
pro mis so de ela bo rar uma lei, no iní cio do pró xi mo
ano, que ve nha sa nar com ple ta men te as dú vi das e
pro pi ci ar o in gres so no novo sis te ma com toda a se -
gu ran ça pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na, para dis cu tir.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nos so que ri do com pa nhe i -
ro, De pu ta do Lu ci a no Zica, que acom pa nha o de ba te
há mu i to tem po, na Câ ma ra dos De pu ta dos, teve a
opor tu ni da de de dis cu tir com a Ban ca da e su pe rar al -
guns pro ble mas. Esta mos vo tan do tran qüi la men te
por que te mos a con vic ção de que a PEC evi ta 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 e, por tan to, for ta le ce a Pe tro bras e es ta be -
le ce me ca nis mos de com ba te à fra u de fis cal. As per -
das da Pe tro bras, só este ano, fo ram mais de 500 mi -
lhões. Então, como for ta le ce a pro du ção na ci o nal, for -
ta le ce a Pe tro bras, o nos so voto é fa vo rá vel.

Tam bém é im por tan te que seja dito, até por que
o meu Esta do tam bém é pro du tor de cana – em bo ra
os usi ne i ros de Ala go as se jam meus ini mi gos con tu -
ma zes, e eu de les tam bém –, que a pre o cu pa ção do
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro está de vi da men te con tem -
pla da. No re la tó rio do Se na dor Ro me ro Jucá, está
cla ro que não hou ve ne ces si da de de in clu ir a equa li -
za ção de cus tos de cana-de-açú car en tre o dis pên di -
os pre vis tos nes sa PEC, jus ta men te por que já es ta va
pre vis to no seu dis po si ti vo e au to ri za do pela sis te má -
ti ca ora em ope ra ção no De cre to nº 3.890.

Ou tra as pec to: o Se na dor Ge ral do Melo es ta be -
le ceu aqui um com pro mis so, por que hou ve de ba te
en tre vá ri os Se na do res da Casa so bre qual Esta do
per de e qual Esta do ga nha. E isso está sen do an te ci -
pa do, em bo ra o mo men to não seja este. Mas, como o



Se na dor Ge ral do Melo já de i xou cla ro que ace i ta rá
uma emen da de mé ri to, mes mo não sen do pos sí vel
fazê-lo por que já es ta mos no se gun do tur no, além do
de ba te com a Área Eco nô mi ca, exis te um acor do de
Li de ran ças da Casa para que uma emen da de mé ri to
da PEC, apre sen ta da pelo Se na dor Ge ral do Melo,
para evi tar per das gi gan tes cas para mu i tos Esta dos.
Cin co Esta dos ga nha ri am e os ou tros Esta dos per de ri -
am, e mu i to: Mi nas Ge ra is aca ba ria per den do mais de
R$115 mi lhões; o Espí ri to San to, mais de R$78 mi -
lhões; San ta Ca ta ri na, mais de R$190 mi lhões; Ala go -
as, mais de R$26 mi lhões. Então, já exis te um acor do
na Casa no sen ti do de in cor po rar uma emen da de mé -
ri to, para que na vo ta ção da PEC, do Se na dor Ge ral do
Melo, pos sa mos cor ri gir as dis tor ções, que aca bam
sen do an te ci pa das hoje, em bo ra o de ba te so bre qual
Esta do ga nha e qual per de não de ves se ser fe i to ago -
ra.

Com es sas con si de ra ções, com o acor do fe i to e
com o ob je ti vo de for ta le cer a pro du ção na ci o nal e a
nos sa Pe tro bras, nos so voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta ma té ria foi vo ta da
na Co mis são de Jus ti ça, e o Se na dor Jef fer son Pé res
apre sen tou uma emen da pro pon do a su pres são de al -
guns dis po si ti vos. Foi re je i ta da a emen da. Sa be mos
esta Casa, em ma té ri as que tra tam de in te res se da Fe -
de ra ção, obri ga to ri a men te, tem que se de bru çar de
for ma mais cu i da do sa.

Em re la ção à tra mi ta ção des sa ma té ria, exis tem
al gu mas dú vi das ou po lê mi cas: Uma, a su pres são de
dis po si ti vos da PEC im pli ca ria ou não o seu re tor no à
Câ ma ra dos De pu ta dos? Ora, há o en ten di men to – e
isso será apli ca do na re for ma do Ju di ciá rio – de que
não há ne ces si da de do re tor no à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, a não ser dos dis po si ti vos que, por ven tu ra, se jam
su pri mi dos pelo Se na do.

A ou tra ques tão – já re sol vi da aqui, nes ta Casa,
quan do da dis cus são da re for ma da Pre vi dên cia – é se 
se pode ou não apre sen tar re que ri men to de des ta que
de dis po si ti vo no se gun do tur no. E já foi re sol vi do, por -
que, ba se a do na que la fa mo sa ex pres são ”no que cou -
ber“, dos ju í zes, foi apre sen ta do um re que ri men to, no
se gun do tur no, e a ex pres são caiu.

Então, é a pro pos ta que faço, para que pos sa mos 
ter se gu ran ça a res pe i to do as sun to e por que há uma
dú vi da a res pe i to dos in te res ses dos Esta dos. Não é
à-toa que Se cre tá ri os de Fi nan ças de di ver sos Esta -
dos, com ma te ri al, têm ali men ta do os Se na do res em
re la ção a to das es sas dú vi das, o que é per fe i ta men te
le gí ti mo e jus to, já que esta é a Casa da Fe de ra ção.

A nos sa pro pos ta, por tan to, é que vo te mos ago -
ra, em pri me i ro tur no, a PEC como ela se en con tra e,

no in ter va lo en tre o pri me i ro e o se gun do tur no, haja o
com pro mis so de que, em qual quer das Co mis sões –
seja na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, seja na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, prin -
ci pal men te nes ta, por que este as sun to, em bo ra re la ti -
vo à emen da cons ti tu ci o nal, é de na tu re za eco nô mi ca
–, fa ça mos uma au diên cia pú bli ca para tra tar, es pe ci fi -
ca men te, da in se gu ran ça dos di ver sos Esta dos no que 
diz res pe i to aos dis po si ti vos des ta ca dos na Co mis são
pelo Se na dor Jef fer son Pé res. Se se che gar a um con -
sen so, no se gun do tur no, vota-se a emen da como
está. Se não se che gar a um con sen so, no se gun do
tur no, é re gi men tal men te per mi ti do que haja um re -
que ri men to de des ta que dos dis po si ti vos. E esse re -
que ri men to será vo ta do, se for man ti do o tex to, sem
pro ble ma. Se não for man ti do o tex to, na mi nha opi -
nião, tam bém sem pro ble ma, por que po de rá ser pro -
mul ga do aqui lo que não foi ob je to de des ta que, e os
dis po si ti vos que fo ram des ta ca dos po de ri am vol tar à
Câ ma ra. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que esse, tal vez,
pos sa ser o en ca mi nha men to que ga ran ti rá a tran qüi li -
da de, nes se pri me i ro tur no, de to dos nós que es ta mos
vo tan do a ma té ria. Ga ran ti rá tam bém que en tre o pri -
me i ro e o se gun do tur no o de ba te será fe i to. O se gun -
do tur no es ta rá aber to para quem não es ti ver con ven -
ci do de que a ma nu ten ção do dis po si ti vo não pre ju di -
ca rá os Esta dos. Apre sen ta-se um re que ri men to de
des ta que e, no se gun do tur no, cada um vota de acor do 
com o seu en ten di men to.

Essa é a pro pos ta. Se for aca ta da, vo ta re mos
pela ma nu ten ção do pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve.

Essa é ques tão re fe ren te à co bran ça mo no fá si ca 
do ICMS nos com bus tí ve is, in se ri da ex cep ci o nal men te 
na Cons ti tu i ção – até hoje não se sabe por que, por que 
são os úni cos pro du tos nos qua is a in ci dên cia des se
im pos to es ta du al se faz uma vez ape nas e no des ti no.
Não fi cou cla ro para mim, Sr. Pre si den te, por que o Go -
ver no apro ve i tou essa PEC, que se des ti na va úni ca e
ex clu si va men te a cri ar uma fon te de re ce i ta que su pris -
se a ex tin ção da par ce la de pre ços es pe cí fi ca – com o
que con cor do; ja ma is se po de ria ad mi tir que as con tas 
pú bli cas ti ves sem um rom bo de R$5 a R$6 bi lhões
por ano, de cor ren te do de sa pa re ci men to do mo no pó -
lio da Pe tro bras e, con se qüen te men te, da não-co -
bran ça da par ce la de pre ço es pe cí fi co. Mas não en -
ten di, Sr. Pre si den te, ape sar das ex pli ca ções do as -
ses so res mi nis te ri a is por que se in clu iu nes sa PEC
tam bém um ar ti go re fe ren te ao ICMS, o que pro vo cou 
uma re a ção de vá ri os Se cre tá ri os de Fa zen da es ta -
du a is in con for ma dos com a nova sis te má ti ca.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re -
ce-me ra zoá vel a pro pos ta do Se na dor José Edu ar do
Du tra, que não é pro te la tó ria e não se des ti na a bo i co -
tar o pro je to; S. Exª quer ape nas um de ba te es cla re -
ce dor, um úni co, en tre o pri me i ro e o se gun do tur nos
de vo ta ção. Se isso não for ace i to, la men ta rei mu i to.

O Lí der do Go ver no, o ilus tre Se na dor Artur da
Tá vo la, me in for ma que con cor da com a pro pos ta, e
só te nho a lou var o seu ges to.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer. Mu i to
obri ga do pela aten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, para en cer rar a dis cus são, con ce do a pa la -
vra ao emi nen te Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá. To -
da via, Se na dor, a Mesa pede a V. Exª que, se pos sí -
vel, se pro nun cie so bre a pro pos ta do Se na dor José
Edu ar do Du tra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se rei bre ve e tam bém me pro nun ci a rei so bre a pro -
pos ta do Se na dor José Edu ar do Du tra.

Qu e ro, no va men te, ga ran tir aos Se na do res
José Alen car, Arlin do Por to, Pa u lo Sou to, Jo nas Pi -
nhe i ro, He lo í sa He le na, en fim, to dos os Se na do res
que se ma ni fes ta ram, que a apro va ção des sa PEC
não gera pre ju í zo al gum para ne nhum Esta do que
está ar re ca dan do hoje. Pelo con trá rio, a apro va ção
aca ba rá com a so ne ga ção e am pli a rá a ar re ca da ção
de al guns Esta dos hoje ví ti mas de li mi na res que es -
tão im pe din do a ar re ca da ção do ICMS de de ri va dos
de pe tró leo.

Se gun do, na cons ti tu ci o na li da de, a ma té ria tam -
bém está tran qüi la e cris ta li na. O pro ces so está de
acor do com a le gis la ção.

Ter ce i ro, te mos con di ção de dis cu tir, sim, Sr.
Pre si den te, por que es ta mos tra tan do esse pro ces so
de for ma trans pa ren te. O Se na dor José Edu ar do Du -
tra está pro pon do uma re u nião, que cha mou de au -
diên cia pú bli ca. Po de rá ser uma re u nião aber ta, para
que par ti ci pem não só mem bros de qual quer Co mis -
são como qual quer ou tra pes soa que pos sa pres tar
al gum es cla re ci men to.

A Li de ran ça do Go ver no con cor da com a re u -
nião na pró xi ma se ma na, para que pos sa mos dis cu tir
a ma té ria, mas pede, en ca re ci da men te, que pos sa -
mos votá-la hoje da for ma como está. Na pró xi ma se -
ma na, va mos de fen der a trans pa rên cia e a im por tân -
cia des sa PEC para o País. No nos so en ten di men to,
apro va da uma su pres são ou qual quer emen da, o pro -
ces so re tor na rá à Câ ma ra, ge ran do al tos pre ju í zos
para a Na ção.

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te, con cor -
dan do com a dis cus são, na pró xi ma se ma na, num fó -
rum aber to, não em Co mis são, mas em uma re u nião
que ire mos fa zer.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Ro me ro Jucá, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Pois não.

O SR. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Sr.
Pre si den te, es tou pe din do um apar te ao Se na dor. É o
se guin te: nos §§ 3º e 4º des sa PEC, al te ra-se, pro fun -
da men te, a tri bu ta ção so bre com bus tí ve is e lu bri fi -
can tes. Ao se al te rar essa tri bu ta ção, isso po de rá tra -
zer di fe ren ças e mu dan ças na re par ti ção de tri bu tos
en tre os Esta dos. É fun da men tal que, no se gun do tur -
no de vo ta ção des sa PEC haja uma au diên cia pú bli ca 
com a pre sen ça...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Fa re mos uma re u nião pú bli ca.

O Sr. Ri car do San tos  (Blo co/PSDB – ES) – ...
de re pre sen tan tes do Con faz ou com a pre sen ça do
Mi nis tro da Fa zen da a fim de que se apre sen te, in clu -
si ve, uma si mu la ção do que po de rá acon te cer en tre
os Esta dos com a edi ção des sa PEC.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Ri car do San tos, que ro di zer a V. Exª que a
PEC pos si bi li ta essa mu dan ça, des de que haja a con -
cor dân cia dos Esta dos com ela.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Mas está aqui, nos §§ 3º e 4º.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sim, mas diz que será im plan ta da atra vés de lei com -
ple men tar e con vê nio com os Esta dos. Na ver da de,
se não hou ver a lei com ple men tar nova, o que con ti -
nu a rá va len do é a atu al, que de fi ne a ar re ca da ção na
for ma como está.

Ago ra, acho im por tan te o de ba te, tan to que es -
ta mos con cor dan do com uma re u nião pú bli ca na pró -
xi ma se ma na, que es ta rá aber ta a um re pre sen tan te
do Con faz ou a al gum Se cre tá rio da Fa zen da que
que i ra vir para tam bém dis cu tir essa ques tão.

Não que re mos pi o rar, es ta mos que ren do me -
lho rar a si tu a ção de ar re ca da ção do País e dos Esta -
dos, den tro de um pro ces so de en ten di men to. Por tan -
to, fa re mos a re u nião na pró xi ma se ma na.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs. 
Se na do res, aten ção. A Mesa con sul ta rá as Li de ran -
ças. Já se ma ni fes tou o Se na dor Ro me ro Jucá. Cla ro
que a Mesa...

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Há um
pe di do de apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia está com a pa la vra, es tou dan do um es cla re ci -
men to e que ro con cluí-lo.



O in ters tí cio le gal vai até o dia 10 de de zem bro. A
Mesa quer ou vir as de ma is Li de ran ças, por que está
ha ven do um acor do para que se re ú nam até o dia 10.
Isso não fere o Re gi men to, é uma ma té ria nor mal. Se,
por aca so, não che ga rem a um en ten di men to, a Mesa
aguar da rá para co lo car em vo ta ção so men te aqui lo
que for ra zoá vel. A Mesa en ca re ce a ne ces si da de de
que esse en con tro de Li de ran ças e de to dos os Srs.
Se na do res so bre o as sun to se dê até o dia 10. Nes se
sen ti do, ou vi rei as Li de ran ças.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, na qua li da de de
Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu tir. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o de ba te é
im por tan te, mas o PFL está con ven ci do de que os
Esta dos não per de rão ar re ca da ção. Essa me di da pos -
si bi li ta rá a ar re ca da ção pela aber tu ra da im por ta ção
de com bus tí ve is e evi ta rá a pos si bi li da de de con ces -
são de li mi na res, que é uma pra ga que se alas tra pelo
Bra sil, dan do a dis tri bu i do ras de so nes tas opor tu ni da -
des de si gua is. Por tan to, en ten do que não há per da
para os Esta dos.

Como Lí der do PFL, re co men do o voto ”sim“ a
esta PEC. Pes so al men te, cre io que esta PEC, da qual
o Se na dor Ge ral do Melo foi subs cri tor, que será subs ti -
tu í da por uma ou tra, cor ri gi rá algo que está acor da do
com o Mi nis té rio da Fa zen da, a pos si bi li da de de pa ga -
men to de ICMS, com a vol ta de ICMS ou con tri bu i ção,
do pe tró leo pro du zi do por Esta dos que pro du zam pe -
tró leo.

Qu e ro re gis trar que, as sim como fui subs cri tor da 
pri me i ra PEC, que já está apro va da em pri me i ro tur no
e que fi ca rá pre ju di ca da pela apro va ção da que es ta -
mos vo tan do no mo men to, se rei subs cri tor, ao lado do
Se na dor Ge ral do Melo e, se gu ra men te, do Se na dor
Fer nan do Be zer ra, da nova PEC, que pos si bi li ta rá, em
no vos mol des, a co bran ça de ICMS so bre o pe tró leo
co bra do nos Esta dos pro du to res.

O PFL, por tan to, vota ”sim“ à pre sen te pro pos ta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, pela or dem, eu gos ta ria de fa zer uma so li -
ci ta ção a V. Exª. Qu e ro pe dir a V. Exª que aci o ne a cam -
pa i nha para cha mar os Srs. Se na do res a vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor,
V. Exª é Re la tor. Vejo o ple ná rio e não que ro co me ter
in jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
per ce bo uma cer ta exal ta ção, jus ta, do Se na dor José
Fo ga ça, que ro con sul tar se S. Exª de se ja fa zer uso da
pa la vra para dis cu tir a ma té ria, pe din do, des de logo,
Se na dor José Fo ga ça, es cu sas se a Mesa não per ce -
beu a in ten ção de V. Exª de se pro nun ci ar.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
não pre ten dia fa zer um pro nun ci a men to, mas uma per -

gun ta im por tan te, no meu en ten di men to, ao Se na dor
Ro me ro Jucá quan to ao fato de que te re mos, pro mul -
ga da essa emen da cons ti tu ci o nal, a ne ces si da de pre -
men te da edi ção de uma lei com ple men tar que ve nha
re gu la men tar essa ma té ria, uma lei que terá que ser
for mal men te apro va da, ne ces sa ri a men te, até o dia 15
de de zem bro. Po de re mos es ten der os tra ba lhos até o
dia 20, mas a lei terá que ser for mal men te apro va da
até o dia 15.

Nes se exí guo e li mi ta dís si mo pe río do de 10 dias, 
é pos sí vel re a li zar mos uma dis cus são cri te ri o sa, apro -
fun da da, além de téc ni ca e po li ti ca men te equi li bra da,
apro van do esta ma té ria na Câ ma ra e de po is aqui no
Se na do, sem que haja o ris co de pre ju í zos que ve -
nham a ser, aqui ou ali, re a li za dos pe los Esta dos?
Essa é a ques tão.

Então, que o Go ver no as su ma e des de logo ace i -
te que esta ma té ria não ve nha a ser apro va da sem que 
se jam ou vi das as par tes in te res sa das, prin ci pal men te
os Esta dos. Mas não para a apro va ção da emen da
cons ti tu ci o nal, para de po is da apro va ção da lei. Por que 
es ta mos apro van do uma emen da cons ti tu ci o nal que
cria uma nor ma que não é auto-exe cu tá vel. Esta é uma 
nor ma cons ti tu ci o nal que não é auto-exe cu tá vel. De -
pen de, para se tor nar con cre ta no mun do dos fa tos, de
uma lei re gu la do ra. Mas esta lei é que re pre sen ta o pe -
ri go, por que tem ape nas 10 dias para ser apro va da.
Aqui, no atro pe la men to de fim de ano, na avas sa la do ra 
pres são de fim de ano, que nós já co nhe ce mos por lon -
ga ex pe riên cia, mu i tas ve zes cor re-se o ris co de não
ha ver a dis cus são, o de ba te e o apro fun da men to.

Então, a per gun ta di ri gi da a V. Exª é para que
haja uma se gu ran ça e uma cer ta tran qüi li da de por par -
te dos re pre sen tan tes dos Esta dos que se sen tem
ame a ça dos de per das: V. Exª ga ran te que o Go ver no
vai, na con du ção des se pro ces so da lei com ple men tar, 
da lei re gu la do ra, ou vir os Esta dos e aten der ao equi lí -
brio des sas par tes?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, an tes de res pon der ao Se na dor José Fo -
ga ça, gos ta ria de pe dir a V. Exª que aci o nas se a cam -
pa i nha e avi sas se que ha ve rá vo ta ção no mi nal de uma 
PEC im por tan tís si ma, pois mu i tos Se na do res es tão
re ti ran do-se do ple ná rio e es ta mos per den do quo rum. 
So li ci to, pois, a ur gên cia de V. Exª nes se sen ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do.

Se na dor Ro me ro Jucá, como V. Exª é o Re la tor
da ma té ria, con ce der-lhe-ei a pa la vra no fi nal do en ca -
mi nha men to de vo ta ção.

Faço um ape lo às Srªs e aos Se na do res que
não se en con tram em ple ná rio para que aqui com pa -
re çam, por que ha ve rá vo ta ção no mi nal da ma té ria.

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. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de ve -
mos en vi dar to dos os es for ços em prol da apro va ção
des ta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e a isso es ta -
mos dis pos tos, até por que, como bem sa li en tou o Se -
na dor José Fo ga ça, esta emen da não terá efi cá cia ime -
di a ta men te, pois de pen de fun da men tal men te de lei
com ple men tar. Até lá, ob vi a men te, tam bém não ha ve rá
pre ju í zo. Por tan to, tran qüi la men te, po de re mos apro -
vá-la, e é im por tan te que to dos com pa re çam para que
seja apre ci a da, haja vis ta que dis po re mos de tem po há -
bil para dis cu tir e es cla re cer as ques tões, tor nan do-as
ab so lu ta men te trans pa ren tes. A po si ção do PMDB é,
pois, pela apro va ção da PEC.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, como Re la tor, V. Exª ain da tem al gum
es cla re ci men to a fa zer? De se jo co me çar a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, ape nas res pon de rei à per gun ta do Se -
na dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Para 
um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – Em pri -
me i ro lu gar, ga ran to que va mos, en tre o pri me i ro e o
se gun do tur no, dis cu tir esta ma té ria numa re u nião pú -
bli ca. Essa ques tão está ul tra pas sa da.

Asse gu ro a V. Exª, Se na dor José Fo ga ça, que o
Go ver no tra ta rá com os Esta dos a lei com ple men tar do
ICMS. Mas, até o fi nal do ano, de ve rá vir a re gu la men ta -
ção da Cide, con tri bu i ção que subs ti tu i rá a PPE. Entre -
tan to, não de ve rá vir a dis cus são do ICMS, exa ta men te
por que é uma dis cus são mais de mo ra da. Então, a re gu -
la men ta ção des ta PEC será fe i ta em eta pas. Pri me i ro a
Cide, que subs ti tui a PPE, e, pos te ri or men te, a ques tão
do ICMS.

Digo a V. Exª que a nos sa ex pec ta ti va é que na
ques tão do ICMS o de ba te seja pro lon ga do e fe i to com
mu i ta tran qüi li da de, para que não gere ne nhum pre ju í zo 
para os Esta dos.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na dor
Ro me ro Jucá, tam bém virá um tra ta men to de fi ni do da
for ma como se rão di ri gi dos os in ves ti men tos dos re cur -
sos, com o uso dos re cur sos, que re sul ta rão da co bran -
ça des ta in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co. Isso será
dis cu ti do ago ra, e é evi den te que os in te res ses dos di -
ver sos Esta dos tam bém es tão em jogo. É im por tan te.
Esta ma té ria tem de ser bem mas ti ga da. Ela não pode
pas sar aqui no tro pel, por que, as sim, re al men te per de -
mos o pas so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Se -
na dor, de se jo que fi que cla ro que, ain da este ano, terá
de ser apro va da a con tri bu i ção da Cide, que tra ta do re -
cur so fe de ral, que di re ci o na di nhe i ro para a equa li za ção 
da ques tão dos com bus tí ve is, para a in fra-es tru tu ra do
trans por te e para ações de meio am bi en te. Isso será
dis cu ti do e apro va do ain da este ano, se não não terá efi -
cá cia. No pró xi mo ano, não te re mos a PPE e não te re -
mos a Cide. Então, esta ques tão será tra ta da este ano.

A ques tão do ICMS, que pre o cu pa to dos os Esta -
dos, não será tra ta da este ano. Será tra ta da com cal ma
e com bas tan te dis cus são com os Esta dos.

Qu e ro ga ran tir isso a V. Exª e peço a apro va ção da 
ma té ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas se mos
ao pro ces so de vo ta ção.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in ci so II,
do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para a sua apro -
va ção, do voto fa vo rá vel de 3/5 da com po si ção da Casa,
de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res já ori en ta ram as suas Ban ca das.
Por isso, as Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que
se en con tram fora do ple ná rio para que ve nham a ele,
por que, como já foi ex pli ca do, de pen de mos, para apro -
va ção da ma té ria, de voto am pla men te qua li fi ca do: 3/5
da com po si ção da Casa.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr. Pre -

si den te, o PSDB en ca mi nha o voto ”sim“.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta os en ten di men tos ocor ri dos,
o PTB re co men da o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) 
– Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre -
si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais uma
vez, a Mesa con vi da as Srªs e os Srs. Se na do res que
não se en con tram no ple ná rio para que aqui com pa re -
çam, a fim de vo ta rem esta ma té ria.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, o seu voto? (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, a Mesa de cla ra en cer -
ra do o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria está apro va da.

Vo ta ram SIM 66 Srs. Se na do res e NÃO 1 Sr. Se -
na dor.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 68 vo tos. 
A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra -

ti va 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.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

  PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra os ar ti gos 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Dis pon do que as
con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so -
bre as re ce i tas de cor ren tes de ex por ta -
ção, con tu do po den do in ci dir so bre a im -
por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, de ri va dos de Pe tró leo e
com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e com pe -
tên cia).

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

Art. 1º O art. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas sa
a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos, re mu -
ne ran do-se o  atual pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 149.  ...........................................................
§ 1º ....................................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção

no do mí nio eco nô mi co de que tra ta o ca put des te ar -
ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes
de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção de pe tró -
leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e
ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va lo rem, ten do por base o fa tu ra men to, a

re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra ção e, no caso de im -
por ta ção, o va lor adu a ne i ro;

b) es pe ci fi ca, ten do por base a uni da de de me -
di da ado ta da.

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das ope ra -
ções de im por ta ção po de rá ser equi pa ra da a pes soa
ju rí di ca, na for ma da lei.

§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que as con tri -
bu i ções in ci di rão uma úni ca vez." (NR)

Art. 2º O art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 155. ............................................................
§ 2º ....................................................................
IX – ....................................................................
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca do ria im por ta -

dos do ex te ri or por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da que
não seja con tri bu in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que
seja a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi ço pres -
ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to ao Esta do onde es -
ti ver si tu a do o do mi 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;

XII – ...................................................................
h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can tes so bre

os qua is o im pos to in ci di rá uma úni ca vez, qual quer
que seja a sua fi na li da de, hi pó te se em que não se
apli ca rá o dis pos to no in ci so X, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que o mon -
tan te do im pos to a in te gre, tam bém na im por ta ção do
ex te ri or de bem, mer ca do ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne nhum 
ou tro im pos to po de rá in ci dir so bre ope ra ções re la ti -
vas a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções,
de ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do
País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob ser var-se-á
o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes e com -
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im pos to ca be rá ao
Esta do onde ocor rer o con su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en tre con tri -
bu in tes, com gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi -
can tes e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so an te ri -
or, o im pos to será re par ti do en tre os Esta dos de ori -
gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma pro por ci o -
na li da de que ocor re nas ope ra ções com as de ma is
mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com gás na -
tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is
não in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, des ti na das
a não con tri bu in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori -
gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni das me -
di an te de li be ra ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral, nos 
ter mos do § 2º, XII, g, ob ser van do-se o se guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
po den do ser di fe ren ci a das por pro du to;



b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da de de me -
di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci din do so bre o va lor
da ope ra ção ou so bre o pre ço que o pro du to ou seu
si mi lar al can ça ria em uma ven da em con di ções de li -
vre con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci das, não
se lhes apli can do o dis pos to no art. 150. III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção do dis -
pos to no pa rá gra fo an te ri or, in clu si ve as re la ti vas à
apu ra ção e à des ti na ção do im pos to, se rão es ta be le -
ci das me di an te de li be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, nos ter mos do § 2º, XII, g."(NR)

Art. 3º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te pa ra gra fo:
“Art. 177.  ...........................................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de in ter ven -

ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va às ati vi da des de
im por ta ção ou co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com -
bus tí vel de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá ser:
a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do Po der
Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis pos to no

art. 150, III, b;
II – os re cur sos ar re ca da dos se rão des ti na dos:
a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre ços ou

trans por te de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e seus
de ri va dos e de ri va dos de pe tró leo;

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi en ta is re la -
ci o na dos com a in dús tria do pe tró leo e do gás;

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de in fra-es -
tru tu ra de trans por tes." (NR)

Art. 4º Enquan to não en trar em vi gor a lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 2º, XII, h, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral,
me di an te con vê nio ce le bra do nos ter mos do § 2º, XII,
g, do mes mo ar ti go, fi xa rão nor mas para re gu lar pro -
vi so ri a men te a ma té ria.

Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

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)

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 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.

Trans cor re, hoje, a quar ta ses são de dis cus -
são, em pri me i ro tur no.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 1-PLEN

Emen da adi ti va ao § 11 do art. 2º do ADCT, na
for ma pre vis ta pela PEC nº 29, de 2001, do Se na do
Fe de ral.

... ........................................................................
“Art. 2º ... ............................................................
§ 11. Fi cam cri a dos os se guin tes Tri bu na is Re gi -

o na is Fe de ra is: o da 6ª Re gião, com sede na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, e ju ris di ção nos Esta dos
do Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do Sul; o da 
7ª Re gião, com sede em Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, e ju ris di ção nos Esta dos de Mi nas Ge ra is
e Espí ri to San to; o da 8ª Re gião, com sede em Sal va -
dor, Esta do da Ba hia e ju ris di ção nos Esta dos da Ba -
hia e Ser gi pe".
....................................................................................

Jus ti fi ca ção

Há ne ces si da de de pro por ci o nar ao ci da dão
bra si le i ro uma pres ta ção ju ris di ci o nal mais efi ci en te.
É fun da men tal uma atu a ção mais efe ti va do Po der Ju -
di ciá rio, e que já re cla mam inú me ros or ga nis mos in -
ter na ci o na is, como o Ban co Mun di al, mor men te na
qua dra his tó ri ca atu al de in ser ção do país em mun do
de eco no mia glo ba li za da.

Uma jus ti ça mais cé le re será fa tor de atra ção do
ca pi tal in ter na ci o nal, in dis pen sá vel ao nos so de sen -
vol vi men to. Essa meta não será pos sí vel atin gir, sem
que os con fli tos se jam re sol vi dos de for ma mais ágil o
que não é pos sí vel hoje, em face ao vo lu me de de -
man da ao Ju di ciá rio, que afe ta sua cre di bi li da de, en -
fim, a cre di bi li da de do pró prio Esta do bra si le i ro.

Essa de man da tem de mons tra do a ine fi cá cia
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is. A gui sa de exem -
plo, ob ser ve-se o nú me ro de pro ces sos em trâ mi te
nos Esta dos da Ba hia e Ser gi pe, que com po ri am a 8ª
Re gião. Se gun do da dos do Con se lho de Jus ti ça Fe -



de ral, em 30-6-2001, ha via 82.745 pro ces sos tra mi -
tan do na Ba hia e 31.297 tra mi tan do em Ser gi pe.

Ado ta mos como jus ti fi ca ti va aque la que foi ex -
pos ta na pro pos ta ori gi nal dos emi nen tes Se na do res
Álva ro Dias, Osmar Dias e Ro ber to Re quião, no sen ti -
do de que “a ce le ri da de pro ces su al, em bo ra sen do
um dos di re i tos do ci da dão atu an do tam bém como
ga ran tia cons ti tu ci o nal, não é e não pode ser aten di da 
sem a in fra-es tru tu ra re co men dá vel.

A pre cá ria es tru tu ra da Se gun da Instân cia da
Jus ti ça Fe de ral agra va a ima gem ne ga ti va e o des cré -
di to do po der es ta tal".

A cri a ção dos no vos tri bu na is jus ti fi ca-se ain da
pe las dis tân ci as, que con tri bu em para a cos tu me i ra
de mo ra no jul ga men to dos re cur sos, e para as des pe -
sas im pos tas às par tes, que são obri ga das a des lo car 
seus ad vo ga dos de Sal va dor a Bra sí lia, de Ara ca ju
para Re ci fe e dos Esta dos do Nor te para Bra sí lia, a
fim de acom pa nha rem os re cur sos in ter pos tos pe ran -
te os res pec ti vos tri bu na is.

To man do como re fe rên cia as des pe sas da União
para com todo o Po der Ju di ciá rio Fe de ral, que gi ram em 
tor no de 1% do or ça men to, o au men to de des pe sa ne -
ces sá rio à ins ta la ção dos no vos tri bu na is re ve lar-se-á
inex pres si vo, prin ci pal men te quan do a pres ta ção ju ris -
di ci o nal ade qua da é um de ver do Esta do.

Sala da Co mis são, – Pa u lo Sou to – Anto nio
Car los Jú ni or – Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro –
Tião Vi a na (em apo i a men to) – Jor ge Bor nha u sen –
Ma ria do Car mo Alves – Le o mar Qu in ta ni lha – Edi -
son Lo bão – Bel lo Par ga – He lo í sa He le na – Gil -
ber to Mes tri nho – Fer nan do Ma tu sa lém – Lú cio
Alcân ta ra – Anto nio Car los Va la da res – Ca cil do
Mal da ner – José Edu ar do Du tra – José Agri pi no –
José Co e lho – Pe dro Piva – Lú dio Co e lho – Ro -
meu Tuma – Fre i tas Neto – Be ní cio Sam pa io –
Amir Lan do – Mo re i ra Men des – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Ro me ro Jucá – Sér gio Ma cha do.

EMENDA Nº 2-PLEN

O § 11 do art. 27 do ADCT, acres ci do pelo Art. 2º 
da PEC nº 29, de 2001 pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

Art. 2º ...................................................
“Art. 27. .................................................

§ 11. Fi cam cri a dos os se guin tes Tri bu -
na is Re gi o na is Fe de ra is: o da 6ª Re gião,
com sede na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná, e ju ris di ção nos Esta dos do Pa ra ná
e Mato Gros so do Sul; o da 7ª Re gião, com
sede em Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas

Ge ra is, e ju ris di ção nos Esta dos de Mi nas
Ge ra is e Espí ri to San to.

Jus ti fi ca ção

O Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, com
sede em Por to Ale gre e, hoje, com ju ris di ção nos
Esta dos do Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na e Pa -
ra ná, ape sar da so bre car ga de tra ba lho que as so la o
Po der Ju di ciá rio, é con si de ra do como exem plo na ci o -
nal de efi ciên cia e pro du ti vi da de no pro ces sa men to
de ca u sas.

Den tre os cin co Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, o
TRF da 4ª Re gião pos sui a re la ções mais oti mi za das
tan to no ma i or nú me ro de pro ces sos jul ga dos por ma -
gis tra do – 5.766 pro ces sos em 2000 –, tan to pelo me -
nor cus to em pes so al e cus te io por pro ces so jul ga do
– Cr$741,00 re a is.

Estes da dos for ne ci dos pelo Con se lho da Jus ti -
ça Fe de ral de mons tram que o TRF da 4ª Re gião pos -
sui uma cor re la ção equi li bra da en tre os quan ti ta ti vos
de suas atri bu i ções e o de sua ca pa ci da de ope ra ci o -
nal, de for ma que o des mem bra men to pro pos to, re ti -
ran do de sua ju ris di ção o Esta do de San ta Ca ta ri na,
irá, ao con trá rio do que se po de ria ima gi nar, não me -
lho rar sua efi ciên cia, mas au men tar sua ca pa ci da de
oci o sa e, con se qüen te men te, mi no rar seus pa râ me -
tros de qua li da de e pro du ti vi da de.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a pro pos ta e as emen das.

Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, para
dis cu tir.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs  Se na do res, a nos sa pro pos ta, apre sen ta da nes ta
Casa e subs cri ta por 28 Se na do res, tem o ob je ti vo de
tor nar a Jus ti ça mais ágil, di nâ mi ca e mais pró xi ma do 
ci da dão.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, após o pa re cer de ta lha do e mi nu ci o so do res pon -
sá vel, sé rio e com pe ten te Se na dor Osmar Dias, ti ve -
mos a opor tu ni da de de de ba ter e ava li ar as vá ri as nu -
an ças em re la ção à im por tân cia da cri a ção dos Tri bu -
na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e da 7ª Re gião. Re ce -
be mos apo io de vá ri os Par la men ta res: do Esta do de
Mi nas Ge ra is, os Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e
José Alen car; do Esta do do Pa ra ná, os Se na do res
Osmar Dias, Álva ro Dias e Ro ber to Re quião – além
de vá ri os ou tros de di ver sos Esta dos. V. Exª, in clu si ve, 
com mu i ta aten ção, aten deu a uma co mi ti va de re pre -
sen tan tes de li de ran ças do Pa ra ná, além de al guns
Se na do res, quan do pu de mos dis cu tir o as sun to,
apre sen tan do ar gu men tos cuja ava li a ção en ten de -
mos im por tan te.

No Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião, com
sede em Bra sí lia, há, atu al men te, em tor no de 240 mil 
pro ces sos aguar dan do jul ga men to, sen do im pos sí vel 
ima gi nar que um ci da dão pos sa es pe rar com tran qüi -
li da de e equi lí brio que a jus ti ça se faça. Sa be mos do
es for ço do Po der Ju di ciá rio, de mu i tos Mi nis tros e Ju í -
zes, mas há di fi cul da des em vir tu de da quan ti da de de 
pro ces sos co lo ca dos sob a res pon sa bi li da de de cada 
ma gis tra do.

Em Mi nas Ge ra is, Esta do que te nho o pra zer de
re pre sen tar ao lado dos Se na do res Fran ce li no Pe re i -
ra e José Alen car, há 130 mil pro ces sos aguar dan do
jul ga men to na sede da 1ª Re gião e 190 mil pro ces sos
aguar dam jul ga men to na 1ª Instân cia, o que mos tra
cla ra men te a im por tân cia da cri a ção des sa Re gião. 

O mes mo ocor re no Sul do País. A Re gião com
sede em Por to Ale gre tem 130 mil pro ces sos aguar -
dan do jul ga men to, sen do que, des ses 130 mil, 50 mil
são do Esta do do Pa ra ná. 

Há uma con cen tra ção mu i to for te tam bém no
Tri bu nal com sede no Esta do de São Pa u lo.

Por isso, en ten de mos ser re gi men tal a apre sen -
ta ção de emen das. Va mos aguar dar ago ra a agi li da -
de, que pu de mos tes te mu nhar, do Pre si den te da Co -
mis são, Se na dor Ber nar do Ca bral, para que no va -

men te de sig ne um novo Re la tor e que ele pos sa tam -
bém ser bre ve na sua aná li se, haja vis ta que a ma té -
ria já foi bas tan te dis cu ti da. Des sa for ma, quem sabe,
na pró xi ma re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pos sa ser essa ma té ria no va -
men te apro va da, dan do-se con ti nu i da de ao pro ces so
de dis cus são, que se en cer ra rá ama nhã, e vo ta ção
em ple ná rio. 

Con to com o apo io dos Srs Se na do res, por que o
ob je ti vo de to dos os que subs cre ve ram esta Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção é úni co: dar con di ção à
Jus ti ça de atu ar com a má xi ma bre vi da de.

Enten de mos as li mi ta ções e di fi cul da des do Po -
der Ju di ciá rio, e essa me di da, se gu ra men te, pos si bi li -
ta ria aos ci da dãos um pra zo me nor de es pe ra. Esta a
mi nha ma ni fes ta ção, aguar dan do que, ama nhã, úl ti -
mo dia de dis cus são, pos sa mos apro fun dar mo-nos
so bre o tema. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto ”sim“ na
vo ta ção da PEC nº 42.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Álva ro
Dias.

O SR. ÁLVARO 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, ra zões para a re for ma do Ju di ciá rio
exis tem inú me ras e, cer ta men te, aque las como Jus ti -
ça mais ba ra ta, mais ágil e mais pró xi ma do ci da dão.
E isto exi ge des cen tra li za ção. 

Pre fi ro ci tar Rui Bar bo sa em pas sa gem an to ló -
gi ca em Ora ção aos Mo ços:

Mas a jus ti ça atra sa da não é jus ti ça,
se não in jus ti ça qua li fi ca da e ma ni fes ta. Por -
que a di la ção ile gal nas mãos do jul ga dor
con tra ria o di re i to es cri to das par tes, e, as -
sim, as lesa no pa tri mô nio, hon ra e li ber da de.

Há um con ce i to ar ra i ga do na po pu la ção bra si le i -
ra de que a Jus ti ça em nos so País so men te aten de
aos mais ri cos. Cer ta men te, esse con ce i to é ver da de -
i ro e pre o cu pou tan to esta Casa e o Con gres so Na ci -
o nal que está em cur so uma pro pos ta de re for ma do
Ju di ciá rio. 

Pre ten den do co la bo rar, com o apo io dos Se na -
do res Osmar Dias e Ro ber to Re quião, do Pa ra ná,
apre sen tei, como emen da, a pro pos ta de re for ma do
Ju di ciá rio. 



Fo mos con ven ci dos a re ti rá-la em fa vor de uma
nova pro pos ta, li de ra da pelo Se na dor Arlin do Por to,
na es pe ran ça de que pu dés se mos apro var ra pi da -
men te a des cen tra li za ção da Jus ti ça, com a cri a ção
de Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, em Mi nas Ge ra is e
no Pa ra ná. A pro pos ta que apre sen ta mos an te ri or -
men te era mais am pla, in clu ía a Ba hia e o nor te do
País. No en tan to, Sr. Pre si den te, em nome da agi li da -
de, re ti ra mos aque la pro pos ta em fa vor da pro pos ta
do Se na dor Arlin do Por to, que se apre sen ta va com
ma i o res pos si bi li da de de êxi to.

O Se na dor Arlin do Por to re ve lou al guns nú me -
ros, e eu po de ria acres cen tar ou tros que de mons -
tram, por si só, a ne ces si da de des sa des cen tra li za -
ção. Atu al men te, pen dem de jul ga men to no Tri bu nal
da 4ª Re gião, com sede em Por to Ale gre, como dis se
o Se na dor Arlin do Por to, 140 mil pro ces sos. A si tu a -
ção se agra va na me di da em que na pri me i ra ins tân -
cia tra mi tam atu al men te cer ca de 451 mil pro ces sos.
Qu a se a to ta li da de des ses pro ces sos su bi rá bre ve -
men te àque le Tri bu nal em grau de re cur so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há ne ces -
si da de da des cen tra li za ção, so bre tu do por que a pres -
ta ção ju ris di ci o nal ade qua da é de ver do Esta do, que é 
o de ten tor do mo no pó lio da pres ta ção ju ris di ci o nal.
Por tan to, cabe ao Esta do ado tar os pro ce di men tos
ne ces sá ri os para cum prir seu de ver. Tra ta-se de um
de ver de quem de tém o mo no pó lio da pres ta ção ju ris -
di ci o nal. E o Esta do tem sido in com pe ten te. Não tem
cum pri do esse de ver com a efi ciên cia que a po pu la -
ção me re ce. Além dis so, que não se ale gue au men to
de des pe sas por que o pró prio Po der Pú bli co se be ne -
fi ci a rá com a ce le ri da de, uma vez que se be ne fi ci a rá
so bre tu do a União nos exe cu ti vos fis ca is.

Sr. Pre si den te, o Tri bu nal se di a do em Por to Ale -
gre está com sua ca pa ci da de de aten di men to to tal -
men te com pro me ti da. E é hu ma na men te im pos sí vel
aten der a ava lan che de re cur sos dos Esta dos do Pa -
ra ná, San ta Ca ta ri na e do pró prio Rio Gran de do Sul.
Aque le Tri bu nal fun ci o na in clu si ve em re gi me de con -
vo ca ção de ju í zes de pri me i ro grau para com por suas
tur mas e, ain da as sim, não dá con ta da ple to ra de re -
cur sos que lhe che gam to dos os dias.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como já
fez o au tor da pro pos ta, Se na dor Arlin do Por to, fa ze -
mos à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
um ape lo no sen ti do de que, com agi li da de, ado te os
pro ce di men tos ne ces sá ri os para a dis cus são das
emen das apre sen ta das, a fim de que o Se na do Fe de -
ral pos sa de li be rar a res pe i to des te as sun to.

É pre ci so, com mu i ta sin ce ri da de, en fa ti zar que
a re for ma do Po der Ju di ciá rio não re sol ve rá o pro ble -

ma se não hou ver uma des cen tra li za ção que per mi ta
às pes so as de to das as par tes do País aces so fa ci li ta -
do à Jus ti ça.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
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. 
Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ti nua em dis cus são.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vi ven do um mo -
men to de pre o cu pa ção.

Os re pre sen tan tes de Mi nas Ge ra is e do Pa ra -
ná, com a co la bo ra ção de Par la men ta res de ou tros
Esta dos, con tri bu í ram para que for mu lás se mos uma
emen da no sen ti do de cri ar Tri bu na is Re gi o na is Fe -
de ra is em Mi nas Ge ra is e no Pa ra ná com a ju ris di ção
es pe ci fi ca da no res pec ti vo tex to.

A emen da me re ceu o apo io dos Se na do res
Arlin do Por to, Fran ce li no Pe re i ra, Osmar Dias, Álva ro
Dias, Bel lo Par ga, Anto nio Car los Jú ni or, Luiz Pon tes,
Lind berg Cury, Emi lia Fer nan des, Mar lu ce Pin to, Lú -
cio Alcân ta ra, Ade mir Andra de, Ro ber to Sa tur ni no,
Ney Su as su na, Ge ral do Cân di do, Tião Vi a na, Ge ral -
do Melo, Mo re i ra Men des, Iris Re zen de, Edu ar do Su -
plicy, Na bor Jú ni or, José Agri pi no, Cas sil do Mal da ner, 
Re nan Ca lhe i ros, Ma ria do Car mo Alves, Car los Wil -
son, Ma ri na Sil va, José de Alen car.

A ma té ria teve tra mi ta ção sin gu lar até ago ra,
par tin do-se do pres su pos to, que toda a Na ção co nhe -
ce, de que es sas duas ca pi ta is, Cu ri ti ba e Belo Ho ri -
zon te, po dem ter se des de Tri bu na is Re gi o na is Fe de -
ra is, a fim de li vrar os Tri bu na is dos de ma is Esta dos
do tre men do es for ço que os ti tu la res fa zem para o
aten di men to dos ple i tos.

O pro je to vem tra mi tan do nor mal men te, com
en ten di men tos, con ver sas, es for ços para cri ar uma
com po si ção po lí ti ca, no sen ti do de que o Ple ná rio
apóie pri o ri ta ri a men te es ses dois Tri bu na is em Mi nas
e no Pa ra ná.

Cla ro que as emen das cons ti tu em ins tru men tos
da ati vi da de par la men tar; apo io re gi men tal e cons ti tu -
ci o nal, por tan to. Com pre en do que ou tras emen das
se jam apre sen ta das, e isso está acon te cen do. Qu e ro
ape nas sa li en tar que es ta mos vi ven do um mo men to



de pre o cu pa ção, por que os dias, os mi nu tos, os se -
gun dos es tão sen do com pu ta dos, e logo mais ne -
nhum es for ço nos so po de rá con tri bu ir para que o es -
for ço ten ta ti vo e pi o ne i ro de Mi nas e do Pa ra ná al can -
ce o ob je ti vo de se ja do.

Qu e ro, por tan to, ma ni fes tar à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a qual cer ta men te
re ce be rá as emen das, o ape lo para que tudo seja
exa mi na do com ex tre ma ra pi dez, a fim de que a ex -
pec ta ti va cri a da e que ain da se alas tra nas duas ju ris -
di ções com sede no Pa ra ná e em Mi nas Ge ra is pos sa
re al men te al can çar o ob je ti vo de se ja do.

A mi nha pre o cu pa ção é o de sen can to. Qu e ro
ma ni fes tar à Casa a nos sa ex pec ta ti va de que toda
essa as pi ra ção al can ce os ob je ti vos, com apo io a ou -
tras pro po si ções que ve nham a ser apre sen ta das.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais ora do res ins cri tos 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.

Pror ro go a ses são pelo tem po su fi ci en te para
es go tar a Ordem do Dia e tam bém ou vir mos, por dez
mi nu tos, a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 8, de 1998 (nº
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, ten do 

Pa re ce res sob nºs 1.278, 1.279 e
1.280, de 2001, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias, fa vo -
rá vel com as Emen das nºs 1 a 3-CCJ, de re -
da ção, que apre sen ta;

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad 
hoc: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, fa vo rá -
vel; e

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel, às Emen das
apre sen ta das pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co
dias úte is pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re -
ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to
e das emen das. (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 das emen -
das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, 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 de nºs 1 a

3-CCJ.
As Sras e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 1998
(Nº 4.166/98, na Casa de ori gem)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a fa bri ca ção e a co mer ci a li -

za ção no País de lâm pa das in can des cen tes em va lo -
res de ten são no mí ni mo igua is aos das ten sões no -
mi na is das re des de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

§ 1º Os va lo res de ten são para as lâm pa das in -
can des cen tes fa bri ca das ou co mer ci a li za das no País
po de rão ser até dez por cen to su pe ri o res aos das ten -
sões no mi na is das re des de dis tri bu i ção.

§ 2º As lâm pa das in can des cen tes fa bri ca das ou 
co mer ci a li za das no País de ve rão tra zer im pres sa em
sua em ba la gem ad ver tên cia ao con su mi dor so bre
sua lu mi no si da de, a du ra bi li da de em ho ras e as con -
se qüên ci as para tais pro pri e da des do pro du to de sua
uti li za ção em ten sões elé tri cas di fe ren tes da que las
para as qua is foi es pe ci fi ca do.



§ 3º Exclu em-se das obri ga ções pre vis tas nes te 
ar ti go as lâm pa das in can des cen tes fa bri ca das no
País e que se des ti nem à ex por ta ção.

Art. 2º A fa bri ca ção ou a co mer ci a li za ção no
País de lâm pa das in can des cen tes em de sa cor do
com o dis pos to no ar ti go an te ri or su je i ta rá os in fra to -
res a ad ver tên cia por es cri to e mul ta de va lor eqüi va -
len te a cin qüen ta mil uni da des fis ca is de re fe rên cia.

§ 1º Em caso de re in ci dên cia, apli car–se-ão em
do bro as mul tas pre vis tas no ca put des te ar ti go.

§ 2º Per sis tin do a in fra ção do dis pos to nes te ar -
ti go, fi ca rão os res pon sá ve is pela fa bri ca ção ou co -
mer ci a li za ção do pro du to im pe di dos de exer cer suas
ati vi da des até a re gu la ri za ção de seus pro ce di men -
tos e o aten di men to às dis po si ções des ta lei.

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

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

EMENDA Nº 1-CCJ

Exclua-se do pro je to a ex pres são “no País”.

EMENDA Nº 2-CCJ

Dê-se ao ca put do art. 2º do pro je to a se guin te
re da ção:

“Art. 2º A fa bri ca ção ou a co mer ci a li za -
ção de lâm pa das in can des cen tes em de sa -
cor do com o dis pos to no ar ti go an te ri or su -
je i ta rá os in fra to res a ad ver tên cia pôr es cri to 
e mul ta de va lor eqüi va len te a cin qüen ta e
três mil, du zen tos e cin co re a is.”

EMENDA Nº 3-CCJ

Exclua-se o art. 4º do pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal da Emen da do Se na do ao
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2001, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u -
ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.406, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na -
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 12,
de 2001 (Me di da Pro vi só ria nº  7, de 2001).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 12, de 2001 (Me di da Pro vi só ria nº 7, de 2001),
que al te ra a Lei nº 9.872, de 23 de no vem bro de 1999, 
que cria o Fun do de Aval para Ge ra ção de Empre go e
Ren da – FUNPROGER.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de no vem -
bro de 2001.

Ra mez Te bet – Car los Wil son – Mo za ril do Ca -
val can te – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.406, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.872, de 23 de no -
vem bro de 1999, que cria o Fun do de
Aval para Ge ra ção de Empre go e Ren da – 
FUNPROGER.

Emen da úni ca
(Cor res pon de ao Des ta que de Ple ná rio)

Su pri ma-se o § 3º do art. 4º da Lei nº 9.872, de
1999, a que se re fe re o art. 2º do Pro je to de Lei de
Con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.
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 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 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re -
cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
8, de 1998 (n.º 4.166/98, na Casa de ori gem), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.407,  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 8, de 1998 (nº 4.166, de 1998,
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 8, de 1998 (nº 4.166,
de 1998, 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, 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, em 28 de no -
vem bro de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão –
Mo za ril do Ca val can te – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.407, DE 2001

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 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a fa bri ca ção e a co mer ci a li -

za ção de lâm pa das in can des cen tes em va lo res de
ten são no mí ni mo igua is aos das ten sões no mi na is
das re des de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

§ 1º Os va lo res de ten são para as lâm pa das in -
can des cen tes fa bri ca das ou co mer ci a li za das po de -
rão ser de até 10% (dez por cen to) su pe ri o res aos das 
ten sões no mi na is das re des de dis tri bu i ção.

§ 2º As lâm pa das in can des cen tes fa bri ca das ou 
co mer ci a li za das de ve rão tra zer im pres sa em sua em -
ba la gem ad ver tên cia ao con su mi dor so bre sua lu mi -
no si da de, a du ra bi li da de em ho ras e as con se qüên ci -
as para tais pro pri e da des do pro du to de sua uti li za -
ção em ten sões elé tri cas di fe ren tes da que las para as
qua is foi es pe ci fi ca do.

§ 3º Exclu em-se das obri ga ções pre vis tas nes te 
ar ti go as lâm pa das in can des cen tes fa bri ca das e que
se des ti nem à ex por ta ção.

Art. 2º A fa bri ca ção ou a co mer ci a li za ção de
lâm pa das in can des cen tes em de sa cor do com o dis -
pos to no art. 1º su je i ta rá os in fra to res a ad ver tên cia
por es cri to mul ta de va lor equi va len te a R$53.205,00
(cin qüen ta e três mil, du zen tos e cin co re a is).

§ 1º Em caso de re in ci dên cia, apli car-se-ão em
do bro as mul tas pre vis tas no ca put des te ar ti go.

§ 2º Per sis tin do a in fra ção do dis pos to nes te ar -
ti go, fi ca rão os res pon sá ve is pela fa bri ca ção ou co -
mer ci a li za ção do pro du to im pe di dos de exer cer suas
ati vi da des, até a re gu la ri za ção de seus pro ce di men -
tos e o aten di men to às dis po si ções des ta lei.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 719, 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 çao fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 8, de 1998 (nº 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 no mi nal 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.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à apre ci a ção da
re da ção fi nal.

Em dis cus são 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 Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

OF. Nº 154/01-LPSDB

Bra sí lia, 2 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tá-lo cor cli al men te, gos ta ria de

le var ao seu eo nhe ci men to que a ban ca da do Blo co
PSDB/PPB no Se na do Fe de ral, es tra nho fato de não
es tar sen do in clu í da no ro dí zio de in di ca ção para Pre -
si den te e Re la tor de Me di das Pro vi só ri as, ra zão pela
qual so li ci to de Vos sa Exce lên cia as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as e ur gen tes para que este as sun to seja re -
sol vi do.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de es ti ma e
con si de ra ção. – Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que tome as pro vi dên ci as no sen ti do de que,
quan to às Co mis sões Mis tas, se pro ce da, no Se na do, 
da mes ma for ma que se pro ce de na Câ ma ra para
aque les ór gãos téc ni cos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des, pela Li -
de ran ça do Blo co, por dez mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o Dia Inter na ci o nal pela Eli mi na ção da Vi o lên cia
con tra a Mu lher, 25 de no vem bro, é, an tes de tudo, um 
mar co sim bó li co que nos re me te à me mó ria do pas -
sa do, à cons ciên cia do pre sen te e à res pon sa bi li da de 
do fu tu ro.

Do nos so pas sa do, nos fo ram le ga das mar cas
in de lé ve is de opres são, de sub mis são, de me nor
opor tu ni da de e da vi o lên cia, não raro so ci al men te
con sen ti das como, in fe liz men te, es pe lha a re a li da de
no Bra sil e nas mais di ver sas re giões do Pla ne ta até
hoje.

O Dia Inter na ci o nal da Não-Vi o lên cia con tra a
Mu lher, ins ti tu í do du ran te o Pri me i ro Encon tro Fe mi -
nis ta La ti no-Ame ri ca no e do Ca ri be, re a li za do em Bo -
go tá, em 1981, ele geu a data de 25 de no vem bro em
re ve rên cia à me mó ria das ir mãs Mi ra bal, bru tal men te
as sas si na das, na Re pú bli ca Do mi ni ca na, du ran te o re -
gi me do di ta dor Tru jil lo, em 1960.

Nes se dia, em todo o mun do, as aten ções se vol -
tam para a re fle xão, de nún cia e bus ca de so lu ções que 
apon tem para o fim da vi o lên cia con tra as mu lhe res.
Esse de ba te é im por tan te para avan çar mos no sen ti do 
de in se rir mos o tema como uma ques tão de in te res se
pú bli co, bem como para ins tru men ta li zar mos dis po si ti -
vos le ga is e ins ti tu ci o na is que vi sem as se gu rar di re i tos 
e ga ran ti as que es tan quem a vi o lên cia.

Cum pre re gis trar, las ti mar e cla mar por jus ti ça,
sem dú vi da, quan to ao as sas si na to, sem pre lem bra do, 
da De pu ta da Ceci Cu nha, em Ala go as, e ain da da Pre -
fe i ta Dor se li na Fo la dor, de Mun do Novo, no Mato Gros -
so do Sul.

A vi o lên cia con tra as mu lhe res, que é re gra em
todo o mun do, acen tua-se nas re giões mais po bres,
onde ocor rem ou tras di ver sas for mas de agres são
além da fí si ca, se xu al e psi co ló gi ca.

No Bra sil, por exem plo, à vi o lên cia do més ti ca e
se xu al so mam-se ain da a di fe ren ça de re mu ne ra ção, a 
di fi cul da de de aces so a ser vi ços de sa ú de ade qua dos, 

o as sé dio se xu al, den tre ou tras. Tais prá ti cas aten tam
con tra a de mo cra cia e o avan ço da igual da de, afe tam o 
bem-es tar, a se gu ran ça, as pos si bi li da des de edu ca -
ção, de sen vol vi men to pes so al e a auto-es ti ma das mu -
lhe res.

Este as sun to me re ce des ta que por di zer res pe i to 
di re ta men te à me ta de da po pu la ção bra si le i ra. Em
nos so País, a cada qua tro mi nu tos uma mu lher é agre -
di da. Se ten ta por cen to des ses ca sos de vi o lên cia são
pra ti ca dos den tro dos la res, dos qua is 65% são co me -
ti dos pe los in te gran tes do pró prio nú cleo fa mi li ar.

Gran de é o nú me ro de ca sos de as sé dio se xu al
no tra ba lho e de ou tras for mas de vi o lên cia não tão evi -
den tes, na for ma de ob ser va ções mal do sas, pa la vras
e ges tos que dis cri mi nam e agri dem a mu lher.

Ao lon go des ses úl ti mos anos, as mu lhe res têm
de nun ci a do as agres sões de uma for ma mais am pla,
de si ni bi da e rá pi da. Mas é pre ci so avan çar mais, per -
der o medo, de nun ci ar, as su mir o pa pel da mu lher que
exi ge res pe i to, da ci da dã que co bra do Esta do e das
or ga ni za ções so ci a is o apo io le gal, ins ti tu ci o nal, e,
prin ci pal men te, a com pre en são da so ci e da de e da sua 
fa mí lia para que pas se a ter seu es pa ço e sua jus ta va -
lo ri za ção.

O com ba te à vi o lên cia con tra as mu lhe res é uma
res pon sa bi li da de de to dos, mas deve ter nas mu lhe res
a ini ci a ti va prin ci pal.

As mu lhe res fo ram sem pre ob je to de ma i or dis -
cri mi na ção, seja ra ci al, re li gi o sa, cul tu ral ou eco nô mi -
ca, e al guns da dos são for tes in di ca ti vos de tal ce ná rio.

De po i men to cons tan te do re la tó rio anu al da Uni -
cef, de uma me ni na de 13 anos, na Ni gé ria, re ve la que, 
além de fa zer todo o tra ba lho em casa, era en vi a da a
um vi zi nho rico para con ce der fa vo res se xu a is, como
for ma de ga ran tir o sus ten to de sua fa mí lia. Nada a di -
fe rir da si tu a ção de vá ri as cri an ças bra si le i ras sub me ti -
das ao tor pe co mér cio do tu ris mo se xu al e da ex plo ra -
ção no tra ba lho.

Na Tur quia, 58% das mu lhe res adul tas so frem de 
vi o lên ci as e abu sos por par te de seus com pa nhe i ros
per ma nen tes, con for me da dos de 1998, pu bli ca dos in -
clu si ve pela Uni fem – Fun do das Na ções Uni das para
o De sen vol vi men to da Mu lher.

Se gun do o mes mo re la tó rio, no Pa quis tão, ape -
nas 8% do mer ca do de tra ba lho é re ser va do às mu lhe -
res e, no Azer ba i jão, as mu lhe res têm um sa lá rio mé -
dio equi va len te a 53% do sa lá rio mé dio mas cu li no
para a mes ma ati vi da de. Os da dos são de 1998 e não
se mo di fi ca ram subs tan ci al men te até hoje.

Os exem plos são in con tá ve is, to dos re sul tan do
na cru el sín te se de que a dis cri mi na ção às mu lhe res



se ma ni fes ta nas mais va ri a das for mas de vi o lên cia
que nos fere de for ma pro fun da, fí si ca, so ci al, psi co ló -
gi ca, cul tu ral ou eco no mi ca men te.

De acor do com o Pro gra ma de De sen vol vi men to
das Na ções Uni das, 33% das mu lhe res na Amé ri ca La ti -
na, en tre 16 e 49 anos de ida de, so frem al gum tipo de vi -
o lên cia se xu al. Qu a se a me ta de das la ti no-ame ri ca nas,
por tan to, 45%, pas sam por si tu a ções de agres são,
ame a ças, in sul tos e da nos a bens pes so a is.

No Bra sil, as es ta tís ti cas não mos tram si tu a ções
mu i to dis tin tas. Daí, afir mar mos que a dis cri mi na ção e
as for mas de vi o lên cia não têm fron te i ras, não têm
clas se so ci al, não têm di fe ren ças nas va ri a das e cru éis 
for mas de ex te ri o ri za ção.

Esse ce ná rio de pri men te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de man da acom pa nha men to e com -
ba te cons tan te por par te de to das as mu lhe res, cons ci -
en ti za das, prin ci pal men te por nós, as que mi li ta mos na 
po lí ti ca – e aí cha ma mos os ho mens à par ce ria no
com ba te à vi o lên cia co nos co. A so ci e da de bra si le i ra
ain da é pro fun da men te dis cri mi na tó ria em re la ção às
mu lhe res, aos ne gros, aos ido sos, aos ín di os e às pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia.

As re la ções de opres são se re pro du zem em uma 
rí gi da di vi são de tra ba lho e de pa péis e se ex pres sam
em to das as es fe ras, eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci al e ide o -
ló gi ca. E exa ta men te por isso, é im pres cin dí vel o de -
sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas que ata quem di re -
ta men te to das as for mas de dis cri mi na ção, de ex plo ra -
ção e de opres são.

A luta pela igual da de pas sa pela for ma ção de ci -
da da nia das mu lhe res; pela pre ven ção, sa ú de, edu ca -
ção e ca pa ci ta ção pes so al; pelo aces so e ga ran tia de
di re i tos no tra ba lho e por uma dis tri bu i ção de es pa ços,
de po der e de ren da.

As de si gual da des so ci a is e eco nô mi cas e a ex -
clu são so ci al e po lí ti ca das mas sas po pu la res é uma
cons tan te na so ci e da de bra si le i ra. as mu lhe res, prin ci -
pal men te as ne gras e po bres, en con tram-se in va ri a vel -
men te in se ri das nos gru pos mais pe na li za dos: 48,6%
das ne gras e 47,8% das mes ti ças têm me nos de um
ano de es tu do. Aqui tam bém lem bra mos que so men te
2,5% das mu lhe res ne gras che gam ao en si no uni ver si -
tá rio. No sis te ma car ce rá rio, 42% das pre sas são ne -
gras e mu la tas.

No Bra sil, dos 50 mi lhões de bra si le i ros que pas -
sam fome, 22 mi lhões são mu lhe res. Nos de ma is pa í -
ses mais po bres, a si tu a ção ain da é pior: as mu lhe res
re pre sen tam 70% do to tal dos que vi vem em ab so lu ta
mi sé ria. 

Ou tro dado alar man te: no Bra sil, 30% das mu lhe -
res são che fes de fa mí lia, pro ven do so zi nhas o sus ten -
to de seus la res. Con tu do, o au men to dos ín di ces de
au to no mia fe mi ni na de sub sis tên cia con tri bu iu, por ou -
tro lado, para agra var a po bre za da so ci e da de, jus ta -
men te por quê? Por que os sa lá ri os das mu lhe res são
me no res e o cres cen te de sem pre go atin ge, de for ma
mu i to cru el, o sexo fe mi ni no.

Den tre to das as for mas de vi o lên cia de que so -
mos alvo, uma das que mais nos atin ge é a vi o lên cia
do més ti ca ou in tra fa mi li ar, im pos ta his to ri ca men te
ante o si lên cio de nos sas an te pas sa das, e que, só nos
úl ti mos tem pos, vem sen do des cor ti na da e di men si o -
na da em nos sa so ci e da de. No Bra sil, 46% dos ca sos
de vi o lên cia ain da ocor rem den tro de casa.

Ain da que não exis tam es ta tís ti cas na ci o na is
com ple ta men te abran gen tes, es ti ma-se que o nú me ro
de de nún ci as anu a is efe ti va men te con sig na das já ul -
tra pas sa a casa dos du zen tos mil re gis tros.

Fato ain da mais gra ve é que, em ape nas 10%
dos ca sos, a ocor rên cia re dun da em um pro ces so ju di -
ci al e, den tre es ses, 70% são ar qui va dos e 20% se en -
cer ram com a ab sol vi ção do réu, con clu in do-se que
ape nas um em cada cem agres so res é con de na do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são da dos
so bre os qua is toda a so ci e da de bra si le i ra, toda a clas -
se po lí ti ca, to dos os nos sos Go ver nan tes de vem re fle -
tir.

O pre ce i to cons ti tu ci o nal da igual da de en tre os
bra si le i ros e bra si le i ras de man da, ain da, uma am pla
mu dan ça so ci al e cul tu ral em nos sa so ci e da de, e a
atu a ção le gis la ti va é um dos ba lu ar tes des sa trans for -
ma ção, ca paz de tor nar prá ti co e ope ra ci o nal o cum pri -
men to dos di ta mes da Car ta Mag na.

Den tre as im por tan tes ques tões cons tan tes da
pla ta for ma de ação da Con fe rên cia Mun di al so bre a
Mu lher, re a li za da em Be i jing, em1995, à qual com pa -
re ce mos, está a re vi são da le gis la ção para in tro du zir
san ções pe na is, ci vis, tra ba lhis tas e ad mi nis tra ti vas
des ti na das a pu nir agres so res e re pa rar da nos ca u sa -
dos a mu lhe res e me ni nas por qual quer tipo de vi o lên -
cia  no lar, no lo cal de tra ba lho, na co mu ni da de ou na
so ci e da de  e para as se gu rar sua efi cá cia, en fa ti zan do
a pre ven ção.

Igual men te re le van te em nos sa atu a ção é ga ran -
tir, nos or ça men tos pú bli cos, em to dos os ní ve is, os re -
cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção de ati vi da des re la ci -
o na das à eli mi na ção da vi o lên cia con tra as mu lhe res. 

Ati vi da des, tais como a cri a ção e a am pli a ção
de ser vi ços de aten di men to ju rí di co e psi co ló gi co, de -
le ga cia de aten di men to es pe ci a li za do e abri go para as



mu lhe res ví ti mas de vi o lên cia, cu i dan do com es pe ci al
aten ção às si tu a ções de vul ne ra bi li da de da vi o lên cia
con tra me ni nas e ado les cen tes, pela ex plo ra ção no
tra ba lho, na pros ti tu i ção e no tu ris mo se xu al.

Sa be mos que exem plo sa lu tar de vi a bi li za ção
des ta pro pos ta, no Bra sil, são as De le ga ci as das Mu -
lhe res ví ti mas da vi o lên cia que, des de a dé ca da de 80,
vêm pres tan do um gran de ser vi ço de apo io e de pro te -
ção às mu lhe res, es pe ci al men te nas gran des ci da des
– em bo ra, a exem plo das Ca sas de Abri go, es sas ins ti -
tu i ções ain da se jam in su fi ci en tes e não con tam com o
apo io e os re cur sos ne ces sá ri os.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, an tes de con clu ir, ape -
nas um dado im por tan tís si mo. Acer ca das de le ga ci as
de aten di men to à mu lher, o Con se lho Na ci o nal fez
uma pes qui sa e che gou às se guin tes con clu sões: exis -
tem no Bra sil 307 de le ga ci as de aten di men to es pe ci al
às mu lhe res. Isso re pre sen ta ape nas 10% dos mais
dos cin co mil Mu ni cí pi os bra si le i ros que exis tem.

Essas de le ga ci as fun ci o nam em si tu a ção pre cá -
ria: 60% não pos su em as sis ten tes so ci a is nem psi có -
lo gos; mais de 32% não pos su em ar mas de fogo; 20%
não pos su em se quer uma li nha te le fô ni ca, nem dis -
põem de vi a tu ra; 74,16% não pos su em co le tes a pro va 
de ba las e não ope ram em re gi me de plan tão de 24 ho -
ras nem mes mo nos fi na is de se ma na, quan do sa be -
mos que ocor re a ma i o ria dos cri mes con tra a mu lher.
Por tan to, é uma me di da que pre ci sa ser aper fe i ço a da. 

A re gu la men ta ção do art. 226, § 8E, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que tra ta da as sis tên cia à fa mí lia e de co i -
bir a vi o lên cia no âm bi to de suas re la ções, é ta re fa in -
de cli ná vel do Par la men to. 

A mo der ni za ção do Có di go Ci vil, ora em dis cus -
são no Con gres so Na ci o nal, deve con tem plar me ca -
nis mos efi ci en tes de ga ran tia aos di re i tos da mu lher,
igual da de na fa mí lia e na so ci e da de e em suas res pon -
sa bi li da des co le ti vas, no tra to com fi lho, he ran ça, pro -
pri e da de, jus ti ça e li ber da de.

Te mos de afas tar, de vez , o tabu de que o am bi -
en te fa mi li ar é ter ri tó rio fora do al can ce da lei, com a in -
di fe ren ça so ci al para o que acon te ce em seu in te ri or: é
ne ces sá rio que as mu lhe res – se jam es po sas, fi lhas,
com pa nhe i ras ou de pen den tes– pos sam es tar am pa -
ra das pela vi gi lân cia le gal e so ci al, que as pro te ja dos
abu sos de pais, ir mãos, com pa nhe i ros, ou qua is quer
ou tros ter ce i ros que com elas con vi vam.

Enquan to mi lha res de mu lhe res fo rem es pan ca -
das em suas pró pri as ca sas, es tu pra das e des res pe i -

ta das, a nos sa ci da da nia con ti nu a rá sen do de se gun -
da ca te go ria.

No es pí ri to des sa luta con tra a vi o lên cia, apre -
sen tei pro je to de lei au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a
dis po ni bi li zar ser vi ço te le fô ni co na ci o nal gra tu i to, para
de nún ci as de vi o lên cia. O pro je to, já apro va do no Se -
na do Fe de ral, está atu al men te em dis cus são na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, e pre ten de ser mais uma for ma
de dis se mi nar as pos si bi li da des de aces so a au to ri da -
des para a pro te ção das mu lhe res, das cri an ças e dos
ido sos. 

O pro je to, sem dú vi da, ob je ti va cum prir re co men -
da ção da De cla ra ção so bre a Vi o lên cia con tra a Mu -
lher, re sul tan te da Con fe rên cia Mun di al dos Di re i tos
Hu ma nos, re a li za da na Áus tria, em 1993, e re a fir ma da 
na IV Con fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher, ocor ri da em 
Be i jing, Chi na, em 1995. 

Apre sen tei tam bém pro je to de lei re ser van do às
mu lhe res che fes de fa mí lia, um mí ni mo de 20 % dos re -
cur sos des ti na dos aos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is.

Para am bos, peço a aten ção e o apo io par la men -
tar ne ces sá rio à agi li da de de sua tra mi ta ção.

Sr. Pre si den te, a vi o lên cia con tra a mu lher, em to -
dos os seus as pec tos con fi gu ra , an tes de tudo , uma
agres são aos di re i tos hu ma nos, à de mo cra cia, e  à
vida. A sua er ra di ca ção, além do com ba te es pe cí fi co,
exi ge a su pe ra ção, de for ma mais am pla, das po lí ti cas
eco nô mi cas im pos tas aos pa í ses po bres, que apro fun -
dam a re ces são, a con cen tra ção de ren da e a mi sé ria.

A vi o lên cia é , tam bém, fru to da ex clu são, do de -
sem pre go, da de ses tru tu ra ção fa mi li ar e da de ses pe -
ran ça que atin gem a mu i tos ho mens e mu lhe res.

Por tan to, fa ça mos des ta data Inter na ci o nal pela
Eli mi na ção da Vi o lên cia Con tra a Mu lher um mo men to
de re a fir ma ção do com pro mis so da so ci e da de bra si le i -
ra, com o de ba te, com a mo bi li za ção e, aci ma de tudo,
com o com ba te à vi o lên cia, num pro ces so que deve
ser co le ti vo e diá rio.

Con clu i rei, fa zen do uma re fe rên cia pes so al es -
pe cí fi ca, pois en ten do que cabe essa re fle xão nes te
mo men to. 

Mu i tas mu lhe res, co nhe ci das ou anô ni mas, en -
fren tam gran des lu tas con tra a vi o lên cia de que so mos
ví ti mas. Aqui vai o meu re co nhe ci men to a to das que lu -
tam e bri gam por este País afo ra e no mun do todo.
Entre tan to, faço um des ta que à fi gu ra de uma ilus tre
ga ú cha, a De sem bar ga do ra Ma ria Be re ni ce Dias, do
Tri bu nal de Jus ti ça do Rio Gran de do Sul. Essa dig na
ma gis tra da ca pi ta ne ia a luta con tra a ins ti tu i ção do



cha ma do es tu pro light, ou seja, a des qua li fi ca ção de
cri me he di on do quan do o es tu pro ou o aten ta do vi o -
len to ao pu dor não ge rar le sões cor po ra is ou le var a ví -
ti ma à mor te. A Drª Ma ria Be re ni ce Dias, pri me i ra mu -
lher De sem bar ga do ra do meu Esta do, com gran de co -
ra gem e de ter mi na ção, le van tou um ver da de i ro es tan -
dar te de luta que trans cen de os li mi tes do Po der Ju di -
ciá rio e, in clu si ve, do Rio Gran de do Sul, es ti mu lan do
um mo vi men to na ci o nal con tra esse ca su ís mo ju rí di co. 
A De sem bar ga do ra pu bli cou de ze nas de ar ti gos na
im pren sa e con ce deu inú me ras en tre vis tas à im pren -
sa, re u nin do e mo bi li zan do o mo vi men to de mu lhe res
con tra essa de ci são ni ti da men te se xis ta. Pre ci sa mos,
to dos e to das, le van tar nos sa voz para que isso não se
tor ne ju ris pru dên cia.

Encer ro meu pro nun ci a men to, com as sá bi as pa -
la vras do Frei Le o nar do Boff:

O fe mi ni no – por que obe de ce à ló gi ca
do com ple xo e por que é na tu ral men te in clu -
si vo – re pre sen ta o úni co ca mi nho para a
hu ma ni da de, para um pla ne ta sus ten tá vel e
para a con vi vên cia hu ma ni tá ria en tre os po -
vos.

Diga ”não“ à vi o lên cia, por um Bra sil e um mun do
de ho mens e mu lhe res li vres e igua is.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
como Lí der do PFL.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Qu e ro ape nas fa zer 
um re gis tro no mo men to em que o Con gres so Na ci o -
nal, co me çan do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, dis cu te
ao lar go a fle xi bi li za ção das re la ções de tra ba lho, e
nós, na Sub co mis são do Ido so, es ta mos exa ta men te
ques ti o nan do uma des sas si tu a ções com que nos de -
pa ra mos.

Há pou cos dias, apo sen tá va mos com 45 anos e
te mos uma apo sen ta do ria com pul só ria aos 70 anos,
quan do es ta mos a ob ser var que a po pu la ção no País
tor na-se ido sa num vo lu me acen tu a do. De vi do à qua li -
da de de vida, as pes so as es tão che gan do à ter ce i ra
ida de em ple nas con di ções fí si cas e men ta is, po den do 
com isso dar uma con tri bu i ção mu i to gran de à so ci e -
da de.

Gos ta ria de so li ci tar à Mesa que re gis tras se nos
Ana is da Casa uma car ta que me en tre gou o emi nen te
Se na dor Ma u ro Mi ran da, numa de mons tra ção de in -
dig na ção do emi nen te De sem bar ga dor Osval do da Sil -
va Rico, en de re ça da ao Pre si den te do Tri bu nal de Jus -

ti ça pelo fato de ser apo sen ta do com pul so ri a men te
ao com ple tar 70 anos:

Ca rís si mo Pre si den te.
Tem esta a fi na li da de de par ti ci par a

Vos sa Exce lên cia e, por seu alto in ter mé dio,
ao Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça – que, em vir -
tu de de pre ce i to cons ti tu ci o nal, que me sub -
trai o di re i to de con ti nu ar no exer cí cio da Ma -
gis tra tu ra Pa u lis ta, onde in gres sei por pura
VOCAÇÃO, como uma con tri bu i ção a um
sen ti men to ma i or –, a mi nha apo sen ta do ria.

Sub tra ção de meu di re i to, por que a
CARTA MAGNA, em seu ar ti go 6º, pro fes sa
que ”São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú -
de, o TRABALHO, a mo ra dia, o la zer, a se -
gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à
ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên cia aos
de sam pa ra dos, na for ma des ta Cons ti tu i -
ção.“(Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 26, de14.2.2000 – GRIFEI)

Des tar te, tra ba lhar faz par te dos di re i -
tos fun da men ta is da pes soa (ci da da nia).

E, como sa bi a men te es cre veu o De -
sem bar ga dor CÁRMINE ANTÔNIO SAVINO 
FILHO, do E. Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de
Ja ne i ro, ”in“ ”Jus ti ça & Ci da da nia“, pág. 29,
maio de 2001, nº 15, ao con clu ir ex ce len te
tra ba lho:

”No art. 7º, o tex to cons ti tu ci o nal ga ran te 
a re la ção de em pre go pro te gi da con tra des -
pe di da sem jus ta ca u sa. Esta mos di an te do
ab sur do de cons ta tar que che gar aos 70 anos 
– em vez de um tri un fo, como já dis se um
pen sa dor – é cul pa su fi ci en te para ca rac te ri -
zar jus ta ca u sa. Oxa lá não ve nham os tem pos 
em que en ve lhe cer seja cri me do lo so“.

A car ta se gue, ma ni fes tan do a in dig na ção que
é mu i to con tem po râ nea, já que o Bra sil tem hoje 15
mi lhões de pes so as com ida de aci ma de 60 anos,
em ple no gozo de suas fa cul da des fí si cas e men ta is, 
po den do con ti nu ar dan do uma con tri bu i ção ines ti -
má vel à so ci e da de em que vive.

Sr. Pre si den te, en ca re ço à Mesa que re gis tre
nos Ana is da Casa essa ma ni fes ta ção do De sem bar -
ga dor pa u lis ta.

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





O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca ma ta,
pela or dem.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o PDS nº 321 já está ins tru í -
do, re la ta do e em con di ções de ser in clu í do na
Ordem do Dia.

Por tan to, so li ci to a V. Exª os prés ti mos no sen ti -
do de de ter mi nar a in clu são do re fe ri do pro je to na
Ordem do Dia de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, em nome do Esta do do Espí ri to San to,
agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Ro me ro
Jucá, Ge ral do Cân di do e Ma u ro Mi ran da en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma
do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. CARLOS BEZERRA  (PMDB – MT) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, com uma
po pu la ção que se apro xi ma dos du zen tos mi lhões 
de ha bi tan tes, ocu pan do uma área de di men sões
con ti nen ta is e si tu an do-se en tre as dez ma i o res
eco no mi as do mun do, o Bra sil ain da está dis tan -
te, mu i to dis tan te, do pon to que po de ria atin gir
em ter mos de de sen vol vi men to. As vi sí ve is de si -
gual da des, quer sob o pon to de vis ta so ci al, quer
sob a óti ca re gi o nal, ates tam o mu i to que ain da
há por ser fe i to para que o País con quis te tudo
aqui lo que suas imen sas po ten ci a li da des per mi -
tem ima gi nar.

Com efe i to, se é pos sí vel apon tar al gu mas
áre as em que a mo der ni da de eco nô mi ca efe ti va -
men te se im plan tou, es ban jan do tec no lo gia e ca pa -
ci da de com pe ti ti va, em ou tras nos so País luta com
in con tá ve is d i fi cul da des para avan çar. Em sã cons -
ciên cia, cre io não ha ver nin guém que ace i te esse
tipo de dis tor ção como algo na tu ral, pas sí vel de
per pe tu ar-se. A His tó ria de nos so tem po é pró di ga

em exem plos que de mons tram que na ções frag -
men ta das e di vi di das, com des ní ve is in ter nos acen -
tu a dos, não lo gram de sen vol ver-se se não re sol ve -
rem es sas ques tões.

Nes se sen ti do, pen so se rem os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca o caso mais em ble má ti co. A hoje mais po -
de ro sa na ção do pla ne ta era, no mo men to da in de -
pen dên cia, uma re a li da de par ti da ao meio: en quan to
as an ti gas co lô ni as in gle sas do cen tro-nor te da Amé -
ri ca or ga ni za vam-se nos mol des ca pi ta lis tas, pre pa -
ran do-se para al çar vôos mu i to mais al tos, as do sul
es ta vam pre sas ao en tão ul tra pas sa do mo de lo mo no -
po lis ta co lo ni al, fi xan do-se na ex plo ra ção de pro du tos 
pri má ri os, uti li zan do-se de mão-de-obra es cra va e do
la ti fún dio. Foi pre ci so que, pou co mais de meio sé cu lo 
após a in de pen dên cia, es tou ras se o gran de con fli to
in ter no – a Gu er ra de Se ces são –, fin do o qual pre va -
le ceu o mo de lo nor tis ta de im pul so à eco no mia de
mer ca do. Hoje, os Esta dos Uni dos são o que to dos
co nhe ce mos.

Evi den te men te que nem de lon ge ima gi no uma
guer ra ci vil para re sol ver nos sos pro ble mas. Mas, e
dis so não te nho dú vi da, pre ci sa mos unir to das as in -
te li gên ci as e as for ças exis ten tes no País para que os
des ní ve is se jam ata ca dos fron tal men te e, ain da que
não eli mi na dos por com ple to, te nham seus efe i tos ex -
tre ma men te mi ni mi za dos.

Acre di to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
que um belo ca mi nho já foi aber to. Tra ta-se da ação
de mi cros, pe que nos e mé di os em pre sá ri os. Pa re ce
que des co bri mos, na prá ti ca, o for mi dá vel po ten ci al
re pre sen ta do por es ses em pre en di men tos de re du zi -
da di men são, quan do vis tos iso la da men te, mas de
mo nu men tal im pac to, quan do ana li sa dos em con jun -
to. Bas ta lem brar que, en tre for ma is e in for ma is, o
Bra sil con ta hoje com algo em tor no de vin te mi lhões
de mi cro e pe que nas em pre sas!

Qu an do se exa mi na esse uni ver so, le van do-se
em con si de ra ção a enor me quan ti da de de em pre gos
que gera e a am pli tu de de se to res nos qua is atua,
sen te-se a im por tân cia do tra ba lho exe cu ta do por
uma ins ti tu i ção como o Se brae. Pre sen te no Dis tri to
Fe de ral e nos vin te e seis Esta dos bra si le i ros, com
mais de qui nhen tos pon tos de aten di men to, o Se brae
fun ci o na como es pé cie de ala van ca do de sen vol vi -
men to na ci o nal, con tri bu in do de ci si va men te para que 
mi lha res de pes so as pos sam abrir e bem ge rir seus
ne gó ci os.



A pro pó si to, Sr. Pre si den te, gos ta ria de aqui re -
gis trar o lan ça men to, há pou cos me ses, de mais um
pro gra ma do Se brae, com to das as cre den ci a is para
se cons ti tu ir em gran de êxi to. Con for me pa la vras do
di re tor-pre si den te Sér gio Mo re i ra, esse iné di to pro -
gra ma, cha ma do No vos Ne gó ci os, abran ge rá os mais 
di ver sos se to res da ati vi da de em pre sa ri al – com des -
ta que para o co mér cio – e fun ci o na rá, como pro je -
to-pi lo to, no Dis tri to Fe de ral, Ba hia, Per nam bu co e
Rio Gran de do Sul.

Se gun do o di ri gen te do Se brae, o No vos Ne gó -
ci os dará pri o ri da de ao pe que no lo jis ta da pe ri fe ria,
com a re a li za ção de cur sos de tre i na men to e de ca pa -
ci ta ção, além de ofe re cer-lhe apo io em for ma de con -
sul to ria. Fica cla ro, nas pa la vras de Sér gio Mo re i ra,
que o ”Se brae quer me lho rar as áre as de mix de pro -
du tos, de aten di men to ao cli en te e de lay-out das pe -
que nas lo jas“.

A re le vân cia de um pro gra ma des se tipo pode
tam bém ser com pro va da pela pre o cu pa ção de ofe re -
cer con di ções de aces so do pe que no co mér cio da pe -
ri fe ria ao sis te ma de tele-en tre ga e de ven das por car -
tão de cré di to. Enfim, o No vos Ne gó ci os do Se brae
vol ta-se para a mo der ni za ção do pe que no co mér cio,
fo men tan do sua ex pan são, tor nan do-o mais atra en te
e com pe ti ti vo.

São ra zões mais que su fi ci en tes a jus ti fi car o
ape lo que, nes te mo men to e des ta Tri bu na, lan ço ao
Se brae: va mos es ten der o No vos Ne gó ci os ao Esta do 
de Mato Gros so! A ca rên cia de fo men to ofi ci al ao se -
tor pro du ti vo em meu Esta do, que não é se gre do para
nin guém, é a pro va mais evi den te de que esse pro gra -
ma pa tro ci na do pelo Se brae es ta rá pre en chen do las -
ti má vel la cu na.

Uma re gião his to ri ca men te apar ta da do de sen -
vol vi men to na ci o nal, qua se nun ca con tem pla da com
po lí ti cas pú bli cas es ti mu la do ras de seu cres ci men to,
como é o nos so caso, fa tal men te sa be rá res pon der
po si ti va men te a esse apo io. Mes mo por que, se es -
cas sos são os apor tes ofi ci a is, ine gá vel é a vo ca ção
para o tra ba lho de nos sa gen te e fe cun da sua ca pa ci -
da de de cri a ção e de em pre en di men to.

Co nhe cen do como co nhe ço as po ten ci a li da des
de nos sa re gião, sa be dor que sou da ope ro si da de de
nos sa gen te, pos so ga ran tir ao Se brae que Mato
Gros so dará ao No vos Ne gó ci os o re tor no ima gi na do
por seus ide a li za do res. O que a eco no mia mato-gros -
sen se mais ne ces si ta é des se tipo de apo io, a per mi -
tir-lhe dar ple na va zão ao seu es pí ri to re a li za dor.

Esse, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é o
ca mi nho pa cí fi co – sem ne ces si da de de ne nhu ma
guer ra ci vil, como a que ci tei no caso dos Esta dos
Uni dos – que nos le va rá à su pe ra ção das de si gual da -
des que nos agri dem e im pe dem nos so ple no de sen -
vol vi men to. Assim, re i te ro o ape lo ao Se brae para que 
es ten da o pro gra ma No vos Ne gó ci os ao Esta do de
Mato Gros so. Será bom para o Esta do. Será bom para 
o Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o De par ta -
men to Na ci o nal do Ser vi ço So ci al do Co mér cio
(SESC), com tan tos e tão re le van tes ser vi ços pres ta -
dos ao País, di vul gou, há pou co, do cu men to em que
ex põe suas no vas pri o ri da des. Su bor di na do ao tema
”Edu ca ção e Ci da da nia para um novo tem po“, o tra -
ba lho, que ora su cin ta men te co men ta mos, de fi ne, a
par tir do es tu do do in te res se na ci o nal e da ne ces si da -
de de sua cli en te la, as ações que pas sa a de sen vol -
ver para a ”for ma ção in te gral do ci da dão“.

Con for me nos es cla re ce o Di re tor-Ge ral Oswal -
do Kil zer da Ro cha, do De par ta men to, em mais de
meio sé cu lo de atu a ção o SESC ha bi tu al men te de fi -
nia as suas pri o ri da des a par tir da iden ti fi ca ção das
ma i o res ne ces si da des do País e ”das ca rên ci as de
sua cli en te la“.

Re me mo ra, a res pe i to, que no li mi ar da dé ca da
de 50 exer ceu pa pel re le van te nas cam pa nhas de
com ba te à tu ber cu lo se, en tão con si de ra da o fla ge lo
das po pu la ções me nos fa vo re ci das. Tam bém, pro mo -
via a cri a ção de ma ter ni da des-mo de lo, de que é
exem plo a do Hos pi tal Car me la Du tra, da ci da de do
Rio de Ja ne i ro, vin do a al can çar o de clí nio das pre o -
cu pan tes es ta tís ti cas de óbi tos por par to, que en tão
eram ob ser va das.

Nos dias cor ren tes, fren te às trans for ma ções
que o nos so País e o mun do ex pe ri men tam, vê-se o
SESC mais uma vez le va do a com pa ti bi li zar as suas
ações e po lí ti cas, de sor te a aten der aos ple i tos de
seus usuá ri os e às as pi ra ções na ci o na is.

Exem plo dis so, a ele va ção do de sem pre go e
sua con se qüên cia na vida na ci o nal mais uma vez mo -
ti va ram os em pre sá ri os e di ri gen tes do SESC a ori en -
tar o seu gru po de téc ni cos, no sen ti do de se rem pes -
qui sa das as al ter na ti vas ap tas a en fren tar o pro ble -
ma.



Con quan to pro mo va a or ga ni za ção de
mão-de-obra in ten si va, ge ran do mais de 15 mil ocu -
pa ções di re tas e in di re tas, foge à com pe tên cia do
SESC a cri a ção de em pre gos. Po rém, pode exer cer
pro du ti va atu a ção com o fim de au men tar a em pre ga -
bi li da de e a la bo ra bi li da de de sua cli en te la e do gru po
so ci al.

Exi gin do-se o cres ci men to do ní vel cul tu ral do
tra ba lha dor e o au men to de sua ca pa ci da de de ab -
sor ver no vas tec no lo gi as, ex pli ca-se que a ação edu -
ca ti va per ma nen te, pro po si ti va e trans for ma do ra
cons ti tua hoje a pri o ri da de do SESC.

Nes se caso, não se tra ta de Edu ca ção Pro fis si o -
nal, mas de ações des ti na das à for ma ção in te gral do
ci da dão, que deve ”apren der a apren der“ e ”apren der
a pen sar cri ti ca men te“. Os pro gra mas de al fa be ti za -
ção, por tan to, aci ma do sim ples do mí nio do al fa be to,
de vem pre pa rar o alu na do ”para o exer cí cio ple no da
ci da da nia“.

Entre mu i tos des ses pro je tos, em ple na exe -
cu ção, ci ta mos os re la ci o na dos às áre as de Edu ca -
ção Infan til; de Edu ca ção de Jo vens e Adul tos; de
Atu a li za ção de Co nhe ci men tos; de Ca pa ci ta ção de
Pro fes so res; de Atu a li za ção de Co nhe ci men tos e
Re qua li fi ca ção Pro fis si o nal; de Edu ca ção para o
Tra ba lho e de For ma ção do Ci da dão, como dis se -
mos ini ci al men te.

Con clu í mos, Srs. Se na do res, esta nos sa bre ve
in ter ven ção, con sig nan do que a ini ci a ti va do SESC,
pela di men são e atu a li da de dos seus pro pó si tos, ins -
cre ve-se no rol das con tri bu i ções de mais alta re le -
vân cia para o cres ci men to do País, por isso me re cen -
do os en cô mi os que ora fa ze mos re gis trar na Ata dos
nos sos tra ba lhos.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 25 de no -
vem bro – Dia Inter na ci o nal pela Eli mi na ção da Vi o -
lên cia con tra a Mu lher – é des sas da tas que não po -
de mos es que cer, pois é uma opor tu ni da de de re a fir -
ma mos a nos sa luta por uma so ci e da de fra ter na, sem 
dis cri mi na ção, sem in to le rân cia e sem vi o lên cia. E
não po de ria de i xar de fazê-lo mais uma vez, mes mo
com atra so, pois a vi o lên cia de gê ne ro é um pro ble ma 
mun di al e atin ge mu lhe res in de pen den te da ida de,
cor, et nia, re li gião, na ci o na li da de, op ção se xu al ou
con di ção so ci al e afe ta so bre tu do o bem-es tar, a se -
gu ran ça e as pos si bi li da des de edu ca ção e de sen vol -
vi men to pes so al e a auto-es ti ma das mu lhe res. Só na

Amé ri ca La ti na e Ca ri be, 25 a 50% das mu lhe res são
ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca.

A vi o lên cia con tra a mu lher ocor re tan to na rua
como em casa. Mas, ao con trá rio dos ho mens, as mu -
lhe res e as cri an ças são as prin ci pa is ví ti mas da vi o -
lên cia so fri da no es pa ço do més ti co, pra ti ca da, so bre -
tu do, por ma ri dos, com pa nhe i ros, pais e pa dras tos.
So men te no Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro, fo ram re gis -
tra dos 31.206 ca sos de agres sões fí si cas con tra mu -
lhe res no úl ti mo ano, em sua ma i o ria pra ti ca dos por
mem bros da fa mí lia.

Além dis so, a vi o lên cia do més ti ca e se xu al his -
to ri ca men te soma-se a ou tras for mas de vi o la ção
dos di re i tos das mu lhe res como a di fe ren ça de re mu -
ne ra ção em re la ção aos ho mens, a in jus ta dis tri bu i -
ção de ren da, tra ta men to de su ma no que re ce bem
nos ser vi ços de sa ú de ou o as sé dio se xu al no lo cal
de tra ba lho.

De acor do com o úl ti mo re la tó rio da Anis tia
Inter na ci o nal, pu bli ca do em mar ço o lar é o prin ci pal
pal co de bru ta li da de e os Go ver nos pou co fa zem para 
pro te ger as ví ti mas e pu nir os cul pa dos.

Des de 1993, as Na ções Uni das – ONU re a li za -
ram a Con fe rên cia Mun di al so bre Di re i tos Hu ma nos
re co nhe ce ram a vi o lên cia con tra a mu lher como um
obs tá cu lo ao de sen vol vi men to, à paz e aos ide a is de
igual da de en tre os se res hu ma nos. Con si de rou tam -
bém que a vi o lên cia con tra a mu lher é uma vi o la ção
aos di re i tos hu ma nos e que esta vi o lên cia se ba se ia
prin ci pal men te no fato de a pes soa agre di da per ten -
cer ao sexo fe mi ni no.

O Bra sil, em 1994, as si nou a Con ven ção Inte ra -
me ri ca na para Pre ve nir, Pu nir e Erra di car a Vi o lên cia
con tra a Mu lher que ma ni fes ta o en ten di men to de que 
a vi o lên cia con tra a mu lher in clui os com po nen tes fí si -
co, se xu al e psi co ló gi co:

a) que te nha ocor ri do den tro da fa mí lia ou uni da -
de do més ti ca ou em qual quer ou tra re la ção in ter pes -
so al, em que o agres sor con vi va ou haja con vi vi do no
mes mo do mi cí lio que a mu lher e que com pre en de,
en tre ou tros, es tu pro, vi o la ção, maus-tra tos e abu so
se xu al;

b) que te nha ocor ri do na co mu ni da de e seja
per pe tra da por qual quer pes soa e que com pre en de,
en tre ou tros, vi o la ção, abu so se xu al, tor tu ra,
maus-tra tos de pes so as, trá fi co de mu lhe res, pros ti tu -
i ção for ça da, se qües tro e as sé dio se xu al no lu gar de



tra ba lho, bem como em ins ti tu i ções edu ca ci o na is, es -
ta be le ci men tos de sa ú de ou qual quer ou tro lu gar, e

c) que seja per pe tra da ou to le ra da pelo Esta do
ou seus agen tes, onde quer que ocor ra.

Por fim, essa Con ven ção re co men da que to dos
os es for ços se jam fe i tos para pre ve nir es sas for mas
de vi o lên cia e aten der às suas ví ti mas com res pe i to e
efi ciên cia.

Mas, a des pe i to da exis tên cia de con ven ções in -
ter na ci o na is e mes mo da or ga ni za ção da so ci e da de
ci vil, por meio de en ti da des que têm como fi na li da de
de nun ci ar a vi o lên cia de gê ne ro, e tam bém con tri bu ir
– e o faz de for ma di u tur na – na im ple men ta ção de es -
tu dos e ma pe a men to des sa vi o lên cia e na pro po si ção 
de po lí ti cas de Esta do, o que la men ta vel men te se ob -
ser va é que ano a ano re no vam-se as es ta tís ti cas.
Mu dam de po si ção nú me ros, in di ca do res, ín di ces e
per cen tu a is de modo a de mons trar a per sis tên cia de
um com por ta men to cul tu ral ma chis ta, ain da re for ça -
do ou por fal ta de po lí ti cas pú bli cas efi ca zes, ou, por
ou tro lado, gra ças à im pu ni da de. Tam bém de vi do ca -
rên cia de edu ca ção e con di ções dig nas de vida à so -
ci e da de bra si le i ra.

E tam bém é fato que, ape sar de ele va do, o nú -
me ro de ca sos de vi o lên cia con tra as mu lhe res ain da
é su bes ti ma do, uma vez que, por medo – nos ca sos
de es tu pro – ou por in ti mi da ções de di ver sas na tu re -
zas – nos ca sos de vi o lên cia do més ti ca –, mu i tas mu -
lhe res não re cor rem às de le ga ci as de po lí cia para de -
nun ci ar agres sões, ame a ças, es pan ca men tos e ou -
tras for mas de vi o lên cia.

Ape sar de exis ti rem al guns dis po si ti vos le ga is
no Bra sil com re la ção à vi o lên cia do més ti ca, há ain da
mu i tos fa to res, ob je ti vos e tam bém sub je ti vos, que ini -
bem a con de na ção dos agres so res.

De acor do com o CFEMEA, ”ob ser va-se um pa -
drão de im pu ni da de ou mi ti ga ção in de vi da das sen -
ten ças de cor ren tes de ho mi cí di os em que a ví ti ma é
uma mu lher, es pe ci al men te em ca sos de com pa nhe i -
ra as sas si na da. Os ho mens bra si le i ros ge ral men te
con se guem uma ab sol vi ção ba se a da na te o ria de
que o as sas si na to foi jus ti fi ca do para de fen der a ”hon -
ra“, de vi do à trans gres são que ale gam ter a com pa -
nhe i ra co me ti do. Fre qüen te men te, du ran te o jul ga -
men to do ho mi cí dio é exa mi na da a vida pes so al da
mu lher e são usa das con si de ra ções mo ra is para jus ti -
fi car o cri me. Essa prá ti ca está ar ra i ga da na con vic -
ção de mu i tos bra si le i ros, de que qual quer ação con -
de ná vel de uma mu lher tem o po ten ci al de ofen der

tão mor tal men te o ma ri do que lhe dá o di re i to de de -
fen der sua hon ra, in clu si ve com o as sas si na to.“

O CFEMEA, a Co mis são de Di re i tos Hu ma nos
da Câ ma ra dos De pu ta dos, o Co mi tê La ti no-ame ri ca -
no e do Ca ri be para a De fe sa da Mu lher, Ci da da nia, a
CEPIA – Estu do Pes qui sa, Infor ma ção e Ação e a
THEMIS – Asses so ria Ju rí di ca e Estu dos de Gê ne ro
ela bo ra ram, em 1999 uma Ma triz in ti tu la da ”Pro pos -
tas para o Esta do Bra si le i ro – Ní ve is Fe de ral, Esta du -
al e Mu ni ci pal – Me di das Con cre tas para o en fren ta -
men to da Vi o lên cia Con tra A Mu lher No Âmbi to Do -
més ti co/Fa mi li ar“. Esta Ma triz traz pro pos tas para o
Exe cu ti vo, o Le gis la ti vo, o Ju di ciá rio e ins ti tu i ções es -
sen ci a is à jus ti ça. E é um do cu men to que me re ce
des ta que por que ali es tão pro pos tas con cre tas de po -
lí ti cas pú bli cas que le vam em con si de ra ção as pec tos
ob je ti vos, mas tam bém sub je ti vos, que ain da per me i -
am essa ques tão. Como exem plo que toca num as -
pec to sub je ti vo, aler ta para a ne ces si da de de ”pro mo -
ver cur sos de ca pa ci ta ção para Pro mo to res de Jus ti -
ça, com o ob je ti vo de eli mi nar pre con ce i tos e es te reó -
ti pos na apli ca ção da lei, nos ca sos em que a mu lher
é ví ti ma de vi o lên cia“.

Em re la ção às po lí ti cas con cre tas, o Esta do bra -
si le i ro tem um dé fi cit his tó ri co ine gá vel. As De le ga ci as 
Espe ci a li za das no Aten di men to às Mu lhe res, cri a das
a par tir da ins pi ra ção e pres são do mo vi men to fe mi -
nis ta, es tão es tru tu ra das pe los Go ver nos es ta du a is.
Elas cer ta men te são re fe rên cia no que diz res pe i to à
pre ven ção e com ba te à vi o lên cia con tra a mu lher.
Entre tan to, so mam ape nas 307 em todo o País, ou
seja me nos de 10% dos 5.507 Mu ni cí pi os bra si le i ros
pos su em DEAMs, de acor do com pes qui sa na ci o nal
re a li za da pelo Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu -
lher que ini ci ou um pro ces so de di ag nós ti co das con -
di ções de fun ci o na men to des sas de le ga ci as há um
ano. Como se vê, o aces so às DEAMs ain da é um
pos si bi li da de de pou quís si mas mu lhe res. Fun ci o nan -
do em todo o Bra sil te mos cer ca de 27 Ca sas Abri go;
não che gam a uma de ze na os Esta dos que pos su em
Ser vi ços de Aten ção à Mu lher ví ti ma de vi o lên cia se -
xu al e ape nas pou co mais de vin te hos pi ta is que re a li -
zam o abor to le gal.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro ma ni fes tar o
meu apo io à Ban ca da Fe mi ni na no Con gres so, que
este ano uti li za o slo gan “Diga Não à Vi o lên cia”, no
to can te à re to ma da dos pro je tos de lei que dis põem
so bre o tema, na Câ ma ra e no Se na do, para ar ti cu la -
ção com os Pre si den tes de am bas as Ca sas e vo ta -



ção dos mes mos em re gi me de ur gên cia bem como
uma ar ti cu la ção ime di a ta para ins ta la ção do Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al. O ór gão au xi li ar do po der 
le gis la ti vo, pre vis to Cons ti tu i ção e cri a do por lei, te ria
a fun ção de mo ni to rar a ima gem da mu lher ve i cu la da
nos me i os de co mu ni ca ção, den tre ou tras atri bu i ções.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na do
Se na do Fe de ral para, nes ta opor tu ni da de, te cer con si -
de ra ções so bre uma ques tão que re pu to das mais re -
le van tes no ce ná rio da vida pú bli ca na ci o nal e que é
ob je to de tra ta men to ain da ina de qua do do pon to de
vis ta le gal: a pre va ri ca ção.

O com por ta men to de to dos aque les que mi li tam
na vida pú bli ca, do Pre si den te da Re pú bli ca ao mais
hu mil de dos ser vi do res, deve se pa u tar pe los pre ce i tos 
cons ti tu ci o na is 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, os qua is re pre sen tam a
sín te se das di re tri zes de sua atu a ção.

A prá ti ca cor re ta, tem pes ti va e trans pa ren te, dos
atos de ofí cio é uma das ati tu des que de vem me re cer a 
es pe ci al aten ção dos agen tes pú bli cos, uma vez que,
in de pen den te men te de quem se jam os even tu a is be -
ne fi ci a dos ou pre ju di ca dos, a omis são em sua re a li za -
ção, a de ca dên cia nos pra zos ou a im per fe i ção de sua
for ma e con te ú do têm, sem pre, o con dão de pre ju di car 
a ad mi nis tra ção pú bli ca e, qua se sem pre, o Erá rio.

No mo men to em que a so ci e da de bra si le i ra tem
sido sis te ma ti ca men te as so la da por es cân da los de
cor rup ção, é fun da men tal res sal tar mos a ne ces si da de
de pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os sé ri os, cé le res e con -
se qüen tes, para que os res pon sá ve is – cor rup tos e
cor rup to res – se jam per fe i ta men te iden ti fi ca dos e,
quan do agen tes pú bli cos, te nham seus atos cri mi nal -
men te ti pi fi ca dos para que so fram as pu ni ções ca bí ve -
is.

No en tan to, a re a li da de nos de mons tra um qua -
dro bas tan te dis tin to, com vá ri os in qué ri tos in con clu -
sos, por in ten ci o nal de li be ra ção dos en car re ga dos
de sua con du ção, em con fi gu ra ção cla ra de ato de
pre va ri ca ção no exer cí cio de uma fun ção pú bli ca
que re co nhe ço di fí cil e de sa gra dá vel, mas ne ces sá -
ria à ma nu ten ção da ad mi nis tra ção, na qual in fe liz -
men te exis tem maus com por ta men tos, como, de
res to, se mos tram pre sen tes em qual quer gru pa -
men to hu ma no.

A atu al ti pi fi ca ção pe nal do cri me de pre va ri ca -
ção apre sen ta um ele men to sub je ti vo de di fí cil con fi gu -
ra ção, ao re la ci o nar sua prá ti ca a um fim de sa tis fa zer
in te res se ou sen ti men to pes so al, que, por sua ca rac te -
rís ti ca de múl ti plas e di ver gen tes in ter pre ta ções, tor na
pra ti ca men te im pos sí vel a ma te ri a li za ção do de li to e,
por con se qüên cia, a res pon sa bi li za ção pe nal dos in -
fra to res.

No sen ti do de apri mo rar a atu al ti pi fi ca ção, apre -
sen tei à con si de ra ção des ta Casa, no úl ti mo dia 5 de
no vem bro, um pro je to de lei que al te ra o ar ti go 319 do
Có di go Pe nal, re ti ran do da de fi ni ção da pre va ri ca ção o 
ele men to sub je ti vo e ti pi fi can do-a de for ma sim ples e
di re ta, como o re tar da men to, omis são ou prá ti ca ile gal
dos atos de ofí cio, por agen te pú bli co, tor nan do o dolo
in de pen den te de sua mo ti va ção.

Da mes ma for ma, su ge ri o au men to da
pena-base para a re clu são de um a três anos, além
de mul ta, para em pres tar ma i or ri gor à pu ni ção e, no
caso es pe cí fi co dos in qué ri tos ju di ci a is, po li ci a is,
par la men ta res, ad mi nis tra ti vos ou ci vis pú bli cos,
pro pus um acrés ci mo na pena de um ter ço ou até da
me ta de.

É prin ci pal men te nos in qué ri tos que vejo uma in -
dis cu tí vel gra vi da de na má con du ta dos agen tes pú bli -
cos que, de ten to res do po der in ves ti ga tó rio le gal men te 
atri bu í do, não le vam a cabo seu de ver fun ci o nal, de i -
xan do im pu nes agen tes pú bli cos cor rup tos e in de se já -
ve is na ad mi nis tra ção pú bli ca e pro pi ci an do ain da, em
mu i tos ca sos, a im pu ni da de de en tes e agen tes pri va -
dos igual men te en vol vi dos em atos es cu sos.

A in fi de li da de ao de ver de ofí cio é uma das ma i o -
res agres sões no tra to da co i sa pú bli ca. Con si de ro que 
o apri mo ra men to le gal de sua re pres são sig ni fi ca um
pas so al ta men te po si ti vo para a ad mi nis tra ção pú bli ca, 
na qual es ta mos to dos en vol vi dos e so bre a qual te -
mos, como le gis la do res e fis ca li za do res, res pon sa bi li -
da des ma i o res.

Assim, ve nho con cla mar a to dos os meus ilus -
tres pa res à cé le re e pro fun da ava li a ção do pro je to
de lei a que me re fe ri, des ti na do a do tar a so ci e da de
bra si le i ra de mais um ins tru men to de ine gá vel mo ra -
li da de.

Instru men to que re pre sen ta, em ter mos prá ti cos,
o fim do en ga ve ta men to de pro ces sos ad mi nis tra ti vos,
cí ve is e cri mi na is, prá ti ca que é con de ná vel sob to dos
os as pec tos, mas que, in fe liz men te, tem se re ve la do
pre sen te, de ma ne i ra sis te má ti ca, no ce ná rio da vida
pú bli ca na ci o nal.



Pre ten de mos ba nir, com a nova ti pi fi ca ção, a
con ve niên cia po lí ti ca, os fa vo res pes so a is e mes mo a
cor rup ção pas si va, no tra to dos pro ces sos vi sem pu nir
os maus ges to res da co i sa pú bli ca.

Só as sim, a boa éti ca e a trans pa rên cia, que de -
vem pa u tar o com por ta men to de to dos os ho mens pú -
bli cos, po de rão mi grar do fal so dis cur so para a ver da -
de i ra ação prá ti ca.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 30, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000 (nº 128/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que al te ra a alí nea ”c“ do in -
ci so XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (in clui o ci -
rur gião-den tis ta na per mis são para acu mu lar dois car -
gos pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 18 de ou tu bro pas sa do, quan -
do teve sua dis cus são en cer ra da em pri me i ro tur no, e
a vo ta ção adi a da para hoje.

– 2 –
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)

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 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.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 710, de 2001 – art. 167

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 78, de 2001 (nº 2.373/2000, na Casa de ori gem),
que ins ti tui o Dia da Bí blia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.281, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 268, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 268, de 2001 (nº 807/2000, 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
Cris tã do Pa u lis 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 Pa u lis ta, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.260, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 309, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 309, de 2001 (nº 700/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o Cen tro So ci al, Edu ca -
ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra do Mon te Ver 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 San ta Bár -
ba ra do Mon te Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.308, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 321, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 167 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 321, de 2001 (nº 776/2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da -
ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.266, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di -
do.



– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 330, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 330, de 2001 (nº 872/2001, 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 Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol vi -
men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi -
gão do Oes te, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.269, 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 331, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 331, de 2001 (nº 873/2001, 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 Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Tre ze Tí li as, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.311, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad doc: Se na dor Ca sil -
do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.)

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

PETIÇÃO Nº 11, DE 2001

Au to res: Ge nus Edi to ra Grá fi ca e Co mér cio
Ltda. e Lí dio Mo re i ra dos San tos.

Emen ta: Re que rem, ao Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar, que pro mo va a apu ra ção pre li -

mi nar de fa tos que re la tam, re fe ren tes ao Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

DESPACHO DO PRESIDENTE

A em pre sa GENUS, Edi to ra Grá fi ca e Co mér cio
Ltda., in gres sou nes te Con se lho com re pre sen ta ção
con tra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so li ci tan do
aber tu ra de pro ces so dis ci pli nar, com a con se qüen te
per da de man da to, por ter pra ti ca do ato con si de ra do
que bra de de co ro par la men tar, nos ter mos do in ci so II 
do art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O fato im pu ta do ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros é o de es tar o PSDB (Par ti do da So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra), par ti do po lí ti co que pre si de
em Mato Gros so, em dé bi to com aque la grá fi ca, so -
bre va lo res de du pli ca tas não qui ta das, re la ti vas a
ser vi ços grá fi cos for ne ci dos nas ele i ções de 1998.

A em pre sa de nun ci an te jun ta do cu men tos
pro ba tó ri os de que o PSDB, por seu Pre si den te,
está fal tan do com a ver da de dos fa tos em ju í zo, ne -
gan do o dé bi to, e acres cen ta que essa ne ga ti va
(men ti ra), cons ti tui que bra de de co ro par la men tar.

Diz ain da a de nun ci an te que o fato cons ti tui
abu so das prer ro ga ti vas par la men ta res do Se na -
dor.

Do ex pos to, ve ri fi ca-se que a de nun ci an te de -
se ja a co bran ça do seu cré di to. Que os fa tos fo ram
pra ti ca dos pelo de nun ci a do como Pre si den te do
seu par ti do e não em nome pró prio.

O de nun ci an te se am pa ra no in ci so II do art.
55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que fala da per da de
man da to de Se na dor “cujo pro ce di men to for de cla -
ra do in com pa tí vel com o de co ro par la men tar.”

O mes mo art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, em
seu § 2º, diz que “nos ca sos pre vis tos nos in ci sos I,
II e VI, a per da de man da to será de ci di da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou pelo Se na do Fe de ral, por
voto se cre to e ma i o ria ab so lu ta, me di an te pro vo ca -
ção da res pec ti va Casa ou de par ti do po lí ti co re pre -
sen ta do no Con gres so Na ci o nal, as se gu ra da am -
pla de fe sa.”

Assim, por ile gi ti mi da de de par te e sem aná li -
se do mé ri to e nos ter mos do art. 55, § 2º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, in de fi ro o pe di do.

Arqui ve-se.

Pu bli que-se, dan do-se ciên cia à re que ren te e
à Mesa Di re to ra. Bra sí lia/DF, 28 de no vem bro de
2001. Se na dor JUVÊNCIO DA FONSECA, Pre si den -
te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.



Ata da 165ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 29 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,
Car los Wil son, a Sra. Mar lu ce Pin to, os Srs. Mo re i ra Men des,

Ade mir Andra de e Edu ar do Su plicy

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da
Ta vo la – Bel lo Par ga – 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 – Jef fer son Pe res – João Alber -
to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Leomar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma -
gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Na bor Jú ni or – 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 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 – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 73 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Jef fer son Pé -
res, 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 260, de 2001 (nº 1.285/2001, na ori gem), de
27 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 2001 (nº 4.941/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que dis põe so bre a in ci dên cia das Con tri bu i -
ções para o PIS/PASEP e da Con tri bu i ção para o Fi -
nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al nas ope ra ções de 
ven da de gás na tu ral e de car vão mi ne ral, san ci o na do 
e trans for ma do na Lei nº 10.312, de 27 de no vem bro
de 2001.

MENSAGEM Nº 261, DE 2001
(Nº 1.287, de 2001, na ori gem)





















(À Co mis são  de  Edu ca ção.)



AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 285-A/2001, de 16 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, en -
ca mi nhan do as in for ma ções, acom pa nha das de qua -
tro dis que tes, em res pos ta ao Re que ri men to nº 520,
de 2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy. Ao Arqui vo.

Nº 511/2001, de 23 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 448, de 2001, do
Se na dor Osmar Dias. Ao Arqui vo.

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

Com re fe rên cia ao Avi so nº 285-A/2002,
fo ram en ca mi nha das ao Re que ren te qua tro
dis que tes com a com ple men ta ção das in for -
ma ções.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 1.408, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de 1999, 
de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que
de ter mi na que 5% (cin co por cen to) do
pre ço de bi lhe te ria de fil me es tran ge i ro
seja des ti na do a fi nan ci ar fil me bra si le i -
ro, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, de ter mi na que cin -
co por cen to do pre ço de bi lhe te ria de fil me es tran ge i -
ro exi bi do no País se jam des ti na dos ao fi nan ci a men to 
do ci ne ma bra si le i ro.

A pro po si ção atri bui ao Mi nis té rio da Cul tu ra a
ad mi nis tra ção des ses re cur sos, com pres ta ção de
con tas tri mes tral, a ser am pla men te di vul ga da pe los
ve í cu los de co mu ni ca ção.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral, o pro je to de lei não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

É lou vá vel a ini ci a ti va de cri a ção de no vas fon -
tes de re cur sos para o ci ne ma bra si le i ro, sem pre às
vol tas com ca rên ci as or ça men tá ri as seja para a pro -
du ção, seja para a exi bi ção.

No en tan to, des de a edi ção da Me di da Pro vi só -
ria nº 2.228, de 6 de se tem bro de 2001, a po lí ti ca para
a área ci ne ma to grá fi ca vem pas san do por uma am pla 
e pro fun da re vi são.

Re sul ta do do tra ba lho em pre en di do pelo Gru po
Exe cu ti vo para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne -
ma to grá fi ca (GEDIC), com o res pal do dos in di ca do -
res le van ta dos pela Sub co mis são do Ci ne ma Bra si le i -
ro (em ati vi da de, no Se na do Fe de ral, de agos to de
1999 a de zem bro de 2000), a me di da pro vi só ria pre vê 
a vi a bi li za ção de um pla no es tra té gi co para o se tor.

Para tan to, o re fe ri do ato es ta be le ce a po lí ti ca na -
ci o nal de ci ne ma, com o in tu i to de pro mo ver a cul tu ra
bra si le i ra, por in ter mé dio do es tí mu lo ao de sen vol vi -
men to da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, pro pi ci an do a pro -
du ção e a dis tri bu i ção de fil mes bra si le i ros nos di fe ren -
tes seg men tos do mer ca do, cri an do con di ções de am -
pli a ção de sua com pe ti ti vi da de nos mer ca dos in ter no e
ex ter no e pri vi le gi an do as em pre sas bra si le i ras.

Um dos ex pe di en tes cri a dos pela me di da pro vi -
só ria, a par tir da cri a ção da Agên cia Na ci o nal do Ci -
ne ma (ANCINE), foi a ins ti tu i ção de um fun do fi nan ce -
i ro es pe cí fi co para o se tor, que vem se so mar à po lí ti -
ca de con ces são de in cen ti vos fis ca is, com a pror ro -
ga ção dos efe i tos da Lei nº 8.685, de 1993, a Lei do
Au di o vi su al, até o ano de 2006.

Em exa me no Con gres so Na ci o nal, a me di da
pro vi só ria tem sido dis cu ti da com os seg men tos do
se tor ci ne ma to grá fi co, me re cen do, in clu si ve, a re a li -
za ção de au diên ci as pú bli cas, com a pre sen ça de
seus re pre sen tan tes, o que pro pi ci a rá o tra ta men to
sis tê mi co e cu i da do so re que ri do pelo tema.

Por ou tro lado, há que se con si de rar, tam bém,
que uma ini ci a ti va iso la da como a do PLS nº 139, de
1999, po de ria agra var os pro ble mas iden ti fi ca dos na
ati vi da de de exi bi ção, im por tan te par tí ci pe do tri pé de
sus ten ta ção da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, cons ti tu í do 
pela pro du ção, a dis tri bu i ção e a exi bi ção.

III – Voto

Nes se sen ti do, ao se le var em con ta os mo ti vos
in di ca dos, ma ni fes ta mo-nos pela re je i ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 139, de 1999.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2001, –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor – Luiz Pon tes – Ger son Ca ma ta – Pe dro
Piva – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Mo re i -
ra Men des – Arlin do Por to – Lind berg Cury – Ma -
gui to Vi le la – Emí lia Fer nan des – Wal deck Orné las 
– Fran ce li no Pe re i ra – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Otá vio – Álva ro Dias.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

Cria me ca nis mos de fo men to à ati vi -
da de au di o vi su al e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí -
ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho 
Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal 
do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma 
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma 
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a -
ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal –
FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre a
Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 1.409, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

So bre o Pro je to de Lei do Se na do
no 1, de 2000, de au to ria do Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que im põe às em pre sas
pres ta do ras de ser vi ços de te le fo nia a
obri ga ção de fa zer cons tar de sua pu bli -
ci da de as ta ri fas dos ser vi ços por elas
pres ta dos.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Esta Co mis são re ce beu, para exa me e de ci -
são, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 1, de 2000, de ini ci a ti va do ilus tre Se na dor
Ma gui to Vi le la, que obri ga as em pre sas con ces si o -
ná ri as de ser vi ços de te le fo nia a fa zer in clu ir, em
sua pu bli ci da de, as ta ri fas dos ser vi ços por elas
pres ta dos.

A pro po si ção acres cen ta um pa rá gra fo ao art. 37 
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 – CDC, para tor nar
obri ga tó ria a di vul ga ção das ta ri fas co bra das pe las
em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le fo nia.

O au tor da pro pos ta, em sua jus ti fi ca ção, pon de -
ra que, de acor do com a le gis la ção vi gen te, é con si -
de ra da pu bli ci da de en ga no sa por omis são a que não
in for ma so bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.

Afir ma, tam bém, que a ta ri fa é dado es sen ci al, im -
pres cin dí vel para a de ci são quan to a con tra tar ou não
o ser vi ço.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to de 
lei den tro do pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A esta Co mis são cum pre de ci dir acer ca da
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 em re fe rên cia, nos ter mos do art. 101, I,
do Re gi men to Inter no des ta Casa. E, se gun do o dis -
pos to no in ci so II do mes mo ar ti go, deve ela ain da
emi tir pa re cer quan to ao mé ri to, pois se tra ta de ma té -
ria de com pe tên cia da União (CF, art. 22, IV).

A aná li se do tema é atri bu i ção do Con gres so
Na ci o nal, com fun da men to no art. 48 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. A ini ci a ti va par la men tar é le gí ti ma, con for me
de ter mi na o art. 61.

No to can te ao mé ri to, é mis ter ana li sar al guns
dis po si ti vos da le gis la ção es pe cí fi ca do se tor de te -
le co mu ni ca ções, ob ser van do-se que o ser vi ço de te -
le fo nia fixa é pres ta do sob re gi me pú bli co, en quan to 
o de te le fo nia ce lu lar o é sob re gi me pri va do. So bre
o as sun to, vale trans cre ver os in ci sos IV, X e XVIII do
art. 19 da Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções – Lei nº 9.472,
de 16 de ju lho de 1997, que de ter mi nam, in ver bis:

Art. 19. À Agên cia com pe te ado tar as
me di das ne ces sá ri as para o aten di men to do 
in te res se pú bli co e para o de sen vol vi men to
das te le co mu ni ca ções bra si le i ras, atu an do
com in de pen dên cia, im par ci a li da de, le ga li -
da de, im pes so a lí da de e pu bli ci da de, e es pe -
ci al men te:

..............................................................
IV – ex pe dir nor mas quan to à ou tor ga,

pres ta ção e fru i ção dos ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções no re gi me pú bli co;

..............................................................
X – ex pe dir nor mas so bre pres ta ção

de ser vi ços de te le co mu ni ca ções no re gi me
pri va do;

..............................................................
XVIII – re pri mir in fra ções aos di re i tos

dos usuá ri os;
..............................................................

Como se per ce be, tra ta-se de ma té ria, cuja re -
gu la ção com pe te à Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções – ANATEL. Por tan to, à Ana tel cabe ba i xar,



para o se tor de te le fo nia, as nor mas adi ci o na is para
as se gu rar os di re i tos dos usuá ri os.

Ain da em re la ção à ma té ria, o art. 5º da su pra ci -
ta da Lei nº 9.472, de 1997, as sim es ta be le ce:

Art. 5º Na dis ci pli na das re la ções eco -
nô mi cas no se tor de te le co mu ni ca ções ob -
ser var-se-ão, em es pe ci al, os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is da so be ra nia na ci o nal, fun -
ção so ci al da pro pri e da de, li ber da de de ini -
ci a ti va, li vre con cor rên cia, de fe sa do con su -
mi dor, re du ção das de si gual da des re gi o na is 
e so ci a is, re pres são ao abu so do po der eco -
nô mi co e con ti nu i da de do ser vi ço pres ta do
no re gi me pú bli co.

Note-se, por con se guin te, que, na dis ci pli na das
re la ções eco nô mi cas no se tor, se rão ob ser va dos os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is de de fe sa do con su mi dor e
de re pres são ao abu so do po der eco nô mi co, além
dos de ma is cons tan tes do art. 170 – que tra ta da or -
dem eco nô mi ca – da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A re fe ri da Lei nº 9.472, de 1997, em seu art.
93, IX, reza que “o con tra to de con ces são in di ca rá
os di re i tos, as ga ran ti as e as obri ga ções dos usuá -
ri os, da Agên cia e da em pre sa con ces si o ná ria”; e,
em seu art. 127, III, que “a dis ci pli na da ex plo ra ção
dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções no re gi me pri va -
do terá por ob je ti vo vi a bi li zar o cum pri men to das
leis, em es pe ci al das re la ti vas às te le co mu ni ca ções, 
à or dem eco nô mi ca e aos di re i tos dos con su mi do -
res, des ti nan do-se a ga ran tir o res pe i to aos di re i tos
dos usuá ri os”. Nor ma as se me lha da a essa é a do
art. 120, IV, que ver sa so bre a ou tor ga de ter mo de
per mis são para a ex plo ra ção de ser vi ços no re gi me
pú bli co, ex pe di do pela Ana tel.

Ade ma is, note-se que os con tra tos de con ces -
são fir ma dos pela Ana tel com as em pre sas con ces -
si o ná ri as de ser vi ço te le fô ni co fixo co mu ta do es ti pu -
lam, na cláu su la 16.1, inc. III, ser prer ro ga ti va ine -
ren te ao pa pel re gu la dor da Ana tel “re gu la men tar
per ma nen te men te a pres ta ção do ser vi ço con ce di -
do”. E a cláu su la 10.4 dos con tra tos men ci o na dos,
dis põe que “a con ces si o ná ria se obri ga a dar am pla
pu bli ci da de às ta ri fas pra ti ca das pelo ser vi ço ob je to
da con ces são, na for ma re gu la men ta da pela Ana -
tel”. Por tan to, se ne ces sá rio, para co i bir abu sos
even tu al men te pra ti ca dos por em pre sas pres ta do ras 
de ser vi ços de te le fo nia, com pe te à Ana tel ado tar as 
nor mas su ple men ta res nes se sen ti do.

Sa li en te-se que o pro ble ma das ta ri fas dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções é tra ta do de modo
abran gen te e me ti cu lo so na Lei nº 9.472, de 1997

(Se ção IV do Ca pí tu lo II do Tí tu lo II), além da ín te -
gra de três ca pí tu los dos con tra tos de con ces são
(Ca pí tu los X, XI e XII), o que lhe con ce de a di men -
são de dado es sen ci al, su fi ci en te para es tar sob a
égi de do art. 37 do Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor. Enten de mos, por con se guin te, que a ma té ria
em ques tão já se en con tra su fi ci en te men te dis ci pli -
na da no or de na men to ju rí di co bra si le i ro.

O ju ris ta Antô nio Her man de Vas con cel los e
Ben ja min, ao co men tar o art. 37, § 3º, ar gu men ta que:

“É con si de ra do es sen ci al aque le dado
que tem o po der de fa zer com que o con su -
mi dor não ma te ri a li ze o ne gó cio de con su -
mo, caso o co nhe ça. Três fa mí li as prin ci pa is
de da dos, sem ex clu são de ou tras, es tão
nor mal men te as so ci a das com a pu bli ci da de
en ga no sa por omis são: ade qua ção (ine xis -
tên cia de ví cio de qua li da de por ina de qua -
ção), pre ço e se gu ran ça.”¹

Por fim, o in te res se – aliás, mu i to lou vá vel – de -
mons tra do na pro po si ção sob es tu do, para pro te ger o
usuá rio de ser vi ços de te le fo nia quan to a pos sí ve is
er ros so bre pre ços ou ta ri fas co bra das pe las em pre -
sas ope ra do ras des ses ser vi ços, en con tra-se per fe i -
ta men te aco lhi do pela le gis la ção de te le co mu ni ca -
ções em vi gor.

III – Voto

Isto pos to, nos so pa re cer é pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di cí da de, re gi men ta li da de e, no mé ri to, pela
re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 1, de 2000.





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

IV – águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca -
ções e ra di o di fu são;
....................................................................................

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

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

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to Re gu la men to de um ór -
gão re gu la dor e ou tros as pec tos ins ti tu -
ci o na is, nos ter mos da Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 8, de 1995.

Art. 5º Na dis ci pli na das re la ções eco nô mi cas
no se tor de te le co mu ni ca ções ob ser var-se-ão, em es -
pe ci al, os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da so be ra nia na -
ci o nal, fun ção so ci al da pro pri e da de, li ber da de de ini -
ci a ti va, li vre con cor rên cia, de fe sa do con su mi dor, re -
du ção das de si gual da des re gi o na is e so ci a is, re pres -
são ao abu so do po der eco nô mi co e con ti nu i da de do
ser vi ço pres ta do no re gi me pú bli co.

Art. 19. À Agên cia com pe te ado tar as me di das ne -
ces sá ri as para o aten di men to do in te res se pú bli co e
para o de sen vol vi men to das te le co mu ni ca ções bra si le i -

ras, atu an do com in de pen dên cia, im par ci a li da de, le -
ga li da de, im pes so a li da de e pu bli ci da de, e es pe ci al -
men te:

IV – ex pe dir nor mas quan to à ou tor ga, pres ta -
ção e fru i ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções no
re gi me pú bli co;
....................................................................................

X – ex pe dir nor mas so bre pres ta ção de ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções no re gi me pri va do;
....................................................................................

XVIII – re pri mir in fra ções dos di re i tos dos usuá ri os;
....................................................................................

Art. 93. O con tra to de con ces são in di ca rá:
....................................................................................

IX – os di re i tos, as ga ran ti as e as obri ga ções
dos usuá ri os, da Agên cia e da con ces si o ná ria
....................................................................................

Art. 120. A per mis são será for ma li za da me di an -
te as si na tu ra de ter mo, que in di ca rá:
....................................................................................

IV – os di re i tos, as ga ran ti as e as obri ga ções
dos usuá ri os, do per mi ten te e do per mis si o ná rio;
....................................................................................

Art. 127. A dis ci pli na da ex plo ra ção dos ser vi -
ços no re gi me pri va do terá por ob je ti vo vi a bi li zar o
cum pri men to das leis, em es pe ci al das re la ti vas às
te le co mu ni ca ções, à or dem eco nô mi ca e aos di re i -
tos dos con su mi do res, des ti nan do-se a ga ran tir:
....................................................................................

III – o res pe i to aos di re i tos dos usuá ri os;
....................................................................................

PARECER Nº 1.410, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 38, de 2001, de au to ria do
Se na dor Ma gui to Vi le la que acres cen ta
dis po si ti vo ao art. 52 e dá nova re da ção
ao § 4º do art. 55 da Lei nº 9.615, de 24
de mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas
ge ra is so bre des por tos e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias



I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pa re cer em ca rá -
ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 
2001, que acres cen ta dis po si ti vo ao art. 52 e dá
nova re da ção ao § 4º do art. 55 da Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so -
bre des por tos e dá ou tras pro vi dên ci as.

A pre sen te ini ci a ti va, de au to ria do no bre Se -
na dor Ma gui to Vi le la, pre ten de de ter mi nar, em pri -
me i ro lu gar, me di an te acrés ci mo de um § 3º ao art.
52 do re fe ri do di plo ma le gal, que o Su pe ri or Tri bu nal 
de Jus ti ça Des por ti va te nha sede no Dis tri to Fe de -
ral. Jus ti fi ca o par la men tar tal pro vi dên cia em vis ta
de o âm bi to de atu a ção pre vis to le gal men te para o
STJD ser o de jul gar ape nas ques tões que en vol -
vam com pe ti ções in te res ta du a is e na ci o na is, de ven do, 
por isso mes mo, man ter-se afas ta do de in te res ses re gi -
o na is clu bís ti cos.

Em se gun do lu gar, me di an te nova re da ção
pro pos ta ao § 4º do art. 55, o pro je to pre ten de ins ti -
tu ir a exi gên cia de que os mem bros do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça Des por ti va e dos Tri bu na is de Jus ti -
ça Des por ti va se jam ba cha réis em di re i to com no tó -
rio sa ber ju rí di co-des por ti vo.

De ou tra par te, as al te ra ções pro pos tas à
Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, en cer ram
ine gá ve is mé ri tos. No de sem pe nho de nos sa fun ção 
como Pre si den te da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to ins ta la da nes ta Casa para in ves ti gar fa tos
re la ci o na dos a as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol,
te mos to ma do con ta to com a inad mis sí vel re a li da de
hoje exis ten te em mu i tos dos ór gãos per ten cen tes à 
jus ti ça des por ti va. Os de po i men tos co lhi dos nas au -
diên ci as re a li za das pela CPI de i xam cla ro que in te -
res ses pri va dos e de al guns clu bes, es pe ci al men te
do Su des te do País, não raro in ter fe rem nas de ci -
sões des sas ins tân ci as ju di can tes.

Den tro des se con tex to, a exi gên cia de que o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va te nha sede
no Dis tri to Fe de ral pa re ce-nos ini ci a ti va fun da men tal 
em prol da mu dan ça dos ru mos do fu te bol em nos so 
País. Res pon sá vel, nos ter mos do art. 53 da Lei nº
9.615, de 1998, com a re da ção dada pela Lei nº

9.981, de 2000, pelo jul ga men to de ques tões re la ti -
vas a com pe ti ções in te res ta du a is e na ci o na is, nada
mais ade qua do do que man ter a sede do STJD
eqüi dis tan te das que re las po lí ti cas lo ca is.

De ma ne i ra aná lo ga, não te mos dú vi da quan to 
à per ti nên cia e opor tu ni da de da exi gên cia de que os 
mem bros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va 
e dos Tri bu na is de Jus ti ça Des por ti va se jam ba cha -
réis em di re i to com no tó rio sa ber ju rí di co na área
es pe cí fi ca do des por to. O atu al es tá gio do des por to
como um todo, e do fu te bol, em par ti cu lar, de man da 
pro fis si o na is cada vez mais ca pa ci ta dos a in ter pre -
tar as no vas re la ções que ra pi da men te se es ta be le -
çam en tre os ato res en vol vi dos em con tra tos de par -
ce ri as, de co-ges tão, con tra tos de ex plo ra ção de
mar cas e pa tro cí nio, di re i tos de ima gem, de trans -
mis são de com pe ti ções, e as sim por di an te.

Com efe i to, como em toda a ati vi da de co le ti va,
as mo da li da des des por ti vas es tão sub me ti das a leis, 
có di gos e re gu la men tos que nor ma ti zam sua prá ti -
ca, em âm bi to na ci o nal ou in ter na ci o nal. O co nhe ci -
men to es pe ci a li za do do con jun to de téc ni cas, re gras 
e ins tru men tos ju rí di cos sis te ma ti za dos que te nham
por fim dis ci pli nar os com por ta men tos exi gí ve is na
prá ti ca dos es por tes em suas di ver sas mo da li da des
tor na-se, por tan to, cada vez mais ne ces sá rio.

III – Voto

Di an te do ex pos to, e enal te cen do as va li o sas
con tri bu i ções apre sen ta das pelo no bre Se na dor Ma -
gui to Vi le la com vis tas à de se já vel mu dan ça de
men ta li da de na con du ção do fu te bol bra si le i ro, opi -
na mos pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 38, de 2001.

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la -
tor ad hoc – Se bas tião Ro cha – Ri car do San tos –
José Agri pi no – Ma ria do Car mo Alves – Ro meu
Tuma – José Edu ar do Du tra – Ro me ro Jucá –
Anto nio Car los Ju ni or – Mar lu ce Pin to – Íris Re -
zen de – Luiz Otá vio.





PARECER Nº 1.411, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 177, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges
que in clui a dis ci pli na Di re i to da Ci da da -
nia no cur rí cu lo do en si no mé dio.

Re la tor: Se na dor Jose Fo ga ça
Re la tor ad roc  Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio
Sub me te-se a esta Co mis são, para de ci são ter -

mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 177, de 2001,
de au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges, que visa in cor -
po rar a dis ci pli na Di re i to da Ci da da nia ao cur rí cu lo do
en si no mé dio.

Se gun do o au tor da pro po si ção, o co nhe ci men -
to dos prin cí pi os da ci da da nia exi ge ho rá rio es pe cí fi -
co na gra de cur ri cu lar, que per mi ta a le i tu ra e a aná li -
se de tó pi cos da Cons ti tu i ção Fe de ral, do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, do Có di go Na ci o nal de Trân -
si to e do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te. Esse
co nhe ci men to le va ria a me lhor com pre en são de fa tos 
im por tan tes da atu a li da de, além de con tri bu ir para o
for ta le ci men to da de mo cra cia no País.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

II – Aná li se
A es co la tem es pa ço re le van te na for ma ção dos

jo vens, para exer cer a ci da da nia, de ma ne i ra ati va e
res pon sá vel.

A im por tân cia in con tes tá vel do tema Di re i to da
Ci da da nia, con tu do, não jus ti fi ca sua in tro du ção no
cur rí cu lo do en si no mé dio como dis ci pli na iso la da, em 
ra zão dos mo ti vos, a se guir, apre sen ta dos.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 210, ca put
es ta be le ce:

Art. 210. Se rão fi xa dos con te ú dos mí ni mos para 
o en si no fun da men tal, de ma ne i ra a as se gu rar for ma -
ção bá si ca co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e
ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.

Ao ana li sar esse pre ce i to cons ti tu ci o nal, os ju ris -
tas Cel so Ri be i ro Bas tos e Ives Gan dra Mar tins des ta -
cam que, ao se rem fi xa dos os con te ú dos mí ni mos cur ri -
cu la res, de vem ser con si de ra das as di fe ren ças so ci o e -
co nô mi cas en con tra das en tre as re giões, a fim de pre -
ser var os in te res ses da pró pria uni da de fe de ra da em
que se lo ca li za o es ta be le ci men to de en si no.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção (Lei nº
9.394/96), em res pe i to às di fe ren ças re gi o na is, as sim
dis põe:

Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
............................................................
IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com

os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi -

os, com pe tên ci as e di re tri zes para a edu ca -
ção in fan til, o en si no fun da men tal e os en si -
no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los e
seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se -
gu rar for ma ção bá si ca co mum.

Ou seja, em bo ra a União te nha a res pon sa bi li da -
de de de fi nir di re tri zes e ba ses cur ri cu la res na ci o na is,
as sim como um nú cleo co mum na ci o nal, esse tra ba lho
deve ser re a li za do em par ce ria com os Esta dos e os
Mu ni cí pi os, se guin do pro ce di men tos téc ni cos e res pe i -
tan do as ca rac te rís ti cas e ne ces si da des re gi o na is.

Por sua vez, o art. 211 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
em seu § 3º, dis põe so bre a atu a ção pri o ri tá ria dos
Esta dos e Dis tri to Fe de ral no en si no fun da men tal e
mé dio. Des sa for ma, a in clu são de Di re i to da Ci da da -
nia, iso la da men te, no en si no mé dio, sig ni fi ca im por
aos Esta dos gas tos com a con tra ta ção de pro fes so -
res para le ci o nar a dis ci pli na.

Ade ma is, pro fes so res e es pe ci a lis tas vin cu la dos a 
or ga nis mos in ter na ci o na is vol ta dos para edu ca ção têm
com pro va do, de for ma con sis ten te, que o su ces so na
apren di za gem de pen de da or ga ni za ção dada ao cur rí -
cu lo, que deve pri o ri zar as dis ci pli nas bá si cas, in te grar
os con te ú dos, cri ar cen tros de in te res se para es tu do de
te mas do co ti di a no e es ta be le cer si tu a ções que pos si bi -
li tem o apren di za do de con ce i tos e mé to dos ope ra tó ri os 
co muns a di fe ren tes ma té ri as.

Foi se guin do essa ori en ta ção que, em 1999, o Mi -
nis té rio da Edu ca ção, com a ne ces sá ria par ti ci pa ção
dos Esta dos, ins ti tu iu os Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci -
o na is para o en si no mé dio, es tru tu ran do-os em três
gran des áre as do co nhe ci men to – Ciên ci as Hu ma nas,
Lin gua gens e Ciên ci as da Na tu re za e Ma te má ti ca.

A área de Ciên ci as Hu ma nas ofe re ce, en tre ou -
tros, con te ú dos de So ci o lo gia, Antro po lo gia e Po lí ti ca, 
com o pro pó si to de cons tru ir a iden ti da de so ci al e po -
lí ti ca do alu no e ha bi li tá-lo ao exer cí cio da ci da da nia
ple na, em bus ca do res pe i to à re ci pro ci da de de di re i -
tos e de ve res en tre os di fe ren tes gru pos so ci a is e en -
tre o po der pú bli co e o ci da dão.

Pode-se con clu ir, por tan to, que o tema ci da da -
nia já vem sen do le ci o na do com su fi ci en te abran gên -
cia e pro fun di da de e que a abor da gem a ele con fe ri -
da, na área de Estu dos So ci a is, é ade qua da, por que
per mi te se rem con tem pla dos os di ver sos as pec tos da 
vida de to dos os ci da dãos.

III – Voto
Ante o ex pos to, so mos de pa re cer con trá rio ao

Pro je to de Lei do Se na do nº 177, de 2001.
Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2001. – Ri -

car do San tos, Pre si den te  – Mo re i ra Men des, Re la tor
ad hoc  – Luiz Pon tes – Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva
– Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Alva ro Dias –
Arlin do Por to – Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la – Emi -
lia Fer nan des – Ro ber to Sa tur ni no – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Fran ce li no Pe re i ra – Ju vên cio da Fon se ca.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

Se ção I
Da Edu ca ção

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 210. Se rão fi xa dos con te ú dos mí ni mos para 

o en si no fun da men tal, de ma ne i ra a as se gu rar for ma -
ção bá si ca co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e
ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.
....................................................................................

Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra -
ção seus sis te mas de en si no.
....................................................................................

§ 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral atu a rão pri -
o ri ta ri a men te no en si no fun da men tal e mé dio.
....................................................................................

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.

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção da Edu ca ção Na ci o nal

....................................................................................
Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em

co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da -
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for -
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com os sis te mas de en si -
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho -
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra -
du a ção e pós-gra du a ção;

VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe -
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so -
bre este ní vel de en si no;

IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi -
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti -
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no.

PARECER Nº 1.412, 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 349, de
2001 (nº 911/2001, 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 Ami gos de Por -
to Cal vo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Por to Cal -
vo, Esta do de Ala go as.

Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi 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 349, de 2001 (nº 911, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Por to Cal vo, Esta do de Ala go as.

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 274,
de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to



que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ami gos de Por to Cal vo (cf. fls. 72/77):
• Pre si den te – Jus ce li no Alves Cor de i ro
• Vice-Pre si den te – Ra chel Mo re i ra Alves
• Se cre tá ria – Ma ria de Lour des Pes soa Alves
• Se gun da Se cre tá ria – Ma ri le ne Ro cha San tos do
Na ci men to
• Te sou re i ra – Ma ria José da Sil va

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

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 349, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos
de Por to Cal vo 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, 20 de no vem bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Te o tô nio Vi le la Fi lho, Re -
la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Pe -
dro Piva – Ge ral do Cân di do – Alva ro Dias – Ma gui to
Vi le la – Fran ce li no Pe re i ra – Lind berg Cury – Mo re i -
ra Men des – Ro ber to Sa tur ni no – Artur da Tá vo la –
Emi lia Fer nan des – Val mir Ama ral.

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 1.413, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre o Re que -
ri men to nº 608, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 608, de 
2001, que re quer ao Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, in for ma ções re la ci o na -



das à apli ca ção de re cur sos do Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za.

No tí cia ve i cu la da pelo jor nal O Esta do de S. Pa -
u lo em 16-10-2001 afir ma que “mais de um ter ço dos
re cur sos que com põem este ano o fun do cri a do para
com ba ter a po bre za no País não vai be ne fi ci ar a po -
pu la ção ca ren te”. Isto por que o cum pri men to de me -
tas fis ca is es ta ria le van do a cor tes nas ver bas des ti -
na das aos pro gra mas fi nan ci a dos pelo ci ta do fun do.
A Se na do ra Ma ri na Sil va re quer es cla re ci men tos a
res pe i to das afir ma ções con ti das na ma té ria jor na lís -
ti ca.

O Re que ri men to está su je i to ao dis pos to no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 216 do Re gi -
men to Inter no e no Ato da Mesa nº 1, de 2001.

II – Voto

O re que ri men to en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem
os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der
Exe cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li -
da de es ta be le ci das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001,
ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
sua apro va ção.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te 
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor  – Edi son Lo bão – 
Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce Pin to – Car los
Wil son.

PARECER Nº 1.414, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 614, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão 

I – Re la tó rio

Nos ter mos re gi men ta is, é sub me ti do à Mesa o
Re que ri men to nE 614, de 2001, subs cri to pelo Se na -
dor Iris Re zen de.

A pe ti ção se re fe re à edi ção, na co le ção Gran -
des Vul tos que Hon ra ram o Se na do, ins ti tu í da pela
Re so lu ção nE 84, de 1996, de uma pu bli ca ção de di -
ca da a re ve ren ci ar a obra po lí ti ca do ex-Se na dor, pelo 
Esta do de Go iás, Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra.

II – Aná li se

Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra pro ta go ni zou uma tra je -
tó ria po lí ti ca que hon ra o Esta do de Go iás e o País.
Por trin ta e oito anos cum priu man da tos como Go ver -
na dor e Se na dor da Re pú bli ca.

Nas ci do na ci da de de Go iás, for ma do em Me di -
ci na no Rio de Ja ne i ro, Pe dro Lu do vi co par ti ci pou da

Re vo lu ção Cons ti tu ci o na lis ta de 1932, oca sião em
que exer cia a fun ção de in ter ven tor em seu Esta do
na tal.

Por quin ze anos, es te ve à fren te do Exe cu ti vo
es ta du al, pe río do em que ide a li zou a cons tru ção de
Go iâ nia e pro mo veu a mu dan ça da ca pi tal do Esta do
para a nova ci da de, es pe ci al men te con ce bi da para
abri gá-la.

Como Se na dor, par ti ci pou da Assem bléia Na ci -
o nal Cons ti tu in te de 1946, de fen den do, nos de ba tes,
o pro je to da mu dan ça da Ca pi tal Fe de ral para o Pla -
nal to Cen tral.

Em 1954, foi ele i to no va men te Se na dor, na le -
gen da do PSD, e, mais uma vez, re e le i to em 1962,
per ma ne cen do no Se na do Fe de ral até 1969.

Nes sa data, fi li a do ao Mo vi men to De mo crá ti co
Bra si le i ro, ocu pan do a Vice-Pre si dên cia des ta Casa
Le gis la ti va, Pe dro Lu do vi co teve o seu man da to par -
la men tar cas sa do pelo Ato Insti tu ci o nal nE 5. Anos
mais tar de, sem pre à fren te de mo vi men tos em de fe -
sa da anis tia am pla, se iden ti fi ca va sem pre com a
aber tu ra de mo crá ti ca.

Au tor de obras pu bli ca das, foi tam bém re da tor
do jor nal A Voz do Povo, sen do ele i to mem bro ho no -
rá rio da Aca de mia de Le tras de São Pa u lo.

Ao lon go de sua pro fí cua vida po lí ti ca, Pe dro Lu -
do vi co pro mo veu a mo der ni za ção do Esta do de Go -
iás e pro ta go ni zou inú me ros atos de re le vo no ce ná rio 
po lí ti co na ci o nal, o que o cre den cia, ple na men te, para 
in te grar a co le ção Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do.

III – Voto

Pelo ex pos to, o voto é pelo aco lhi men to do Re -
que ri men to nº 614, de 2001, nos ter mos em que foi
sub me ti do à de ci são des ta Mesa.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te – 
Edi son Lo bão, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros –
Mar lu ce Pin to – Car los Wil son – Ma ria do Car mo
Alves.

PARECER Nº 1.415, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 615, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros 

I – Re la tó rio 

Nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a Se na do ra He lo í -
sa He le na re quer que se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio
do De sen vol vi men to Agrá rio ”in for ma ções so bre a



exe cu ção das me tas do as sen ta men to de fa mí li as —
MDA/Incra, no exer cí cio de 2001“.

O Re que ri men to nº 615, de 2001, so li ci ta que
seja en vi a do re la tó rio so bre a exe cu ção das me tas de 
as sen ta men to em 2001, con si de ran do os pro je tos re -
a li za dos em ter ras pú bli cas, os re a li za dos em áre as
de sa pro pri a das e aque les es ta be le ci dos em ter ras
ad qui ri das atra vés do Ban co da Ter ra, con tem plan do
em cada ca te go ria as se guin tes ques tões:

“1 – Nome do imó vel (fa zen da ou área) 
e mu ni cí pio onde está lo ca li za da;

2 – Área to tal de cada pro je to e o nú -
me ro de fa mí li as as sen ta das em cada um;

3 – Data e nú me ro do pro ces so de sa -
pro pri a tó rio ou do con tra to de com pra e ven -
da de cada um;

4 – Está gio atu al de cada um des ses
pro je tos (fase de emis são de pos se ou de -
mar ca ção dos lo tes, im plan ta ção de in -
fra-es tru tu ra, etc.)“.

Em sua jus ti fi ca ção, a au to ra men ci o na in for -
ma ções con tra di tó ri as so bre as ações de re for ma
agrá ria, dis po ní ve is em fon tes ofi ci a is, tais como o
site do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e ofí -
cio en vi a do pelo pro cu ra dor do Incra ao Juiz Fe de ral 
da 2ª Vara da Se ção Ju di ciá ria, quan do da gre ve dos 
en ge nhe i ros agrô no mos do re fe ri do ór gão.

Assim, o re que ri men to de in for ma ções bus ca di -
ri mir dú vi das so bre os da dos le van ta dos jun to às fon -
tes ofi ci a is so bre o pro ces so de re for ma agrá ria.

II – Aná li se

Mu i tas ve zes as in for ma ções ofi ci a is dis po ní ve -
is em pu bli ca ções e na rede ele trô ni ca de co mu ni ca -
ções dos mi nis té ri os apre sen tam di fe ren ças ca u sa -
das por me to do lo gi as dis tin tas de co le ta, des com pas -
so nas atu a li za ções ou mes mo pela for ma de apre -
sen ta ção. Con si de ran do que é ne ces sá rio ao Con -
gres so dis por das me lho res in for ma ções pos sí ve is
para o exer cí cio de suas ati vi da des, o re que ri men to
em aná li se bus ca es cla re cer pos sí ve is dis cre pân ci as
nos da dos dis po ní ve is nos do cu men tos ofi ci a is.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men -
ta is que tra tam dos pe di dos de in for ma ções a au to ri -
da des do Po der Exe cu ti vo, a sa ber: art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e arts. 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O Re que ri men to em aná li se tam bém cum pre
com as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato
da Co mis são Di re to ra nº 1, de 2001.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 615, de
2001, ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to Agrá rio.

Sala das Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te _
Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor _ Mar lu ce Pin to _
Edi son Lo bão _ Car los Wil son _ Ma ria do Car mo
Alves.

PARECER Nº 1.416, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 666, de 2001.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re quer, 

que seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do dos
Trans por tes, Dr. Alde ri co Lima, in for ma ções so bre as
pro vi dên ci as que vêm sen do to ma das com vis tas à
sus pen são ime di a ta da in ter di ção da ro do via fe de ral
BR-174, no Esta do de Ro ra i ma que, di a ri a men te, tem 
o seu trân si to in ter rom pi do no pe río do com pre en di do
en tre às 18h e 6 ho ras, no tre cho da re ser va in dí ge na
Wa i mi ri A tro a ri.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi bi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 666, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes.

Sala das Re u niões, de no vem bro de 2001. _ Ra -
mez Te bet, Pre si den te _ Car los Wil son, Re la tor _
Anto nio Car los Va la da res _ Edi son Lo bão _ Ante -
ro Paes de Bar ros. 

PARECER Nº 1.417, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 667, de 2001.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re quer, 

que seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti -
ça, Dr. Alu í zio Nu nes Fer re i ra, in for ma ções so bre as
pro vi dên ci as que vêm sen do to ma das com vis tas à
sus pen são ime di a ta da in ter di ção da ro do via fe de ral
BR-174, no Esta do de Ro ra i ma que di a ri a men te, tem
o seu trân si to in ter rom pi do no pe río do com pre en di do
en tre às 18h e 6 ho ras, no tre cho da re ser va in dí ge na
Wa i mi ri-Atro a ri.



O ilus tre Se na dor es cla re ce que em ju nho des -
de ano, apre sen tou e foi apro va do Re que ri men to nº
298, de sua au to ria, so li ci tan do as mes mas in for ma -
ções ao Mi nis tro da Jus ti ça da épo ca. A res pos ta en -
ca mi nha da não apre sen tou am pa ro le gal que jus ti fi -
que a men ci o na da in ter di ção, ra zão pela qual re i te ra
o seu pe di do de in for ma ções aque le Mi nis té rio.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti vos 
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di dos
de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe las
au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como as nor mas 
de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men -
te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 667, de
2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da jus ti ça.

Sala das Re u niões, de no vem bro de 2001. _
Ra mez Te bet, Pre si den te _ Car los Wil son, Re la tor
_ Anto nio Car los Va la da res _ Edi son Lo bão _
Ante ro Paes de Bar ros.

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, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Jef fer son Pé res.

São li dos os se guin tes:

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofí cio nº 137/2001 – PRESIDÊNCIA/CCJ 

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que, em re u nião or di ná ria re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela re je i ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 1, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que “Impõe às em -
pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le fo nia a obri -
ga ção de fa zer cons tar de sua pu bli ci da de as ta ri fas
dos ser vi ços por ela pres ta dos”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor, Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Ofí cio nº 138/2001 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em re u nião or di ná ria re a li za da nes ta
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 38, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Ma gui to Vi le la, que “Acres cen ta dis po si ti vo ao art. 
52 e dá nova re da ção ao § 4º do art. 55 da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1988, que ins ti tui nor mas ge ra is so -
bre des por tos e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Of. nº CE/63/2001

Bra sí lia, 20 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº
139, de 1999, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Luiz Este vão que, “De ter mi na que 5% (cin co 
por cen to) do pre ço de bi lhe te ria de fil me es tran ge i ro
seja des ti na do a fi nan ci ar fil me bra si le i ro, e dá ou tras
pro vi den ci as”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. nº CE/64/2001

Bra sí lia, 20 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº
177, de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Gil vam Bor ges que, “Inclui a dis ci pli na Di re i -
to da Ci da da nia no cur rí cu lo do en si no mé dio”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi -
men to Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte -
is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da
com po si ção da Casa, para que os Pro je tos de Lei



do Se na do nºs 139, de 1999; 01, de 2000; 38 e
177, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or -
men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que apro -
vou os Re que ri men tos nºs 608, 615, 666 e 667, de
2001, de au to ria das Srªs Se na do ras Ma ri na Sil va e
He lo í sa He le na e do Sr. Se na dor Mo za ril do Ca val can -
ti, so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

Co mu ni ca, ain da, que apro vou o Re que ri men to
nº 614, de 2001, de au to ria do Se na dor Iris Re zen de.

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 re ce -
beu o Re cur so nº 26, de 2001, in ter pos to no pra zo re -
gi men tal, no sen ti do de que con ti nue a tra mi ta ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de 1999,
que dis põe so bre a in cor po ra ção e a trans fe rên cia
das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas
dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to
Vi le la.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te para dis cus são em pri me i ro tur no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 26, DE 2001

Re que ren do, nos ter mos do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, que a pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 36, de 1999, de “Dis põe so bre a in cor po -
ra ção e a trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na -
is e Con se lhos de con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu -
na is de Con tas dos Esta dos”, con ti nue sua tra mi ta -
ção.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. – 
Ma gui to Vi le la – Edi son Lo bão – Iris Re zen de –
Ge ral do Cân di do – He lo í sa He le na – Car los  Wil -
son – Car los Pa tro cí nio – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lú dio Co e lho – Val mir Ama ral – Tião Vi a na. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Jef fer son Pé res.

É lido o se guin te:

Of. GLPMDB nº 325/2001

Bra sí lia, 27 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 Na bor Ju ni or,
como mem bro su plen te, em vaga an te ri or men te ocu -
pa da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, e do Se na dor

Car los Be zer ra como su plen te, em vaga exis ten te, 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.

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

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

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Jef fer son Pé res.

É lido o se guin te:

Of. nº 152/2001 – LPSDB

Bra sí lia, 28 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 pro ce der as se -
guin tes al te ra ções na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB, nas co mis sões:

Co mis são de Assun tos So ci a is: subs ti tu ir o Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra pelo Se na dor Be ní cio Sam pa -
io, como ti tu lar;

Co mis são de Edu ca ção: subs ti tu ir o Se na dor
Fer nan do Ma tu za lém pelo Se na dor Be ní cio Sam pa io,
como ti tu lar;

Co mis são de Cons ti tu i ção e jus ti ça e Ci da da nia: 
in clu ir o Se na dor Be ní cio Sam pa io, como su plen te,
em vaga já exis ten te;

Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra: subs -
ti tu ir o Se na dor Ge ral do Melo pelo Se na dor Be ní cio
Sam pa io, como su plen te.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

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

A Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Be ní cio
Sam pa io para in te grar, como su plen te, a Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de acor do com
a in di ca ção da Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB no Se -
na do Fe de ral.

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. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção, pela Li de -



ran ça do Go ver no, após o pro nun ci a men to do Se na -
dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
como Lí der.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, fa rei uma bre ve co mu ni ca ção, como
Lí der.

Qu e ro fa zer a le i tu ra de uma mo ção de re co nhe -
ci men to pro du zi da e as si na da pe los Par ti dos que in -
te gram o Fó rum de Opo si ção no meu Esta do, o Espí -
ri to San to.

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO
Os Par ti dos que in te gram o Fó rum de

Opo si ção, Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro –
PSB, Par ti do Li be rar – PL, Par ti do Tra ba lhis -
ta Bra si le i ro – PTB, Par ti do Po pu lar So ci a lis -
ta – PPS, Par ti do dos Tra ba lha do res – PT,
Par ti do da Mo bi li za ção Na ci o nal – PMN,
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil – PC do B e
Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT, tor -
nam pú bli co a pre sen te Moção de
Reconhecimento ao Dr. Ro nal do Albo pe los
ser vi ços pres ta dos ao Esta do do Espí ri to
San to no de sem pe nho do car go de Pro cu ra -
dor da Re pú bli ca nes te Esta do, des de 1995, 
em es pe ci al no com ba te aos ”cri mes do co -
la ri nho bran co“.

Cer tos de que o re sul ta do do tra ba lho
de sem pe nha do por este co ra jo so ci da dão,
no Espí ri to San to, só não teve ma i or al can -
ce por cul pa do man to da im pu ni da de, face
às leis ar ca i cas e pe los in te res ses cor po ra ti -
vis tas, por isso os Par ti dos do Fó rum de
Opo si ção agra de cem, em nome do povo es -
pí ri to-san ten se, todo o va lo ro so es for ço des -
se no tá vel pro fis si o nal e la men ta sua sa í da,
con tu do, em cli ma de ale gria, por sa ber que
esta ocor re em vir tu de de pro mo ção al can -
ça da por seus mé ri tos no de sem pe nho do
ele va do car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca nes te Esta do, abri lhan tan do, as sim,
o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ins ti tu i ção que
se des ta ca como guar diã da or dem cons ti tu -
ci o nal de nos so país.

Vi tó ria, em 30 de no vem bro de 2001.
Re na to Ca sa gran de, Pre si den te do PSB; 

De pu ta do Fe de ral Mag no Mal ta, Pre si den te 
do PL;

De pu ta do João Car los Co ser, Pre si -
den te do PT;

De pu ta do Max Ma u ro Fre i tas Fi lho,
Pre si den te do PTB; 

De pu ta do Fe de ral Ri car do de Assis
Fer ra ço, Pre si den te do PPS;

Car li to Osó rio, Pre si den te do PMN; 
Namy Che quer, ex-Ve re a dor de Vi tó -

ria, Pre si den te do PC do B;
Sér gio Vi di gal, Pre fe i to do Mu ni cí pio

da Ser ra e Pre si den te do PDT.
Sr. Pre si den te, faço mi nhas as pa la vras des cri -

tas nes ta nota e pon tuo o meu re co nhe ci men to, como
ci da dão ca pi xa ba e como Se na dor, do ex ce len te tra -
ba lho de sen vol vi do pelo Dr. Ro nal do Albo em nos so
Esta do.

Era essa a co mu ni ca ção de Li de ran ça do PDT
que ti nha a fa zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro
Jucá, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
se rei bre ve, até para que pos sa mos ou vir ra pi da men -
te o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Pedi a pa la vra ape nas para fa zer um re gis tro
que con si de ro im por tan te para o País, es pe ci al men te
para a Re gião Ama zô ni ca: está sen do im ple men ta do,
está sen do pro je ta do nas For ças Arma das um pro gra -
ma de mo der ni za ção para for ta le cer a atu a ção do
Exér ci to, da Ae ro náu ti ca e da Ma ri nha em todo o ter ri -
tó rio bra si le i ro, cu i dan do das fron te i ras, prin ci pal men -
te na Re gião Ama zô ni ca.

Con si de ro ex tre ma men te im por tan te e re le van -
te esse pro gra ma, que está or ça do, até o ano de
2007, em algo em tor no de R$10 bi lhões. E o ma i or in -
ves ti men to, sem dú vi da, é a im plan ta ção do Si vam, já
em an da men to, que se mos tra im pres cin dí vel para o
con tro le e mo der ni za ção da que la Re gião.

Por tan to, pa ra be ni zo o Mi nis té rio da De fe sa e
os Co man dan tes das três For ças e re gis tro que, aqui
no Con gres so, es ta re mos em pe nha dos na bus ca de
ca mi nhos or ça men tá ri os para que efe ti va men te seja
im ple men ta da a pre sen ça do Go ver no bra si le i ro e
das For ças Arma das na Ama zô nia.

Peço en tão a trans cri ção da ma té ria ”Pro gra ma
de Mo der ni za ção até 2007 cus ta ria R$10 bi lhões“,
pu bli ca do pelo jor nal O Esta do de S. Pa u lo em ou tu -
bro des te ano.

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



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

(A ser pu bli ca do na for ma do art. 210 do 
Re gi men to Inter no.)

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 

ATÉ 2007 CUSTARIA US$10 BI

Re gião Ama zô ni ca é pri o ri da de e Si vam, o

pro je to que está mais avan ça do

Ro ber to Go doy

As For ças Arma das bra si le i ra pre ci sam de US$10 bi lhões

para exe cu tar até 2007 um pro gra ma mé dio de mo der ni za ção que

per mi ta aten der ao seu tra ba lho de pre ser va ção de in te res ses na -

ci o na is e da in te gri da de ter ri to ri al. O em pre en di men to mais avan -

ça do é o sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia (Si vam), da avi a ção

mi li tar, for ma do por ra da res de de fe sa e con tro le do es pa ço aé reo,

cen tros ele trô ni cos de vi gi lân cia e aler ta ae ro trans por ta dos em ja -

tos Emb-145 da Embra er, e uma po de ro sa for ça de de fe sa na for -

ma das ver sões avan ça das do avião tur boé li ce AL-29, o Su per tu -

ca no, pe sa da men te ar ma do.

O es for ço na Ama zô nia é pri o ri tá rio. O se cre tá rio de Esta do

ame ri ca no, Co lin Po well, ao fa zer do pre si den te Fer nan do Hen ri -

que Car do so um in ter lo cu tor pri vi le gi a do na Amé ri ca do Sul para os 

as sun tos da guer ra ao ter ror _ Fer nan do Hen ri que foi o pri me i ro

che fe de Esta do da re gião a ser in for ma do da ope ra ção de re ta li a -

ção con tra o Ta le ban _, tam bém in di cou que es pe ra en vol vi men to

do País na luta con tra or ga ni za ções ra di ca is.

Há pou co mais de duas se ma nas o De par ta men to de De fe -

sa anun ci ou que ob te ve “pro vas exe cu ti vas” de que as For ças

Arma das Re vo lu ci o ná ri as (Farc) e o Exér ci to de Li ber ta ção Na ci o -

nal (ELN), da Co lôm bia, mais o re cém-re a ti va do Sen de ro Lu mi no -

so, do Peru, man têm li ga ções com os mo vi men tos is lâ mi cos ar ma -

dos Hez bol lah, Ha mas e com o Al Qa e da, de Osa ma Bin La den.

“Que não se ilu dam as au to ri da des bra si le i ras: di an te des se foco

de cri se, os Esta dos Uni dos es pe ram ações efe ti vas con tra os re vo -

lu ci o ná ri os”, acre di ta um mi li tar ame ri ca no agre ga do ao ser vi ço di -

plo má ti co.

Fer nan do Hen ri que é o pri me i ro go ver nan te bra si le i ro em

137 anos _ des de a Gu er ra do Pa ra guai, em 1864 _ a con si de rar

uma ame a ça real de con fli to na fron te i ra, em bo ra dis po nha, pro por -

ci o nal men te, de me nos re cur sos que o im pe ra dor Pe dro II.

O Exér ci to pre ci sa de no vos blin da dos so bre ro das, le ves e

áge is, re des de co mu ni ca ções, tro pas es pe ci a li za das para re a ção

rá pi da e so bre tu do de re cur sos de in fra-es tru tu ra. O pro gra ma de

de sen vol vi men to e pes qui sa de car ros de com ba te ade qua dos ao

ce ná rio bra si le i ro foi in ter rom pi do há 10 anos e nes se in ter va lo a

atu a li za ção no se tor aca bou re sul tan do na ces são de ve lhos tan -

ques pe sa dos ale mães Le o par do I, e ame ri ca nos M-60, am bos de -

se nha dos nos anos 60, em bo ra le ve men te mo der ni za dos an tes de

se rem in cor po ra dos à for ça ter res tre.

Fro ta - Na Ma ri nha, o pro je to de ex pan são da fro ta flu vi al,

pró pria para a ação no pro vá vel te a tro de ope ra ções da Ama zô nia,

es bar ra na fal ta de re cur sos está li mi ta do a não mais de seis em -

bar ca ções. A in cor po ra ção do por ta-aviões mé dio São Pa u lo

(ex-Foch, fran cês) dá à avi a ção na val po der de ata que com os ja tos 

Skyha-wk. Mas o na vio ain da pre ci sa pas sar por um caro pro ces so

de atu a li za ção ele trô ni ca, ava li a do em US$24 mi lhões.

Os fu zi le i ros na va is, a tro pa pron ta para com ba te está sen do 

re e qui pa da, mas ain da pre ci sa ria dis por de pelo me nos um es qua -

drão de 6 he li cóp te ros ar ma dos do tipo Co bra, usa dos pe los ma ri -

nes ame ri ca nos. Uma ba ga te la de US$84 mi lhões. _ Ro me ro

Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, por vin te mi nu tos.

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
pro pa gan da ofi ci al, como a pre pa rar, des de sem pre,
o ter re no à cam pa nha ele i to ral vi san do à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, a ocor rer no pró xi mo ano, apre cia trom -
be te ar como prin ci pal con quis ta da atu al ad mi nis tra -
ção o con tro le da in fla ção, de há mu i to es pe ra do. O
Pla no Real é as sim apre sen ta do como uma es pé cie
de nova Lei Áu rea, que te ria li ber ta do os bra si le i ros,
so bre tu do os de ren da ba i xa, da es cra vi dão à in se gu -
ran ça eco nô mi ca, re sul tan te da rá pi da eva po ra ção do 
di nhe i ro de seus bol sos tão logo re ce bi am seus sa lá -
ri os ao fi nal de cada mês.

Antes obri ga do a acom pa nhar a su ces são de
pa drões mo ne tá ri os vo lá te is que não re sol vi am o
caos da alta ge ne ra li za da dos pre ços, o povo bra si le i -
ro te ria ago ra a se gu ran ça de sa ber quan to va lem as
cé du las e mo e das – con quan to min gua das  que tem
em seu bol so. Mais ain da, apre sen ta-se, na pro pa -
gan da, o Pla no Real como gran de re dis tri bu i dor de
ren da, ou, pelo me nos, como o iní cio con cre to de en -
ca mi nha men to da so lu ção des te que é o ma i or pro -
ble ma so ci al do Bra sil: a de si gual da de. Nes se cam po, 
o Bra sil é o cam peão.

A es pi ral in fla ci o ná ria foi re al men te de ti da  mé ri -
to do Pla no Real que nin guém con tes ta. Po rém, os
cus tos des sa fre a da nem sem pre são de vi da men te
exa mi na dos ou di vul ga dos.

Se, de fato, a cor ro são dos ga nhos dos as sa la ri -
a dos pela in fla ção foi con ti da ou mais ou me nos con ti -
da, e se as ins ti tu i ções fi nan ce i ras de i xa ram de ter,



com o fim da cor re ção mo ne tá ria, uma fon te ines go tá -
vel de ga nhos sem es for ço, a ver da de é que o Pla no
Real nada mu dou em ter mos da dis tri bu i ção da ren da
na ci o nal. E aqui abro um pa rên te se para di zer que a
cor re ção mo ne tá ria aca bou ape nas para al guns se to -
res: para os fi nan ci a men tos ru ra is, por exem plo, de
1995 até 1998, o que pre va le ceu foi a cor re ção de no -
mi na da TJLP.

Pois bem, se hou ve trans fe rên cia de ren da, ela
se deu dos se to res pro du ti vos em di re ção ao se tor fi -
nan ce i ro, aos ban cos, de acor do com re por ta gens e
mais re por ta gens pu bli ca das pela im pren sa na ci o nal, 
in clu si ve co men tá ri os das jor na lis tas Vera Ba tis ta,
Sô nia Ara ri pe e Ká tia Alu a ne, do Jor nal do Bra sil,
em re por ta gem pu bli ca da no dia 21 de no vem bro.

Não se tra ta, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
de di vul ga ção de re pór te res de opo si ção à cata de
es cân da los ou fo fo cas. Nada dis so: a con clu são é de
um es tu do fe i to es pe ci al men te para o tra di ci o nal diá -
rio ca ri o ca, o Jor nal do Bra sil, pela in sus pe i ta em -
pre sa de con sul to ria de ba lan ços Aus tin Asis. Se gun -
do seu re la tó rio, os gran des ban cos te ri am acu mu la -
do, na era FHC, uma mon ta nha de lu cros que mon ta a 
R$21 bi lhões, o equi va len te à re ce i ta tri bu tá ria de um
ano da União, aí in clu í da a Con tri bu i ção dita Pro vi só -
ria so bre Mo vi men ta ções Fi nan ce i ras (CPMF).

V. Exªs po de ri am pen sar ser esse lu cro pro ve ni -
en te da ati vi da de de em prés ti mos ao se tor pro du ti vo,
fun ção pre cí pua dos ban cos, mas, se pen sas sem as -
sim, es ta ri am re don da men te en ga na dos. Em sua ma -
i or par te, esse lu cro veio das ope ra ções cam bi a is e
do aba ti men to do im pos to de ren da dos cus tos com a
com pra dos ban cos fa li dos, fa ci li ta da pelo Go ver no.
Ou seja, ga nha ram com es pe cu la ção pura e sim ples,
sem con tri bu ir em nada para a eco no mia real, para a
pro du ção ou para o bem-es tar da po pu la ção.

Esses R$21 bi lhões lu cra dos pe los gran des
ban cos cons ti tu em, se gun do o re la tó rio da Aus tin
Asis, um cres ci men to de 313% de de zem bro de 1994
a de zem bro de 2000. Quer di zer, o lu cro das ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras mais que qua dru pli cou, ao pas so
que a eco no mia na ci o nal, me di da pelo Pro du to Inter -
no Bru to, an dou a pas so de cá ga do. Mais gra ve ain da, 
aqui lo que pa re cia im pos sí vel: os da dos pre li mi na res
re fe ren tes a 2001 in di cam que este de ve rá ser, para
os ban cos, o me lhor ano do Go ver no FHC, com re sul -
ta dos ain da mais fa vo rá ve is.

Para se ter uma idéia do ab sur do a que che ga -
mos, bas ta di zer que o anún cio do lu cro lí qui do do
Ban co do Bra sil, ao lon go dos nove pri me i ros me ses
des te ano, pro vo cou co men tá ri os irô ni cos de pes so as 
li ga das aos gran des ban cos pri va dos. Isso por que o

lu cro de R$750 mi lhões do ban co ofi ci al, em bo ra re -
co nhe ci do como ex cep ci o nal em re la ção ao pa tri mô -
nio lí qui do da em pre sa, se gun do os pa drões in ter na -
ci o na is, foi nada me nos que três ve zes me nor que o
do Itaú ou do Bra des co, os ma i o res ban cos pri va dos
na ci o na is.

Até mes mo uma co men ta ris ta como Mí ri am Le i -
tão, em ge ral mu i to com pre en si va com a po lí ti ca eco -
nô mi ca do Go ver no, em seu co men tá rio na ma nhã de
quar ta-fe i ra, na rá dio CBN, dis se que es ses lu cros
são exor bi tan tes e de mons tram uma dis tor ção gra ve
da eco no mia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fi na li zar este pro nun -
ci a men to com a ima gem con cre ta do que se po de ria
fa zer com os R$21 bi lhões em pos sa dos pe los do nos
dos 30 ma i o res ban cos pri va dos do País, fa vo re ci dos
pela po lí ti ca eco nô mi ca do Se nhor Fer nan do Hen ri -
que Car do so e do Sr. Pe dro Ma lan, Mi nis tro da Fa zen -
da. Pe los cál cu los da Con sul to ria Aus tin Asis, mais de 
um mi lhão de ca sas po pu la res po de ri am ser cons tru í -
das, re ti ran do da con di ção de sem-teto algo como
cin co mi lhões e du zen tos mil bra si le i ros, o equi va len -
te à po pu la ção de um Esta do como San ta Ca ta ri na.

Há ca sas que não fo ram cons tru í das, como sa -
be mos, ape sar de a pro pa gan da pin tar um re tra to de
uma ad mi nis tra ção vol ta da para as ques tões so ci a is.
Res ta ain da a cu ri o si da de da cons ta ta ção de que
esse lu cro é igual à soma dos re cur sos em pre ga dos
pelo Go ver no para so cor rer os ban cos fa li dos, pelo fa -
mi ge ra do Pro er.

Sr. Pre si den te, de for ma bre ve, gos ta ria de fa lar
so bre o tér mi no da gre ve dos pro fes so res, após acor -
do fe i to en tre o Go ver no e a clas se do ma gis té rio das
uni ver si da des fe de ra is do Bra sil.

Para con ce der um au men to de 13%, o Go ver no
de mo rou 100 dias, mes mo sa ben do que a fal ta de ne -
go ci a ção im pli ca ria em pre ju í zo ir re pa rá vel para os
uni ver si tá ri os, para as es co las de se gun do grau man -
ti das pelo Po der Pú bli co Fe de ral, en fim, para o en si no 
de um modo ge ral. A de mo ra na so lu ção do pro ble ma
che gou ao pon to de pre ju di car o pró prio ves ti bu lar e a
pes qui sa uni ver si tá ria, tão ne ces sá ria e im pres cin dí -
vel no mo men to em que o Bra sil dis pu ta um lu gar no
mer ca do in ter na ci o nal, co lo can do pro du tos con fiá ve -
is, que pos sam com pe tir em con di ções de igual da de
com o que é pro du zi do pe las na ções de sen vol vi das.

Enquan to o nos so País re ti ra sub sí di os, pre ju di -
can do a ge ra ção de em pre go e ren da dos nos sos tra -
ba lha do res, e im põe ta xas ab sur das de ju ros so bre os 
nos sos pe que nos e mi cro em pre sá ri os e a fa mi ge ra da 
TJLP – Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo –, que é um as -



sal to ao bol so do pe que no e do mé dio tra ba lha dor
bra si le i ro que quer pro du zir, mas não en con tra es tí -
mu lo por par te do Go ver no, os pa í ses de sen vol vi dos
apo i am cada vez mais seus em pre sá ri os com sub sí -
di os e ou tros in cen ti vos.

Sr. Pre si den te, tam bém é sa bi do que al guns
Esta dos, por mais ab sur do que pa re ça, em uma épo -
ca de cri se como a que es ta mos vi ven do, es tão an te -
ci pan do pelo me nos 30% do ICMS, um va lor as tro nô -
mi co para al guém que abre uma loja e ad qui re uma
de ter mi na da mer ca do ria para de po is re ven dê-la.
Antes de a mer ca do ria che gar à loja, o Go ver no já co -
bra 30% de ICMS. Isso está acon te cen do em Ser gi pe
e em vá ri os ou tros Esta dos bra si le i ros.

Por ca u sa des sa apro pri a ção do Go ver no do
Esta do de Ser gi pe, do Go ver no Alba no Fran co, na
fron te i ra en tre a Ba hia e Ser gi pe, na ci da de de To bi as
Bar re to, per de mos 70 em pre sas, o que sig ni fi ca per -
da de ar re ca da ção, já que as em pre sas de i xam de
exis tir, e de sem pre go ge ne ra li za do em um Mu ni cí pio
como o de To bi as Bar re to, tão po bre, tão ca ren te de
mão-de-obra, que se vê pre ju di ca do por que o Go ver -
no in sis te em fa zer a co bran ça an te ci pa da do ICMS,
ca u san do in sa tis fa ção e re vol ta não só na que le Mu ni -
cí pio, mas em todo o Esta do de Ser gi pe.

Co nhe ço vá ri os em pre sá ri os de Ara ca ju que es -
tão se ins ta lan do em Ala go as, onde não há an te ci pa -
ção do ICMS, e na Ba hia, onde são ofe re ci dos be ne fí -
ci os aos em pre sá ri os, como, por exem plo, a di mi nu i -
ção da alí quo ta do ICMS na me di da em que mais em -
pre gos são ge ra dos. Enquan to isso, no Esta do de
Ser gi pe, há um de se jo vo raz de au men to da ar re ca -
da ção, ge ran do de sem pre go e uma que bra de i ra ge -
ne ra li za da das em pre sas do nos so Esta do.

Mas, vol tan do ao as sun to da gre ve dos pro fes -
so res, gos ta ria de fa lar so bre a in fe liz ci ta ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so a
res pe i to dos pro fes so res, re fe rin do-se, no seu pro -
nun ci a men to fe i to an te on tem e pu bli ca do nos jor na is
de on tem, a uma pa les tra fe i ta nos Esta dos Uni dos,
quan do Sua Exce lên cia era con si de ra do um so ci a lis -
ta vi to ri o so e re vo lu ci o ná rio, que es ta va em ple no exí -
lio vo lun tá rio. Sua Exce lên cia ha via dito no seu pro -
nun ci a men to que aque les que se de di ca vam à ciên -
cia na uni ver si da de ou em qual quer ramo de ati vi da -
de, quan do não po di am pro du zir nada, de di ca vam-se
à car re i ra de pro fes sor.

Veja que in fe li ci da de, Sr. Pre si den te. Se um ho -
mem que foi pro fes sor du ran te gran de par te de sua
vida – in clu si ve, saiu do Bra sil es pon ta ne a men te, ten -
do ido mo rar no Chi le e lá se tor na do pro fes sor uni ver -
si tá rio – re fe re-se aos pro fes so res de for ma tão de -

pre ci a ti va é por que se con si de ra um ho mem não pro -
du ti vo, o que pen so ser ver da de. O Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so vive em aviões, é bom de dis cur so, 
bom de papo, bom de bla bla blá, como pou cos nas ci -
dos nes te País. Tal vez, Jâ nio Qu a dros e Col lor te -
nham sido bons nes se as pec to, mas o atu al Pre si den -
te da Re pú bli ca ba teu to dos os re cor des de bla bla blá,
de fala man sa, im pres si o nan do, com sua fala, até os
fran ce ses. Sua Exce lên cia re ce beu ho me na gens que
ne nhum Pre si den te da Re pú bli ca ja ma is re ce beu na
Fran ça.

O nos so Pre si den te da Re pú bli ca diz que quem
não pro duz tem que ser pro fes sor. Há quem pro du za
mais do que o pro fes sor? Se es tou fa lan do aqui, es -
tou pro du zin do algo. Se apre sen to pro je tos ou pro tes -
tos des ta tri bu na, es tou pro du zin do algo para este
País. E quem me en si nou? O pro fes sor. Se con cluí o
cur so de Di re i to no Esta do de Ser gi pe e fui Go ver na -
dor do Esta do – é ló gi co que devo mu i to ao es for ço
dos meus pais, Pe dro Va la da res e Dona Ca çu la, e ao
meu pró prio es for ço –, devo isso aos pro fes so res. Se
não fos sem os pro fes so res, eu te ria me for ma do? Se
eles não es ti ves sem pro du zin do na uni ver si da de,
como eu po de ria ter re ce bi do o di plo ma de ad vo ga -
do? Isso só foi pos sí vel gra ças aos pro fes so res.

Por tan to, ve nho a esta tri bu na di zer ao Pre si -
den te da Re pú bli ca, um ho mem cor di al e bem-edu ca -
do, que não faça mais isso com os pro fes so res, por -
que eles não me re cem. Inclu si ve, se fala isso, Sua
Exce lên cia está des me re cen do sua pró pria clas se.
Que clas se de su ni da! Su po nha mos que eu dis ses se
nes ta Casa que al guém que não qui ses se fa zer nada
de ve ria ser Se na dor da Re pú bli ca. Com que in co e -
rên cia eu me es ta ria por tan do! Eu es ta ria atin gin do a
mi nha pró pria Casa, o Se na do Fe de ral. Pelo con trá -
rio, quem qui ser pro du zir para o povo bra si le i ro ve nha
para o Se na do Fe de ral! Elo gio a Casa a que per ten -
ço, por que sei o va lor que têm os Se na do res para
este País.

Ontem mes mo, foi vo ta da uma me di da pro vi só -
ria de au to ria do Pre si den te da Re pú bli ca. O Se na do
Fe de ral por tou-se com a ma i or dig ni da de e com es pí -
ri to de vi são so ci al. Pra ti ca men te se ria pro i bi do o fun -
do de aval para os pe que nos e mi cro em pre sá ri os. Do -
ce i ras, cos tu re i ras e agri cul to res se ri am pre ju di ca dos
pela me di da pro vi só ria se gun do a qual o Go ver no
apli ca ria R$100 mi lhões no se tor e, ao mes mo tem po, 
pro i bi ria o aces so ao fi nan ci a men to dos pe que nos e
mi cro em pre sá ri os de todo o Bra sil, in clu si ve do cam -
po. Se não fos se o Se na do Fe de ral, essa me di da pro -
vi só ria não va le ria nada para o pe que no em pre sa ri a -



do na ci o nal. Esse é um exem plo do que o Se na do Fe -
de ral pro duz. O Se na do Fe de ral tra ba lha.

Os uni ver si tá ri os sa bem o va lor do pro fes sor.
Te nho cer te za de que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so co me teu um equí vo co ao fa zer tal de cla -
ra ção. Mas um ho mem que exer ce o car go de Pre si -
den te da Re pú bli ca não pode co me ter tal tipo de equí -
vo co, de erro, de in jus ti ça, fa zen do acu sa ções in de vi -
das a uma clas se que tan to con tri bui para o de sen vol -
vi men to do nos so País. Aliás, se os bra si le i ros ou vis -
sem o que di zem os pro fes so res, o Bra sil se ria mu i to
di fe ren te e es ta ria pro du zin do mu i to mais para a sua
gen te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias, por per -
mu ta com a no bre Se na do ra Ma ri na Sil va. S. Exª dis -
põe de 20 mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Se na -
do ra He lo í sa He le na ha via so li ci ta do an tes.

A SRª HELOÍSA HELENA(Blo co/PT – AL) – Sr.
Pre si den te, eu ha via pe di do a pa la vra para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Mu i to obri ga da.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, se for pos sí vel, tam bém so li ci to a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Infe liz -
men te, isso não será pos sí vel, por que já es tão ins cri -
tos qua tro ora do res. (Pa u sa.)

Re ti fi co a mi nha in for ma ção. Os que fa la ram an -
te ri or men te o fi ze ram como Lí de res. Des sa for ma, es -
tão ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel a Se na -
do ra He lo í sa He le na, o Se na dor Ma u ro Mi ran da e o
Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, peço a gen ti le za de V. Exª ze rar o meu
tem po, se não já co me ço o meu dis cur so com dois mi -
nu tos e meio a me nos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fá-lo-ei.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to

obri ga do, Sr. Pre si den te.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ha ve rá

mais um ta ri fa ço no Pa ra ná. O pe dá gio es ta rá sen do
cor ri gi do no dia 1º de de zem bro, e as ta ri fas au men ta -

rão até 19,35%, de pen den do da pra ça de pe dá gio
.Por exem plo, a pra ça de pe dá gio que fica em Ira ti terá 
um au men to de 19,35%; a que fica em Por to Ama zo -
nas, 19,35%, e as sim por di an te.

No ano em que a in fla ção não de ve rá che gar
aos 7%, é fá cil pre ver o que vai acon te cer com es ses
au men tos ab sur dos que es tão sen do con ce di dos e
au to ri za dos pelo Go ver na dor do Pa ra ná, Ja i me Ler -
ner, que, por nun ca an dar nas ro do vi as do Esta do,
não sabe o que sig ni fi ca pa gar pe dá gio.

As en ti da des de clas se no Pa ra ná, que, nes te
mo men to, es tão ace i tan do pa ci fi ca men te esse au -
men to, de ve ri am le var ao Go ver na dor cál cu los, como
está fa zen do, por exem plo, a Fe de ra ção da Agri cul tu -
ra do Esta do do Pa ra ná, pro tes tan do con tra o au men -
to do pe dá gio. Não é pos sí vel que te nha mos que as -
sis tir com pla cen te men te – ape nas re cla mar, sem to -
mar ne nhu ma pro vi dên cia – a es ses au men tos, que
têm se re pe ti do.

Qu e ro até vol tar ao ano de 1998, quan do dis pu -
ta va a ele i ção para o Go ver no do Esta do do Pa ra ná o
Se na dor Re quião con tra o atu al Go ver na dor, Ja i me
Ler ner. Na que le mo men to, era im por tan te para o atu -
al Go ver na dor agra dar os ele i to res, e, as sim, ele re -
du ziu o pre ço do pe dá gio. Pa re cia que o Go ver na dor
ti nha to ma do cons ciên cia do im pac to do pe dá gio na
eco no mia do Esta do, pois ha via ado ta do uma pos tu ra 
que foi apla u di da por to dos, é cla ro, re du zin do em
50% o pre ço do pe dá gio nas ro do vi as do Pa ra ná. Mas 
des con fiá va mos que aque la era ape nas uma ma no -
bra ele i to ral ou ele i to re i ra. Logo após as ele i ções,
con for me pre vía mos, o au men to foi de 116%. Ele não
só re to mou os 50% que ha via des con ta do nos pre ços
do pe dá gio no Pa ra ná, como tam bém co lo cou mais
um tan to em cima, e, em al guns ca sos, o pe dá gio
che gou a au men tar em 116%. O au men to mí ni mo que 
foi dado na que le mo men to foi de 70%.

To dos sa bem que es ta mos em um re gi me in fla -
ci o ná rio e que a in fla ção gira em tor no de 5% a 6% ao
ano. Na que le ano em que o pe dá gio teve um au men to 
de 116%, a in fla ção foi de 6%. Não é pos sí vel en ten -
der e mu i to me nos ace i tar isso.

As en ti da des de clas se co me ça ram a pro tes tar,
mas não adi an tou. O Go ver na dor ti nha mes mo um
com pro mis so com as con ces si o ná ri as de pe dá gio. O
Go ver na dor ti nha um com pro mis so com as em pre i te i -
ras, que, em 26 pra ças de pe dá gio no Pa ra ná, es tão,
mais uma vez, ga nhan do um pre sen te de Pa pai Noel.
O Go ver na dor Ja i me Ler ner, sem ves tir a rou pa do
Pa pai Noel, está dan do um pre sen tão para as con -
ces si o ná ri as com esse novo au men to em cima da -
que le que ha via sido dado.



O im pac to que o pe dá gio traz para a eco no mia
do Esta do po de ria ser re su mi do as sim: para a agri cul -
tu ra, no cus to de sua pro du ção, o pe dá gio in ter fe re
com 4%, ou seja, o cus to para o agri cul tor, ao pro du zir 
fe i jão, ar roz, mi lho, soja e car ne, está ele va do em 4%.
Esse cál cu lo não é meu, mas sim da pró pria Se cre ta -
ria de Agri cul tu ra do Go ver no que está con ce den do
esse au men to. Então, o au men to do cus to de pro du -
ção da agri cul tu ra é de 4%.

De ou tro lado, além de ha ver au men to no cus to
de pro du ção da agri cul tu ra, al guns ne gó ci os são in vi -
a bi li za dos. Eu já dis se aqui que al gu mas car gas têm
va lor me nor do que o to tal do pe dá gio pago para
trans por tá-las. Por exem plo, o cal cá rio, que é um in su -
mo in dis pen sá vel para a agri cul tu ra: se o ca mi nhão
car re gar lá na zona de pro du ção e se as pra ças de pe -
dá gio ace i tas sem o pa ga men to com o pro du to, o ca -
mi nhão che ga ria va zio ao seu des ti no, por que o pe -
dá gio co me ria todo o cal cá rio.

Para que se te nha uma idéia, ci ta rei um cál cu lo
rá pi do que fiz: em uma re gião de pro du ção como Ma -
rin gá ou Cas ca vel, no nor te ou no oes te do Esta do,
uma car re ta que fi zes se dez fre tes em um mês, trans -
por tan do car gas para o Por to de Pa ra na guá, para ex -
por ta ção, de i xa ria R$2.500,00 nas pra ças de pe dá -
gio. Uma car re ta de i xa rá, em mé dia, por vi a gem, nas
pra ças de pe dá gio, R$250,00. Fa zen do dez vi a gens
ao mês, de i xa rá nas pra ças de pe dá gio o to tal de
R$2.500,00. Sig ni fi ca que, em cin co anos, essa car re -
ta te ria de i xa do nas pra ças de pe dá gio
R$150.000,00, ou seja, a cada cin co anos, o pro pri e -
tá rio da car re ta te ria de i xa do um va lor equi va len te ao
da pró pria car re ta. Ele per de a car re ta para os do nos
das es tra das, no Pa ra ná, em cin co anos. A R$
2.500,00 por mês, após ses sen ta me ses, são R$
150.000,00, o que dá para com prar uma car re ta. Mas
ele pa gou isso para os do nos das ro do vi as do Pa ra ná!

Alguém pode fa zer re fe rên cia a uma pro pa gan -
da do Go ver no do Esta do, em que um bor ra che i ro diz
que ago ra não tem mais tra ba lho, que não dá mais
para con ti nu ar com a bor ra cha ria, por que as es tra das 
es tão li si nhas, de vi do ao pe dá gio. Na ver da de, o que
está fi can do li si nho é o bol so do ca mi nho ne i ro, do tra -
ba lha dor, Se na do ra He lo í sa He le na. 

Con ver sei re cen te men te com um ca mi nho ne i ro
em Pon ta Gros sa, aliás, pre si den te do ór gão que re -
pre sen ta os ca mi nho ne i ros no Pa ra ná, o Ne u ri, que
me dis se que um ca mi nho ne i ro que sai da re gião nor -
te do Esta do vai de i xar, em mé dia, R$2.500,00 nos
pos tos de pe dá gio, se o ve í cu lo for uma car re ta; se o
ve í cu lo for um ca mi nhão me nor, vai de i xar, em mé dia, 

R$1.500,00. O que re pre sen ta o lu cro do ca mi nho ne i -
ro au tô no mo. 

Essa si tu a ção está in vi a bi li zan do uma ati vi da de
que é mu i to im por tan te, pois 70% das car gas, pelo
me nos no meu Esta do – e acre di to que isso ocor ra no
Bra sil in te i ro –, são trans por ta das por via ro do viá ria.
Mas a in sen si bi li da de e a ga nân cia es tão trans for -
man do a ati vi da de do ca mi nho ne i ro em um gran de
pe sa de lo. Se ele uti li za as ro do vi as que têm pe dá gio,
ele de i xa um pe da ço do seu ca mi nhão para o dono da 
con ces si o ná ria da es tra da. Se ele pe gar ou tra ro do -
via, en con tra rá 10 mil qui lô me tros de es tra das aban -
do na das e es bu ra ca das. Ele sa i rá de casa sem sa ber
se vai che gar ao seu des ti no, mu i tas ve zes sa cri fi can -
do até a pró pria car ga, em fun ção do es ta do pre cá rio
das ro do vi as, que fo ram aban do na das pelo atu al Go -
ver no.

Essa si tu a ção é um pe sa de lo para o ca mi nho -
ne i ro.

Eu fa lei da agri cul tu ra e do ca mi nho ne i ro. E o
con su mi dor? É cla ro que es sas ta ri fas es tão sen do
re pas sa das para o pre ço do pro du to que vai ser con -
su mi do. Ne nhum ci da dão que vai a um su per mer ca do 
ou a uma ven da de be i ra de es tra da para fa zer com -
pra vai ad qui rir uma mer ca do ria que não te nha an da -
do por uma ro do via e que não te nha – no caso do Pa -
ra ná – pago um pe dá gio. Essa ta ri fa, sen do acres ci da
de 19,35%, em um ano em que a in fla ção não che ga a 
7%, lo gi ca men te vai ser re pas sa da para o pre ço da
mer ca do ria.

Então, to dos, ten do ou não car ro, es tão pa gan -
do o ab sur do au men to de pe dá gio nas ro do vi as do
Pa ra ná. 

O que fa zer? Te mos de en con trar uma so lu ção
para esse pro ble ma. Como há um con tra to de con -
ces são en tre o Esta do e es sas con ces si o ná ri as,
apre sen tei dois pro je tos. Um de les foi re la ta do pelo
Se na dor Ro ber to Re quião, já está pron to para vir a
ple ná rio – não sei por que ain da não o vo ta mos em
ple ná rio –, e pede que as em pre sas con ces si o ná ri as
abram as suas con ta bi li da des para que pos sa mos ve -
ri fi car o quan to elas es tão fa tu ran do e in ves tin do. É o
mí ni mo que se pode co brar de quem tem uma con -
ces são pú bli ca, pois é o pú bli co que está pa gan do
essa con ta. É a po pu la ção que está pa gan do o au -
men to do pe dá gio. Elas ain da re cla mam que não está
bom, e o Go ver na dor diz que deu o au men to, se não
as con ces si o ná ri as não con se gui ri am fa zer as suas
me lho ri as. 

Que me lho ri as são es sas? Onde es tão as du pli -
ca ções pro me ti das? Eu ando de car ro pelo Pa ra ná,
não de avião. Fa zen do isso, pago pe dá gio. É ló gi co



que fico bra vo, as sim como to dos os que pa gam
aque la taxa ab sur da, só que não es tou ven do as du -
pli ca ções pro me ti das quan do hou ve a con ces são.

Por exem plo, a re gião de Ma rin gá/Cam po Mou -
rão é de ex tre ma im por tân cia, pois é uma zona de
pro du ção agrí co la, agro in dus tri al, com co o pe ra ti vas
como a Co ca mar e a Co a mo, as ma i o res do Bra sil. To -
dos que pa gam pe dá gio es tão as sis tin do ao se guin te: 
a ro do via con ti nua em mão úni ca, sem dar con di ções
de es co a men to para aque la enor me pro du ção des sa
re gião ri quís si ma, mas o Go ver na dor dis se que está
tudo bem, que as con ces si o ná ri as es tão cum prin do o
seu de ver. 

Mas para sa ber se es tão cum prin do ou não, te -
mos que, no mí ni mo, co nhe cer os con tra tos. O que
es tou pro pon do é que, em pri me i ro lu gar, se abra a
con ta bi li da de para que pos sa mos co nhe cer o que
está sen do fa tu ra do e o que está sen do in ves ti do e,
as sim, sa ber se está sen do jus to o pre ço co bra do, e
prin ci pal men te o au men to con ce di do. Em se gun do lu -
gar, que, em no vas con ces sões de ro do vi as, se faça
um re la tó rio de im pac to eco nô mi co e so ci al, por que
mu i tas pri va ti za ções e con ces sões re sul tam em de -
sem pre go e em pro ble mas para a ati vi da de eco nô mi -
ca da que la re gião e da que le Esta do. 

Se as con ces sões ro do viá ri as fos sem pre ce di -
das de um re la tó rio de im pac to eco nô mi co e so ci al,
po de ría mos ava li ar se a con ces são iria tra zer ou não
be ne fí ci os, ren da e es tí mu lo à ati vi da de eco nô mi ca
da re gião, tra zen do re al men te van ta gens.

No en tan to, o re la tó rio de im pac to eco nô mi co e
so ci al não é fe i to. Te nho um pro je to, que tam bém está
pa ra do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que
se ria bom se fos se vo ta do. Pre go, re al men te, que se
faça uma aná li se de cada con tra to de con ces são,
para ve ri fi car se ele está sen do cum pri do. Se não o
es tão cum prin do, que o pró xi mo Go ver no do Pa ra ná – 
por que este não o fará – de nun cie, can ce le o con tra to, 
tome a ro do via da con ces si o ná ria e pas se a ad mi nis -
trá-la. Nes se caso, po de ria até co brar pe dá gio, mas
com va lor jus to, pa gá vel, e que es te ja ao al can ce dos
con tri bu in tes e usuá ri os das ro do vi as do Pa ra ná, o
que não ocor re atu al men te.

Sr. Pre si den te, já se anun cia um ou tro ”ta ri fa ço“.
Pa re ce que a água terá seu pre ço ma jo ra do em 18%;
que o pre ço da ener gia elé tri ca, em fun ção da cri se,
pas sa rá por um au men to; e o IPVA tam bém terá seu
va lor ma jo ra do. Mas pre ci sa mos ver o lado dos tra ba -
lha do res, que es tão sem re a jus te sa la ri al há mu i to
tem po. Ou será que essa gre ve nas uni ver si da des foi
à toa? Não são ape nas os pro fes so res e fun ci o ná ri os
das uni ver si da des que não vêm re ce ben do re a jus te

sa la ri al. Pra ti ca men te to dos os tra ba lha do res do Bra -
sil es tão nes sa si tu a ção há qua tro ou cin co anos, e
são eles que pa ga rão o re a jus te da luz elé tri ca e da
água.

Há eco no mis tas cal cu lan do que o im pac to des -
sas ta ri fas na in fla ção do pró xi mo ano po de rá che gar
a 50%, ou seja, 2,5% a 3%. Isso é mu i to, em um re gi -
me in fla ci o ná rio ba i xo. É um im pac to que de te ri o ra o
po der de com pra do sa lá rio dos tra ba lha do res e o
Con gres so Na ci o nal de ve ria to mar uma po si ção a fim
de im pe dir es ses au men tos abu si vos, sem cri té rio,
sem fun da men to e sem re fe rên cia. Se a in fla ção é de
5%, como se jus ti fi car um au men to de 19%? Se te -
mos uma in fla ção de 5%, como jus ti fi car um au men to
de 18% na água.

Além de tudo isso, ain da exis te a taxa mí ni ma
co bra da pe las em pre sas de água e de ener gia elé tri -
ca. Te nho um pro je to que pro í be a co bran ça des sa
taxa, obri gan do a em pre sa a co brar pelo con su mo. 

No caso da água, a si tu a ção ain da é mais gra ve, 
Sr. Pre si den te: pa gam-se 10 me tros cú bi cos mes mo
que se con su ma 1 me tro cú bi co. Eco no mi za-se água
o mês in te i ro, mas, no fim do mês, se se gas ta ram 2
me tros cú bi cos, pa gam-se 10 me tros cú bi cos. E so -
bre es ses 10 me tros cú bi cos ain da in ci dem 80%, de
taxa de es go to. Alguém pode pen sar: ”Mas isso é mu i -
to pou co. A água cus ta pou co“. É pou co para quem
ga nha mu i to, mas para os as sa la ri a dos bra si le i ros,
com cer te za, o im pac to é enor me, se se so ma rem as
con tas de água, de luz, o IPVA, que mu i tos têm que
pa gar, e os pe dá gi os, que to dos pa gam quan do con -
so mem as mer ca do ri as que sãos trans por ta das pe las 
es tra das.

Por tan to, algo está er ra do, Sr. Pre si den te. Essas 
ta ri fas não po dem ser au men ta das sem cri té rio, sem
se le var em con ta pelo me nos a in fla ção do pe río do,
prin ci pal men te por que há cor ro são dos sa lá ri os por
uma in fla ção que é pe que na, mas exis te. So ma da, a
in fla ção che gou a 35% nos úl ti mos anos, e já exi ge a
cor re ção in clu si ve da ta be la do Impos to de Ren da. O
que o Go ver no não quer. O Go ver no não quer que se
cor ri ja a ta be la do Impos to de Ren da, mas per mi te a
cor re ção das ta ri fas, o que pode pi o rar ain da mais a
qua li da de de vida dos tra ba lha do res bra si le i ros, au -
men tan do as de si gual da des so ci a is no País, por que
ta ri fas pú bli cas ou ta ri fas de em pre sas sob con ces -
são de vem ser ad mi nis tra das pelo Go ver no ou, no mí -
ni mo, pe las agên ci as re gu la do ras – que, nes te caso,
se es tão omi tin do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?



O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – 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 Osmar Dias, para onde vai essa re ce i ta ex tra, ab -
sur da e ar bi trá ria do pe dá gio do Pa ra ná? Hoje já sa -
be mos, com o es cân da lo na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, ca i -
xa 2 do Ta ni gu chi, R$33 mi lhões para uma de cla ra -
ção ofi ci al de R$3 mi lhões na úl ti ma ele i ção mu ni ci -
pal! Mas o pro ble ma é mais sé rio, por que o que aba la
o nos so Esta do, hoje, não é só a de so nes ti da de; é a
bur ri ce e a in com pe tên cia. Hoje pela ma nhã, numa rá -
dio da re gião de Lon dri na, eu co men ta va com o co -
mu ni ca dor que me en tre vis ta va a ques tão da re gião
me tro po li ta na. São ci da des ge mi na das, co nur ba das,
e o mo ra dor de Ro lân dia, que tra ba lha em Lon dri na,
paga pe dá gio para ir tra ba lhar, para vol tar para o al -
mo ço, para vol tar ao tra ba lho de po is do al mo ço, e
para re gres sar a casa à no i te. E paga IPVA. Essas re -
giões co nur ba das são ver da de i ros es pa ços ur ba nos
úni cos, mas a ga nân cia e a in com pe tên cia in tro du zi -
ram o pe dá gio tam bém nes sas ci da des pra ti ca men te
ge mi na das, in ter-re la ci o na das. O au men to pro pos to,
de 19%, que pas sa a vi ger dia 1º, é re al men te um cri -
me. Ele vai para os ca i xas 2 de cam pa nhas ele i to ra is,
sus ten ta acor dos po lí ti cos, com pra le gen das e des -
mo ra li za, de for ma com ple ta, o pro ces so ele i to ral. O
ca mi nho é esse. As Opo si ções já as su mi ram o com -
pro mis so, e este tam bém é o com pro mis so do meu
Par ti do no Pa ra ná, o PMDB: va mos pu bli car os con -
tra tos. Quem es ti ver ta pan do bu ra co e cor tan do mato
vai re ce ber por isso e não mais do que por isso. E os
con tra tos que fo rem da no sos à eco no mia do Esta do
de vem ser anu la dos. Alguém per gun ta ria: ”Mas
como?“ Anu la dos por que não exis te di re i to ad qui ri do
con tra o in te res se pú bli co. E o Go ver no do Ler ner,
com os seus er ros e a sua in com pe tên cia, não é o fim
dos tem pos para o Pa ra ná. Tudo pode ser cor ri gi do. E
te re mos um gran de ple bis ci to a res pe i to des sas
ques tões no ano que vem.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ro ber to Re quião. 

V. Exª tem ra zão. É obri ga ção do pró xi mo Go ver -
no pro ce der à re vi são dos con tra tos e can ce lar os que 
fo rem pos sí ve is de can ce lar, por des cum pri men to de
cláu su las.

Qu e ro dar um ou tro exem plo. V. Exª ci tou – e mu -
i to bem – Lon dri na, por que lá as pes so as se des lo -
cam de uma ci da de para ou tra, pa gam pe dá gio, vol -
tam e pa gam pe dá gio de novo. É o caso – e vou ci tar
um exem plo que V. Exª mu i to bem co nhe ce – da co o -
pe ra ti va que fica em Pal me i ra. Se o pro du tor de le i te
de Pal me i ra qui ser fu gir do pe dá gio e, para isso, en -

tre gar o le i te em Pon ta Gros sa, ele não con se gui rá fu -
gir, por que há uma pra ça de pe dá gio. Ocor re que, na
mes ma ro do via, vin te e seis qui lô me tros de po is, há
ou tra pra ça de pe dá gio. 

Cre io que é um re cor de mun di al. Não deve exis -
tir, no mun do, uma pra ça de pe dá gio tão pró xi ma da
ou tra como ali, en tre Pon ta Gros sa e Cu ri ti ba. O pro -
du tor, en tão, po de rá pen sar em ir para Cu ri ti ba. Ele
pa ga rá pe dá gio, por que ele es ta rá exa ta men te no
meio das duas pra ças, onde o pe dá gio é co bra do
numa dis tân cia de 26 qui lô me tros na mes ma ro do via.
Se ele qui ser ir para Pal me i ra ou Por to Ama zo nas, ele 
pa ga rá pe dá gio, por que há ou tra pra ça de pe dá gio,
num triân gu lo que se for ma ali. E é ali exa ta men te que 
o au men to será de 19,35%. Um ab sur do, por tan to! 

O le i te, que já tem o seu pre ço in fi ni ta men te de -
te ri o ra do...

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) –– A pes -
soa cai numa ar ma di lha, Se na dor.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Exa ta -
men te!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) –Não são 
pra ças de pe dá gio. São ar ma di lhas para pe gar os in -
ca u tos e sa cri fi ca dos pro du to res.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – A nos -
sa co o pe ra ti va, que pro duz le i te, tem, na ver da de,
três can ce las: uma em cada pe dá gio, cer can do os
pro du to res e au men tan do o cus to de pro du ção do le i -
te, que já não ofe re ce mar gem de lu cro.

De ou tro lado, é épo ca de tem po ra da. V. Exª
ima gi ne a ro do via que leva ao li to ral do Esta do, que é
a mes ma que leva ao Por to de Pa ra na guá. Men ci o nei
aqui o im pac to do pe dá gio na eco no mia do Esta do,
nos se to res pro du ti vos, na agri cul tu ra, na agro in dús -
tria, na in dús tria, en fim, em to dos os con su mi do res. A
pes soa, en tão, pen sa: ”Bom, já tra ba lhei o ano in te i ro,
que ro ir ao li to ral“. No en tan to, ela vai en con trar um
dos pe dá gi os mais ca ros do mun do. Para ir ao li to ral e
vol tar, o ci da dão paga duas ve zes, em uma ro do via
que já es ta va du pli ca da. Hou ve um me lho ra men to mí -
ni mo na ro do via, mas ali se paga um pe dá gio al tís si -
mo. 

Como con se qüên cia, não há al ter na ti va: ou o ci -
da dão paga o pe dá gio, ou não tem al ter na ti va, como
em ou tros pa í ses do mun do, em que se dá al ter na ti va
e se exi ge a du pli ca ção da ro do via.

Sr. Pre si den te, eu, que co brei que se ze ras se o
tem po, não cum pri o meu tem po. Vou en cer rar o meu
pro nun ci a men to di zen do o se guin te: o pre ço co bra do
pelo pe dá gio no Pa ra ná é um ab sur do tão gran de que
é obri ga ção de quem as su mir o pró xi mo Go ver no le -



var mu i to a sé rio esse as sun to e re ver os con tra tos,
para aca bar com a ma ma ta das con ces si o ná ri as.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa

agra de ce a con tri bu i ção do Se na dor Osmar Dias no
que diz res pe i to ao cum pri men to do ho rá rio re gi men tal.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por 
20 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, que ro me ins cre ver, como Lí der do
PMDB, para fa lar no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Se na dor Ma gui to Vi le la, se V. Exª fa lar após a Ordem
do Dia, V. Exª terá 20 mi nu tos. Antes, terá ape nas 5
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Admi ro
os co nhe ci men tos re gi men ta is de V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT –AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– São ape nas es ses, Sr. Pre si den te. Não se ilu da.

Sr. Pre si den te, eu ha via fa la do an te ri or men te,
des ta tri bu na, a res pe i to de um pro ble ma que vem
sen do mo ti vo de pre o cu pa ção dos ex tra ti vis tas, pes -
ca do res, am bi en ta lis tas e, so bre tu do, da que las pes -
so as que pen sam, es tra te gi ca men te, como de vem
ser uti li za dos os nos sos re cur sos na tu ra is, prin ci pal -
men te os que têm re per cus são re le van te tan to do
pon to de vis ta am bi en tal quan to do pon to de vis ta so -
ci al. 

Re fi ro-me aos man gue za is do Nor des te do nos -
so País, que, la men ta vel men te, vêm sen do de vas ta -
dos e têm sido mo ti vo de pre o cu pa ção, tan to de mi -
nha par te quan to da do De pu ta do Luiz Alber to, do PT
da Ba hia. 

Eu ha via me pro nun ci a do con tra a in ten sa de -
vas ta ção que se vem dan do so bre o que res ta dos
man gue za is no li to ral nor des ti no e o seu dra má ti co
efe i to so bre as co mu ni da des ex tra ti vis tas tra di ci o na is
ali ins ta la das se cu lar men te.

Nos úl ti mos dois anos, te mos re ce bi do e en ca -
mi nha do às au to ri da des com pe ten tes inú me ras de -
nún ci as pro ve ni en tes es pe ci al men te da Ba hia e do
Rio Gran de do Nor te com re fe rên cia à ex pan são de -
sor de na da e pre da tó ria da car ci ni cul tu ra em áre as de
man gue zal –– de nún ci as es sas sem pre as so ci a das à 

ne gli gên cia e à co ni vên cia dos agen tes lo ca is de pro -
te ção am bi en tal.

Che guei a tra tar des se as sun to por in ter mé dio
de mi nha as ses so ria e tam bém pes so al men te, em
au diên cia com o Pre si den te do Iba ma, Dr. Ha mil ton
Ca sa ra. Em to das as opor tu ni da des, o Dr. Ca sa ra nos 
re ce beu, ou viu-nos com aten ção e com pro me teu-se
a to mar pro vi dên ci as. 

Fe liz men te, des ta vez, Sr. Pre si den te, que ro
usar esta tri bu na para re gis trar e lou var a atu a ção do
Iba ma e o de sem pe nho da sua equi pe téc ni ca em
Bra sí lia, que foi pelo Dr. Ca sa ra de sig na da para efe tu -
ar um le van ta men to da si tu a ção em toda a Re gião
Nor des te, a co me çar pelo Rio Gran de do Nor te – prin -
ci pal pro du tor na ci o nal de ca ma rões. 

Os re sul ta dos pre li mi na res des se le van ta men to
sur pre en dem os téc ni cos en vi a dos de Bra sí lia pe las
gran des di men sões de áre as de gra da das, bem como
no que se re fe re aos in dí ci os de ir re gu la ri da des de or -
dem po lí ti co-ad mi nis tra ti va en vol ven do a ge rên cia lo -
cal do Iba ma, se to res do go ver no es ta du al e gran des
em pre sas asiá ti cas de pro du ção e ex por ta ção de ca -
ma rão. Como se não bas tas se o fato de as em pre sas
asiá ti cas ope ra rem na Ama zô nia com al tís si mo grau
de de vas ta ção para os nos sos re cur sos flo res ta is, es -
sas em pre sas ago ra ope ram tam bém nos man gue za -
is, com a cri a ção de ca ma rão, por meio da car ci ni cul -
tu ra. 

Na ava li a ção da equi pe, as ex ten sões de áre as
de vas ta das são de tal or dem e tão gran de o nú me ro
de vi ve i ros de ca ma rões ins ta la dos no man gue zal po -
ti guar que se rão ne ces sá ri os pelo me nos qua tro me -
ses de tra ba lho con tí nuo para que se quan ti fi que ba -
si ca men te esse pro ble ma no Rio Gran de do Nor te.

Até o mo men to, no en tan to, de ze nas de au tos
de in fra ção já fo ram la vra dos e es tão sen do pu ni dos
em pre en de do res que não res pe i tam o em bar go im -
pe tra do pela au to ri da de am bi en tal com pe ten te.
Aque les que ple i te i am li cen ci a men to para no vos pro -
je tos es tão sen do ori en ta dos para se es ta be le ce rem
em áre as fora dos man gue za is. A equi pe do Iba ma,
com sede em Bra sí lia, uti li za he li cóp te ro dis po ni bi li -
za do es pe ci al men te para essa ope ra ção e con ta com
o apo io de po li ci a is fe de ra is. 

Nos úl ti mos dias, to dos os gran des ve í cu los de
co mu ni ca ção do Esta do de di cam di a ri a men te gran -
des es pa ços para no ti ci ar o que hoje se cha ma de
me ga o pe ra ção do Iba ma no Rio Gran de do Nor te.
Lou va mos que a so ci e da de po ti guar pos sa ter esse
tipo de no tí cia po si ti va num es pa ço onde até bem re -
cen te men te se de nun ci a vam omis são e ne gli gên cia
dos ór gãos am bi en ta is com pe ten tes. Nes se as pec to,



aliás, se gun do a equi pe do Dr. Ca sa ra, des ta que-se es -
pe ci al men te o em pe nho e a de di ca ção exem pla res dos
di ver sos téc ni cos do Iba ma em Na tal, in de pen den te -
men te das crí ti cas que fa zem à sua ge rên cia lo cal.

Sa be mos, in clu si ve, que uma ope ra ção des sa or -
dem es bar ra rá na re sis tên cia de gru pos ins ta la dos na
es tru tu ra lo cal de po der eco nô mi co e po lí ti co, que
têm-se be ne fi ci a do dos gran des ne gó ci os com a pro du -
ção de ca ma rões em vi ve i ros nos nos sos man gue za is.

Abro aqui um pa rên te se para di zer que não te -
mos ne nhu ma re sis tên cia ou pre con ce i to em re la ção
aos in ves ti do res e em pre en de do res que que rem ins -
ta lar ne gó ci os que pos sam ser ren tá ve is do pon to de
vis ta de suas ati vi da des pro du ti vas. No en tan to, não
po de mos ce der a ne nhum tipo de pres são, de qual -
quer seg men to, se es ses em pre en di men tos não es ti -
ve rem de acor do com aqui lo que deva ser pra ti ca do e
que está es ta be le ci do na le gis la ção am bi en tal do
nos so País. 

La men ta vel men te, es ses gru pos de pres são,
tan to do pon to de vis ta po lí ti co quan to do dos em pre -
en de do res, têm agi do de for ma a ini bir a ação da au -
to ri da de com pe ten te quan do esta está no cum pri -
men to de suas atri bu i ções, qual seja, a de fa zer cum -
prir a lei que apro va mos nes ta Casa e no Con gres so
Na ci o nal no que diz res pe i to aos cri mes am bi en ta is.
De sor te que re co nhe ço o es for ço que o Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, por in ter mé dio do Iba ma, está re a li -
zan do. E, ao mes mo tem po, que ro ad mo es tar a to dos
os Par la men ta res e ao pró prio Pre si den te da Re pú bli -
ca que não po de mos ce der a pres sões de in ves ti do -
res ou de po lí ti cos li ga dos a es ses in ves ti do res que
que rem ex tra po lar o que está na nos sa le gis la ção
am bi en tal e fa zer os seus in ves ti men tos sem a ob ser -
vân cia da lei. Todo e qual quer in ves ti men to deve ser
fe i to com o cum pri men to da qui lo que pres cre ve a
Cons ti tu i ção de 1988 e a Lei dos Cri mes Ambi en ta is,
de que te mos que ana li sar a re per cus são da ati vi da -
de pro du ti va em cima de ecos sis te mas frá ge is, como
é o caso dos man gue za is.

Por tan to, nes te mo men to, é de fun da men tal im -
por tân cia que se ga ran ta a con ti nu i da de dos pro ce di -
men tos ado ta dos pelo Dr. Ca sa ra, e que esse con jun -
to de me di das pos sa se dar tam bém em toda a ex ten -
são de nos so li to ral – ten do em vis ta fre ar a de vas ta -
ção pela car ci ni cul tu ra de sor de na da, subs ti tu in do-a,
quan do for o caso, por re ser vas ex tra ti vis tas ma ri nhas 
jun to às co mu ni da des ex tra ti vis tas tra di ci o nal men te
ins ta la das nas áre as de man gue zal.

No do min go pas sa do, por exem plo, a pe que na
co mu ni da de de Encar na ção, no li to ral da Ba hia, re u -
niu-se du ran te todo o dia para dis cu tir es tra té gi as de

de fe sa de seus man gues e a op ção de de sen vol vi men -
to sus ten tá vel por via da cri a ção de uma re ser va ex tra ti -
vis ta ma ri nha. Para tan to, con tou com a par ti ci pa ção de
téc ni cos do Mi nis té rio Pú bli co, de or ga ni za ções so ci o -
am bi en ta lis tas e al guns apo i a do res po lí ti cos.

Há ou tros even tos se re a li zan do em ou tros pon tos 
do li to ral bra si le i ro, sem pre apon tan do para as mes mas
as pi ra ções. No pró xi mo dia 6 de de zem bro es ta rão si -
mul ta ne a men te se re a li zan do uma au diên cia pú bli ca na 
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Nor te e um
se mi ná rio em San to Ama ro, na Ba hia. Ambos os even -
tos dis cu tem ca mi nhos não pre da tó ri os para a car ci ni -
cul tu ra no País e ou tras pos si bi li da des de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel a par tir da gran de di ver si da de bi o ló -
gi ca dos nos sos bi o mas cos te i ros.

Hoje, pela ma nhã, fo mos in for ma dos que aca ba
de ser cri a da, pelo Con se lho Na ci o nal de Po pu la ções
Tra di ci o na is (CNPT/Iba ma), mais uma re ser va ex tra ti -
vis ta ma ri nha em área de man gue zal, des ta vez no li -
to ral do Pará (a pri me i ra Re sex ma ri nha em man gue -
zal fica num tre cho de li to ral do Ma ra nhão e do Pi a uí).

Nes ta pri me i ra fase da Re sex ma ri nha pa ra en se,
es tão di re ta men te en vol vi das mais de 500 fa mí li as, que
in te gram as dez co mu ni da des de pes ca do res dis tri bu í -
das numa área de qua se 28 mil hec ta res do li to ral pa ra -
en se – num pro je to mo de lar de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel e pro te ção am bi en tal, ba se a do no ex tra ti vis mo
ma ri nho di ver si fi ca do em li to ral ama zô ni co.

Cer ta men te a car ci ni cul tu ra é mu i to bem-vin da
à eco no mia na ci o nal – e aos Esta dos nor des ti nos em
par ti cu lar. Como são bem-vin dos o es pí ri to em pre en -
de dor, a ob je ti vi da de e a obs ti na ção re a li za do ra dos
car ci ni cul to res bra si le i ros. Se gu ra men te, os úl ti mos
quin ze anos da ex pe riên cia com a car ci ni cul tu ra no li -
to ral bra si le i ro, as so ci a dos à ob ser va ção dos re sul ta -
dos ob ti dos em ou tros pa í ses que se aven tu ra ram
nes sa ati vi da de an tes de nós e à evo lu ção téc ni co-ci -
en tí fi ca, pro du zi ram va li o so acú mu lo ca paz de ori en -
tar uma pro du ção ca ma ro ne i ra não pre da tó ria e ain da 
mais lu cra ti va em nos so País – uma car ci ni cul tu ra
que po de rá ge rar be ne fí ci os am bi en ta is e so ci a is em
lu gar do que hoje são drás ti cos pre ju í zos, tan to do
pon to de vis ta so ci al quan to do am bi en tal e, ago ra,
tam bém po lí ti co.

Qu e ro, aqui, fa zer um re co nhe ci men to, por tan -
to, a to dos que es tão sen sí ve is e em pe nha dos nes sa
luta em de fe sa de uma re la ção mais sa u dá vel com
nos sos re cur sos na tu ra is, em fa vor do de sen vol vi -
men to am bi en tal men te equi li bra do, eco no mi ca men te 
sus ten tá vel e so ci al men te jus to.

Mais uma vez, re co nhe ço o tra ba lho da equi pe
do Iba ma, por in ter mé dio da pes soa do Dr. Ca sa ra.



Tão logo o co lo ca mos a par des sa pro ble má ti ca, ele
se com pro me teu a fa zer um le van ta men to, a atu ar de
acor do com o que pres cre ve a le gis la ção am bi en tal
do País, e, so bre tu do, com o es pí ri to do diá lo go e da
ne go ci a ção com to dos aque les seg men tos que, de
boa-fé, es tão que ren do fa zer os seus em pre en di men -
tos, sem que es ses ve nham a acon te cer em pre ju í zo
des se ecos sis te ma tão im por tan te para as nos sas
áre as ma ri nhas e, so bre tu do, para as po pu la ções tra -
di ci o na is, que vi vem da pes ca do ca ma rão, de ma ris -
cos e ou tros que fa zem par te de sua eco no mia lo cal.

De sor te, Sr. Pre si den te, que faço um ape lo, por -
que te nho co nhe ci men to de que mu i tas são as pres -
sões, por que in te res ses es tão sen do con tra ri a dos,
mas gos ta ria que pen sás se mos essa ope ra ção que o
Iba ma está re a li zan do numa pers pec ti va de lon go
pra zo, para que essa ati vi da de não ve nha a com pro -
me ter, pela avi dez do lu cro, pela vi são ime di a tis ta,
não es tra té gi ca, aque les re cur sos na tu ra is que po -
dem ser ma ne ja dos por mi lha res e mi lha res de anos.

Pa ra be ni zo a ação de mo bi li za ção re a li za da pe -
las en ti da des am bi en ta lis tas, pe los pes ca do res ar te -
sa na is, por to das as pes so as que me pas sa ram as in -
for ma ções e en tra ram em con ta to co mi go. Para al gu -
mas des sas re giões, man dei pes so as da mi nha as -
ses so ria. Pa ra be ni zo tam bém os po lí ti cos lo ca is, que,
de boa-fé, es tão agin do para dar uma so lu ção para
essa pro ble má ti ca; e o Mi nis té rio Pú bli co, que tem
atu a do de for ma exem plar.

Enfim, aler to as au to ri da des com pe ten tes para
que não te nha mos de ce der a ne nhum tipo de pres -
são em fun ção do en vol vi men to de gran des in ves ti -
men tos que es tão sen do re a li za dos, so bre tu do por
em pre sas asiá ti cas, que têm um po der de pres são
mu i to gran de na Ama zô nia e, com cer te za, vão que -
rer usar o mes mo po der de pres são em re la ção aos
nos sos man gue za is. 

Mas te nho ab so lu ta cer te za de que a so ci e da de
bra si le i ra, da mes ma for ma que tem acom pa nha do
com in te res se a pro ble má ti ca do des flo res ta men to na 
Ama zô nia, na Mata Atlân ti ca, no cer ra do e as sim por
di an te, tam bém irá agir à al tu ra da qui lo que ne ces si ta
a pre ser va ção dos nos sos man gue za is.

Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, por que, cla ro,
em bo ra não te nha ne nhu ma par ti ci pa ção mais efe ti va 
na re a li da de do Nor des te, com pre en do que esse
ecos sis te ma deve ser pre ser va do e res pe i ta do, so -
bre tu do as po pu la ções tra di ci o na is que vi vem da pes -
ca do ca ma rão e de ou tras es pé ci es. Uma das al ter -
na ti vas é a cri a ção de re ser vas ex tra ti vis tas ma ri -
nhas, a exem plo do que fa ze mos com as re ser vas ex -
tra ti vis tas em al gu mas re giões da Ama zô nia, quer na

flo res ta, quer em al guns la gos, ma ne ja dos por pes ca -
do res, com al tís si mo grau de res pos ta tan to do pon to
de vis ta eco nô mi co quan to so ci al e am bi en tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são con jun ta, a re a li zar-se hoje,
dia 29 do cor ren te, às 15 ho ras, no ple ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de pro je tos 
de lei do Con gres so Na ci o nal, pro je tos de de cre to le -
gis la ti vo do Con gres so Na ci o nal e do Pro je to de Re -
so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 5, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 
o Se na dor Ma gui to Vi le la se de se ja fa lar ago ra, como
Lí der, ou após a Ordem do Dia. Sen do ago ra, por cin -
co mi nu tos; após a Ordem do Dia, por vin te mi nu tos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por cin co mi nu tos, como Lí der.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em Go iás, a des pe i to de to das as
com pli ca ções ge ra das com a cri se ener gé ti ca e da
im por tân cia que a Com pa nhia de Ener gia do Esta do
de Go iás, a Celg, re pre sen ta para a nos sa eco no mia,
o Go ver no lo cal in sis te em le var adi an te a pro pos ta de 
pri va ti za ção da em pre sa. Se for efe ti va da, será um
gol pe du rís si mo nos go i a nos, que per de rão seu ma i or 
pa tri mô nio e te rão de ar car com as con se qüên cia que 
na tu ral men te vi rão.

A pri va ti za ção da Celg re pre sen ta uma tra i ção
ao povo go i a no. Sua per ma nên cia nas mãos do Esta -
do foi um com pro mis so as su mi do pelo atu al Go ver na -
dor du ran te toda a cam pa nha. Mas esse tor na-se um
fato me nor di an te dos pre ju í zos que te re mos, até por -
que, em se tra tan do do Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo,
pro me ter e não cum prir tor nou-se um fato ex tre ma -
men te cor ri que i ro.

Nos Esta dos em que o se tor de ener gia foi pri va -
ti za do, hou ve um au men to nos pro ble mas de abas te -
ci men to e cres ci men to nas ta ri fas. Como se não bas -
tas se, no caso de Go iás, a Celg ain da tem um pa pel
so ci al fun da men tal a cum prir, que é o de le var ener gia 
a vi la re jos e po vo a dos e às pe que nas pro pri e da des
ru ra is que ain da não con tam com es ses ser vi ços. Um
tipo de obra que uma em pre sa pri va da se re cu sa a fa -
zer, por que são in ves ti men tos cu jos lu cros não são
com pen sa tó ri os. Nas mãos do Esta do é di fe ren te,
por que o lu cro a que o Esta do visa é o so ci al.

Jun ta men te com ou tros par ti dos po lí ti cos, como 
o Par ti do dos Tra ba lha do res, e com o Sin di ca to dos
Tra ba lha do res da Empre sa, o Sti u eg, es ta mos com
ações na Jus ti ça Fe de ral para sus pen der o le i lão da



em pre sa, mar ca do para 18 de de zem bro, de po is de
ter sido adi a do inú me ras ve zes, a úl ti ma de las em
fun ção de uma de ci são ju di ci al.

A nos sa luta é para pre ser var esse pa tri mô nio
go i a no. A pri va ti za ção da Celg, por si só, é uma ir res -
pon sa bi li da de. Nas atu a is cir cuns tân ci as, tra ta-se de
um cri me ino mi ná vel.

Ve jam bem. Como se tra ta de uma em pre sa al -
ta men te viá vel, quan do foi anun ci a da a sua pri va ti za -
ção sur gi ram inú me ros gru pos na ci o na is e in ter na ci o -
na is in te res sa dos na sua com pra. Com os pro ble mas
ad vin dos da cri se de ener gia, no en tan to, uma a uma
es sas em pre sa fo ram se re ti ran do do pro ces so, res -
tan do ape nas uma, a Tract bel, da Bél gi ca.

Com ape nas um in te res sa do, a pos si bi li da de de
que pos sa ha ver ágio na ven da da em pre sa de i xa de
exis tir, ou seja, se re al men te for pri va ti za da, a Celg
será ven di da pelo ir ri só rio va lor de R$1,4 bi lhão, o
equi va len te a ape nas US$560 mi lhões.

Para se ter uma idéia do quan to é ba i xo esse va -
lor, bas ta lem brar mos que a Usi na Hi dre lé tri ca de Ca -
cho e i ra Dou ra da, que é ape nas uma ge ra do ra de pe -
que no por te, por tan to de va lor mu i to me nor do que a
dis tri bu i do ra, foi pri va ti za da há qua tro anos por mais
de US$700 mi lhões, bem mais cara do que a pró pria
Celg, que é a em pre sa mais in te res san te, do pon to de 
vis ta fi nan ce i ro, do Esta do de Go iás.

A ir res pon sa bi li da de do Go ver no fica mu i to cla -
ra di an te des ses nú me ros. A bus ca de ses pe ra da por
re cur sos fá ce is para se rem usa dos no ano da ele i ção
pas sou a ser o mais im por tan te. Os pre ju í zos que se -
rão ca u sa dos ao Esta do e ao povo não es tão sen do
con si de ra dos pelo Go ver na dor de Go iás e sua equi -
pe. Vale ape nas o cri mi no so prag ma tis mo ele i to ral, a
ân sia por di nhe i ro, a ob ses são pelo de se jo de per ma -
ne cer no po der a todo cus to. 

É con tra isso que es ta mos lu tan do, nós do
PMDB, os Lí de res do Par ti do dos Tra ba lha do res, com 
o apo io de de ze nas de en ti da des re pre sen ta ti vas da
so ci e da de. Na Jus ti ça, con ti nu a mos com três ações
para sus pen der o le i lão, con fi an do na sen si bi li da de
do Po der Ju di ciá rio para bar rar esse pro ces so. 

Mas nos sa luta vai além. O PMDB de Go iás aca -
ba de to mar uma sé ria e sá bia de ci são, um com pro -
mis so pú bli co com a so ci e da de: caso a pri va ti za ção
se con cre ti ze nos ter mos pro pos tos pelo Go ver no do
Esta do, no pró xi mo ano, se o PMDB ven cer as ele i -
ções, ire mos lu tar para anu lar a pri va ti za ção da Celg. 

Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª que dê como
lido o res tan te do meu pro nun ci a men to, por ser de in -

te res se de mais de cin co mi lhões de go i a nos, para
que fi que re gis tra do nos Ana is des ta Casa.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é im pres si o nan te ob ser var que esse Go ver no,
o Go ver no de Go iás e o Go ver no do Bra sil, que de i -
xou que o nos so País che gas se ao cú mu lo do ra ci o -
na men to de ener gia, man te nham-se im pas sí ve is di -
an te do pro ces so de pri va ti za ção, que tem ape nas
pre ju di ca do o se tor em todo País.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGUITO VILELA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO:

(A ser pu bli ca do na for ma do art. 210 do
 Re gi men to Inter no.)

Se nhor pre si den te, se nho ras e se nho res se na do res.

Em Go iás, a des pe i to de to das as com pli ca ções ge ra das

com a cri se ener gé ti ca e da im por tân cia que a Com pa nhia de Ener -

gia do Esta do, a Celg, re pre sen ta para a nos sa eco no mia, o go ver -

no lo cal in sis te em le var adi an te a pro pos ta de pri va ti za ção da em -

pre sa. Se for efe ti va da, será um gol pe du rís si mo nos go i a nos, que

per de rão seu ma i or pa tri mô nio e te rão de ar car com as con se qüên -

ci as que na tu ral men te vi rão.

A pri va ti za ção da Celg re pre sen ta uma tra i ção ao povo go i a -

no. A sua per ma nên cia nas mãos do es ta do foi um com pro mis so

as su mi do pelo atu al go ver na dor du ran te a cam pa nha. Mas esse

tor na-se um fato me nor di an te dos pre ju í zos que te re mos, até por -

que, em se tra tan do do go ver na dor Mar co ni Pe ril lo, pro me ter e não

cum prir tor nou-se fato cor ri que i ro.

Nos es ta dos onde o se tor de ener gia foi pri va ti za do hou ve

au men to nos pro ble mas de abas te ci men to e cres ci men to nas ta ri -

fas. Como se não bas tas se, no caso de Go iás, a Celg ain da tem um

pa pel so ci al fun da men tal a cum prir, que é le var ener gia a vi la re jos e 

po vo a dos e às pe que nas pro pri e da des ru ra is que ain da não con -

tam com es ses ser vi ços. Um tipo de obra que uma em pre sa pri va -

da se re cu sa a fa zer, por que são in ves ti men tos cu jos lu cros não

são com pen sa tó ri os.

Nas mãos do es ta do é di fe ren te, por que o lu cro que o es ta do 

visa é o lu cro so ci al.

Jun ta men te com ou tros par ti dos po lí ti cos, como o Par ti do

dos Tra ba lha do res, e com o Sin di ca to dos Tra ba lha do res da

Empre sa, o Sti u eg, es ta mos com ações na Jus ti ça Fe de ral para

sus pen der o le i lão da em pre sa, mar ca do para 18 de de zem bro, de -

po is de ter sido adi a do inú me ras ve zes, a úl ti ma de las em fun ção

de uma de ci são ju di ci al.

A nos sa luta é para pre ser var este pa tri mô nio go i a no. A pri -

va ti za ção da Celg por si só é uma ir res pon sa bi li da de. Nas atu a is

cir cuns tân ci as, tra ta-se de um cri me ino mi ná vel.

Ve jam bem. Como se tra ta de uma em pre sa al ta men te viá -

vel, quan do foi anun ci a da a sua pri va ti za ção sur gi ram inú me ros



gru pos na ci o na is e in ter na ci o na is in te res sa dos na sua com pra.

Com os pro ble mas ad vin dos da cri se de ener gia, no en tan to, uma a 

uma es sas em pre sas fo ram se re ti ran do do pro ces so, res tan do

ape nas uma, a Tract bel, da Bél gi ca.

Com ape nas um in te res sa do, a pos si bi li da de de que pos sa

ha ver ágio na ven da da em pre sa de i xa de exis tir, ou seja, se re al -

men te for pri va ti za da, a Celg será ven di da pelo ir ri só rio va lor de 1,4

bi lhão de re a is, o equi va len te a ape nas 560 mi lhões de dó la res.

Para se ter uma idéia do quan to é ba i xo esse va lor bas ta

lem brar mos que a Usi na Hi dre lé tri ca de Ca cho e i ra Dou ra da, que é

ape nas uma ge ra do ra de pe que no por te, por tan to de va lor mu i to

me nor que a dis tri bu i do ra, foi pri va ti za da há qua tro anos por mais

de 700 mi lhões de dó la res, bem mais cara do que a pró pria Celg

que é a em pre sa mais in te res san te do pon to de vis ta fi nan ce i ro.

A ir res pon sa bi li da de do go ver no fica mu i to cla ra di an te des -

ses nú me ros. A bus ca de ses pe ra da por re cur sos fá ce is para se rem 

usa dos no ano da ele i ção pas sou a ser o mais im por tan te. Os pre -

ju í zos que se rão ca u sa dos ao es ta do e ao povo não es tão sen do

con si de ra dos pelo go ver na dor de Go iás e sua equi pe. Vale ape nas

o cri mi no so prag ma tis mo ele i to ral, a ân sia por di nhe i ro, a ob ses são 

pelo de se jo de se per ma ne cer no po der a todo cus to.

É con tra isso que es ta mos lu tan do, nós do PMDB, os lí de res

do Par ti do dos Tra ba lha do res, com o apo io de de ze nas de en ti da -

des re pre sen ta ti vas da so ci e da de. Na Jus ti ça, con ti nu a mos com

três ações para sus pen der o le i lão, con fi an do na sen si bi li da de do

Ju di ciá rio para bar rar o pro ces so.

Mas nos sa luta vai além. O PMDB de Go iás aca ba de to mar

uma sé ria e sá bia de ci são, um com pro mis so pú bli co com a so ci e -

da de: caso a pri va ti za ção se con cre ti ze e o nos so par ti do vol te ao

go ver no no pró xi mo ano, nós ire mos anu lar a pri va ti za ção da Celg.

Tra ta-se de uma de ci são ama du re ci da e to ma da em nome

do povo de Go iás, que não pode ter seu ma i or pa tri mô nio di la pi da -

do pela ir res pon sa bi li da de de um go ver no, ca u san do um pre ju í zo

in cal cu lá vel para essa e por fu tu ras ge ra ções.

É uma me di da le gal, es pe ci al men te num pro ces so que, se -

gun do a pró pria jus ti ça, está ei va do de ir re gu la ri da des. A co me çar

pelo pre ço mí ni mo, es ta be le ci do em 1,4 bi lhão de re a is, quan do

ava li a ções in de pen den tes, mu i tas con tra ta das pelo pró prio go ver -

no, fa lam em até cin co bi lhões como o va lor jus to para a Celg.

O PMDB tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran de com o

país e com o es ta do de Go iás e não irá se omi tir numa ques tão des -

sa im por tân cia. Se em dias de nor ma li da de eco nô mi ca a pri va ti za -

ção do se tor elé tri co se mos trou um equí vo co, num mo men to como

esse se ria mu i to pior.

O mo men to atu al não re co men da a ali e na ção do se tor elé tri -

co. A cri se ener gé ti ca, os ques ti o na men tos que per sis tem no mar -

co re gu la tó rio do se tor, o cli ma de pes si mis mo mun di al in flu en ci am

e con tri bu em para jo gar o pre ço das em pre sas do se tor lá em ba i xo.

Pri va ti zar o se tor elé tri co é um equí vo co. Pri va ti zar ago ra é

um de sas tre, um cri me con tra a eco no mia do país.

O PMDB se une aos 85% do povo go i a no, que se ma ni fes -

tam con trá ri os à pri va ti za ção, e lu ta rá para pre ser var esse pa tri mô -

nio da so ci e da de go i a na. O nos so com pro mis so é com o povo, es -

pe ci al men te o povo mais po bre. Por isso mes mo não ire mos per mi -

tir que o go ver na dor de Go iás en tre gue o nos so pa tri mô nio a pre ço

de ba na na ape nas para aten der aos ca pri chos do go ver no fe de ral e 

à sua pró pria ân sia ele i to ral.

Ao fi na li zar, faço coro a ou tros par la men ta res, in clu si ve al -

guns li ga dos ao pró prio go ver no, que es tão de fen den do a sus pen -

são das pri va ti za ções por pelo me nos dois anos. Se ria uma me di da 

cor re ta, que evi ta ria ma i o res pre ju í zos ao Bra sil.

É im pres si o nan te ob ser var que esse go ver no, que de i xou

que o Bra sil che gas se ao cú mu lo do ra ci o na men to de ener gia man -

te nha-se im pas sí vel di an te do pro ces so de pri va ti za ção que tem

ape nas pre ju di ca do o se tor em todo o país.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Pror ro go a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu -
tos, para que os Srs. Se na do res fa çam uso da pa la vra 
para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na, por cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res e,
de for ma es pe ci al, Se na dor Ro ber to Re quião, em bo -
ra o tema já te nha sido tra ta do, ad na u se am, nes ta
Casa, eu não po de ria de de i xar de pro tes tar con tra as 
úl ti mas de cla ra ções do Pre si den te da Re pú bli ca. Mas 
não o faço da for ma des qua li fi ca da como ele tem, ao
lon go da sua his tó ria po lí ti ca, tra ta do os apo sen ta dos
e os pro fes so res. Des se as sun to não vou tra tar por -
que, no iní cio da ses são, o Se na dor Antô nio Car los
Va la da res já o fez.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma 
vez, o Pre si den te da Re pú bli ca age da for ma mais
des qua li fi ca da pos sí vel, ras gan do a Cons ti tu i ção pe -
ran te o olhar  es pe ro eu  es tar re ci do do Con gres so
Na ci o nal e da po pu la ção bra si le i ra. Ao lon go de seu
Go ver no, o Pre si den te da Re pú bli ca não tem tido a
co ra gem de tra tar da re for ma tri bu tá ria, não tem tido a 
co ra gem de tra tar de um tema ex tre ma men te im por -
tan te para a di na mi za ção da eco no mia lo cal, para a
ge ra ção de em pre go e de ren da. O Con gres so Na ci o -
nal, que se tem com por ta do como mero ane xo ar qui -
te tô ni co do Pa lá cio do Pla nal to, tam bém não tem tido
a co ra gem de fazê-lo. E, ago ra, para de al gu ma for ma
res pon der ao se tor em pre sa ri al, o Go ver no tra ta de
”tra to rar“ o pou co que foi con quis ta do pe los tra ba lha -
do res ao lon go da sua his tó ria em re la ção à CLT.



Como se não bas tas se o fato de o Pre si den te da 
Re pú bli ca, por não ter a co ra gem de en fren tar o pro -
ble ma de fato, aca bar pre ju di can do o elo mais fra co
da re la ção ca pi tal-tra ba lho  que qual quer pes soa de
bom sen so nes te País, in de pen den te men te de con -
vic ções ide o ló gi cas ou con cep ção par ti dá ria, sabe
que é jus ta men te o tra ba lho, re pre sen ta do pe los tra -
ba lha do res , Sua Exce lên cia ten ta fa zer isso em re gi -
me de ur gên cia.

Hoje de ma nhã, eu con ver sa va com o Se na dor
Jef fer son Pe res so bre a ne ces si da de fun da men tal de
pre ser var mos o Con gres so Na ci o nal em re la ção ao
art. 64 da Cons ti tu i ção, que tra ta do re gi me de ur gên -
cia. Caso con trá rio, da qui a pou co o Pre si den te da
Re pú bli ca vai que rer subs ti tu ir as me di das pro vi só ri -
as pelo re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, com ba lin -
do mais ain da o pou co que res ta para o Con gres so
Na ci o nal em sua ati vi da de le gi fe ran te.

Ain da como se nada dis so bas tas se, são las ti -
má ve is as úl ti mas de cla ra ções dos Lí de res da Base
Go ver nis ta, dos Mi nis tros e do pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca em re la ção ao Con gres so Na ci o nal: ”Só
hoje o Pre si den te con se guiu re ti rar pelo me nos 21 vo -
tos dis si den tes da Base con tra o pro je to do Go ver no;
man dou sus pen der do Diá rio Ofi ci al a no me a ção de
in di ca dos do PMDB; te le fo nou para Mi nis tros, co man -
dan tes do Par ti do e Go ver na do res, afir man do, in clu -
si ve, que não mais no me a rá di ri gen tes do DNER“.
Dis se ram tam bém que a ele i ção do Pre si den te do Se -
na do e do Con gres so Na ci o nal foi fe i ta em fun ção da
in ten ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, o Go ver no, mais uma vez, está
ras gan do a Cons ti tu i ção, ape sar de sa ber mos que a
se pa ra ção dos Po de res é cláu su la pé trea cons ti tu ci o -
nal. Sei que a Cons ti tu i ção vem sen do ras ga da ao
lon go da his tó ria, com a omis são e cum pli ci da de do
Con gres so Na ci o nal, mas o art. 60, § 4º, in ci so III, da
Cons ti tu i ção diz que não será ob je to de de li be ra ção a
pro pos ta de emen da ten den te a abo lir a se pa ra ção
dos Po de res. Tan to essa é uma cláu su la pé trea, que o 
art. 85 diz que cons ti tui cri me de res pon sa bi li da de
não per mi tir o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti vo.

Por tan to, gos ta ria de de i xar re gis tra do o meu
pro tes to em re la ção ao que vem sen do re i te ra da -
men te pa tro ci na do pelo Go ver no Fe de ral: o des res -
pe i to à in de pen dên cia en tre os Po de res e à Cons ti -
tu i ção do País, ao fa zer de sua in ten ção de apro var
de ter mi na das me di das no Con gres so Na ci o nal um
ver da de i ro bal cão de ne gó ci os, vin cu lan do a li be ra -
ção de re cur sos de emen das in di vi du a is ou de ban -
ca das ao tipo de com por ta men to do Par la men tar no 
Con gres so Na ci o nal.

Isso é cri me de res pon sa bi li da de! Não vê o pro -
ble ma quem efe ti va men te não quer vê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, por
cin co mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ”a cor da sem pre ar re ben ta do lado
mais fra co“  reza o ve lho adá gio po pu lar. Ele se apli ca
per fe i ta men te à ver da de i ra ope ra ção de guer ra mon -
ta da pelo Pa lá cio do Pla nal to na Câ ma ra dos De pu ta -
dos para apro var o pro je to de lei que ame a ça con -
quis tas so ci a is con sa gra das na Con so li da ção das Lei 
do Tra ba lho, tais como fé ri as de 30 dias, for ma de pa -
ga men to do 13º sa lá rio, adi ci o nal de 25% so bre a
hora de tra ba lho no tur no, car ga ho rá ria má xi ma de 10 
ho ras de tra ba lho, ir re du ti bi li da de dos sa lá ri os e pra -
zo para re gis tro na car te i ra de tra ba lho, en tre ou tros.

O Go ver no ale ga que o pro je to não re vo ga a
CLT, mas ape nas fle xi bi li za sua apli ca ção, ao per mi tir
que tudo que vier a ser li vre men te ne go ci a do en tre os
sin di ca tos dos pa trões e dos em pre ga dos pre va le ça
so bre as de ci sões da Jus ti ça do Tra ba lho, acres cen -
tan do que a re ti ra da des ses en car gos so bre a fo lha
de pa ga men to fo men ta rá a ofer ta de em pre gos. O
exem plo pre fe ri do para le gi ti mar essa tese go ver na -
men tal é o do re cen te acor do ob ti do pelo Sin di ca to
dos Me ta lúr gi cos de São Ber nar do do Cam po, cujo
Pre si den te, Luiz Ma ri nho, vol tou da Ale ma nha com o
com pro mis so da alta di re ção da Volk swa gen de sus -
tar três mil de mis sões.

Ora, Sr. Pre si den te, o exem plo é mag ní fi co, mas
mu i to pou co re pre sen ta ti vo de uma re a li da de em que
a ma i o ria es ma ga do ra dos sin di ca tos é ain da frá gil
de ma is di an te do po der pa tro nal, sem dú vi da um re -
fle xo da pre ca ri e da de so ci o e co nô mi ca e or ga ni za ci o -
nal de mu i tas ca te go ri as pro fis si o na is, so bre tu do
aque las onde se con cen tram os tra ba lha do res mais
hu mil des, de me nor grau de es co la ri da de e qua li fi ca -
ção, por isso mes mo des ti tu í dos de ca pa ci da de de
bar ga nha.

Ade ma is, a pre sen te con jun tu ra de de sem pre go 
ge ne ra li za do agra va essa ten dên cia, não de i xan do
al ter na ti va ao lado mais fra co.

A me tá fo ra da cor da é ver da de i ra em um se gun -
do sen ti do. E aqui a cli va gem des lo ca-se do con fli to
ca pi tal/tra ba lho para um an ta go nis mo, que con si de ro
ain da mais sé rio, en tre Esta do e so ci e da de. Sim, por -
que, se aten tar mos bem para o pro ble ma da atu al in -
ca pa ci da de de nos sa eco no mia para cres cer, ge rar
em pre gos, pa gar me lho res sa lá ri os, dis tri bu ir ren da e



su pe rar nos sos ver go nho sos ín di ces de ex clu são so -
ci al, ve re mos que o ma i or obs tá cu lo não são as con -
quis tas his tó ri cas re pre sen ta das pela CLT. Pelo con -
trá rio, a am pli a ção dos di re i tos dos tra ba lha do res
sem pre fa vo re ceu a ex pan são do mer ca do in ter no e,
em úl ti ma aná li se, a pros pe ri da de das em pre sas
gran des, mé di as e pe que nas, na ci o na is ou mul ti na ci -
o na is. Aliás, o ta ma nho, a pu jan ça e o po ten ci al do
mer ca do in ter no é o gran de trun fo que pos si bi li ta rá à
di plo ma cia bra si le i ra, em es tre i ta co o pe ra ção com os
seg men tos em pre sa ri a is e tra ba lhis tas do nos so
País, ob ter van ta gens dos gran des par ce i ros co mer -
ci a is do Bra sil na nova ro da da de ne go ci a ções mul ti -
la te ra is no âm bi to da OMC, a par tir de ja ne i ro pró xi -
mo.

Não, Sr. Pre si den te, a cul pa ma i or pe las pre sen -
tes agru ras so ci o e co nô mi cas da Na ção bra si le i ra não 
deve ser bus ca da na CLT. Ela re si de na fú ria fis ca lis ta
com que o Esta do vem ex tra in do re cur sos da so ci e -
da de, o que tor na nos sa car ga tri bu tá ria, hoje da or -
dem de 34% do PIB, uma das mais al tas do mun do. O
Bra sil exi be a ma i or alí quo ta mun di al de im pos to so -
bre va lor agre ga do (ICMS mais IPI): 29,8% con tra a
mé dia de 18,57% dos eu ro pe us e ame ri ca nos; de
17,73% dos la ti no-ame ri ca nos; e de ape nas 6,88%
para os asiá ti cos.

Para pi o rar a si tu a ção, nos sa tri bu ta ção não é
pro gres si va, mas sim re gres si va, ou seja, quem ga -
nha me nos paga mais im pos to, ao con trá rio do que
ocor re no Ja pão, na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos. O
ICMS so bre os pro du tos da ces ta bá si ca rou ba mais
de 10% do po der aqui si ti vo do tra ba lha dor que re ce be 
sa lá rio mí ni mo.

Além des ses im pos tos in di re tos, nos sa eco no -
mia é so bre car re ga da pe los tri bu tos di re tos e pe los
im pos tos cu mu la ti vos ou em cas ca ta. O im pos to de
ren da co bra do das em pre sas aqui é ma i or na ma i o ria
dos pa í ses da Amé ri ca La ti na. Nos sa alí quo ta de 34% 
para o IR/Pes soa Ju rí di ca é mais que o do bro da do
Chi le (ape nas 15%) e sig ni fi ca ti va men te su pe ri or à da 
Co réia do Sul (28%).

Os 3% da Co fins; o 0,65% do PIS; e o 0,38% da
CPMF one ram to das as eta pas de qual quer ca de ia
pro du ti va e de co mer ci a li za ção. É por isso que o Mé -
xi co, com car ga tri bu tá ria igual a 16,8% do PIB, ex por -
ta por ano US$160 bi lhões, e o Bra sil, ape nas US$55
bi lhões. Os im pos tos cor res pon dem a até 33% do
pre ço dos au to mó ve is bra si le i ros.

Em pou cas pa la vras, eis aí a ver da de i ra raiz do
”cus to Bra sil“: car ga tri bu tá ria de país rico em tro ca de
ser vi ços pú bli cos dig nos do ter ce i ro ou quar to mun do!

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Ma u ro Mi ran da?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Pen -
so que não é pos sí vel, Se na dor.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se rei rá -
pi do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Infe liz -
men te, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, o Re gi men to não
con tem pla essa pos si bi li da de. Gos ta ria mu i to que
fos se pos sí vel.

V. Exª po de rá fa lar como Lí der, em se gui da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um mí ni mo de ra -
ci o na li da de e de sen so de jus ti ça te ria acon se lha do o
Go ver no Fer nan do Hen ri que, des de o co me ço, a li de -
rar um pro je to am plo, co ra jo so e ino va dor de re for ma
tri bu tá ria, não os re men dos inó cu os que o Exe cu ti vo,
vol ta e meia, en via ao Con gres so. Mas isso obri ga ria
a equi pe eco nô mi ca a ras gar a ca mi sa-de-for ça fis cal
im pos ta pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e pelo
gran de ca pi tal fi nan ce i ro es pe cu la ti vo, in te res sa dos
ex clu si va men te em me gas su pe rá vits, não im por tan -
do o ta ma nho do sa cri fí cio que sig ni fi quem para o
povo.

Re sul ta do: ago ra, quem paga o pato é o tra ba -
lha dor, ame a ça do de per der seus di re i tos e ga ran ti as.

A cor da sem pre ar re ben ta do lado mais fra co: o
do tra ba lha dor.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí -
der, por cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pre ten dia fa zer um rá pi do
apar te ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, mas o Re gi men to
da Casa não me per mi tiu.

Abor do uma ques tão que con si de ro de ex tre ma
ur gên cia, em fun ção do gran de de ba te que o Bra sil
faz so bre a fle xi bi li za ção da CLT, que terá que ser vo -
ta da em re gi me de ur gên cia na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Não en ten de mos, ab so lu ta men te, o por quê des -
sa ur gên cia. 

Va mos ima gi nar, Sr. Pre si den te, que essa ma té -
ria seja apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Ela virá
para o Se na do Fe de ral tam bém em re gi me de ur gên -
cia, mas será apre ci a da de ma ne i ra um pou co di fe -
ren te: terá de ser vo ta da de acor do com a ur gên cia
cons ti tu ci o nal pre si den ci al, em 45 dias, e tra mi tar nas
co mis sões téc ni cas, sim. 



Não en ten de mos o por quê des sa san gria de sa -
ta da. É im por tan te que as pes so as se jam to ma das
pelo bom-sen so, pelo equi lí brio, para que pos sa mos
dis cu tir a fle xi bi li za ção, mas, nes te mo men to de cri se
na eco no mia mun di al, em que a eco no mia na ci o nal
pre ci sa afir mar-se, não po de mos des pro te ger exa ta -
men te a par te mais vul ne rá vel na re la ção de tra ba lho.
O PMDB não con cor da com isso. 

Para que essa ma té ria pu des se ser vo ta da em
ca rá ter de ur gên cia no Se na do, os Lí de res te ri am que 
as si nar a ur gên cia, e pen so que não o fa rão. Pelo me -
nos, essa é a po si ção do PMDB, que não a as si na rá.
Por tan to, se for apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos,
tra mi ta rá, nes ta Casa, em ca rá ter de ur gên cia cons ti -
tu ci o nal pre si den ci al e pas sa rá pe las co mis sões téc -
ni cas. Não en ten de mos por que votá-la de afo ga di lho, 
como se isso fos se uma san gria de sa ta da. 

O PMDB, por tan to, não as si na rá a ur gên cia.
Isso sig ni fi ca di zer, com to das as le tras, que a fle xi bi li -
za ção, se pas sar na Câ ma ra, não será vo ta da até o fi -
nal do ano, aqui no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ora dor, Se na dor Ro ber to Re -
quião, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a pa la -
vra para co mu ni car ao Se na do e ao Con gres so Na ci -
o nal que es tou apre sen tan do um pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal, no sen ti do de fa zer com que o Con -
gres so pas se a acom pa nhar as ne go ci a ções, re a li za -
das pelo Po der Exe cu ti vo, dos atos, acor dos, con vê ni -
os e tra ta dos que ver sem so bre ma té ria de co mér cio
in ter na ci o nal, des de o seu iní cio até o mo men to de
sua con clu são, para a as si na tu ra en tre o Bra sil e os
pa í ses sig na tá ri os. 

De ter mi na, tam bém, a mi nha emen da cons ti tu -
ci o nal que o Pre si den te da Re pú bli ca sub me ta ao
Con gres so Na ci o nal, para acom pa nha men to de seu
pro ces so de ela bo ra ção até a fase de sua con clu são
para as si na tu ra en tre o Bra sil e os pa í ses sig na tá ri os,
os atos, acor dos, con vê ni os e tra ta dos que ver sem
so bre ma té ria de co mér cio in ter na ci o nal, des de o iní -
cio das suas ne go ci a ções. 

O Exe cu ti vo no Bra sil tem le va do a po lí ti ca ex -
ter na de uma for ma so li tá ria, sem a par ti ci pa ção da
so ci e da de e mu i to me nos do Con gres so Na ci o nal.
Para ela bo rar este pro je to de emen da cons ti tu ci o nal,
ins pi rei-me em uma lei apro va da pelo Con gres so dos
Esta dos Uni dos, em ou tu bro do cor ren te ano. Tra ta-se 
da Lei de Pro ce di men tos Co mer ci a is, que de mons tra

que o Po der Le gis la ti vo dos Esta dos Uni dos, no que
diz res pe i to ao acom pa nha men to per ma nen te das
ne go ci a ções co mer ci a is e in ter na ci o na is de ini ci a ti va
do pre si den te nor te-ame ri ca no, tem um pa pel fun da -
men tal. A po de ro sa pre si dên cia nor te-ame ri ca na
deve sem pre con sul tar o Con gres so dos Esta dos Uni -
dos, an tes de ini ci ar qual quer tipo de acor do co mer ci -
al en tre os pa í ses. 

Para tan to, de vem ser ou vi das a Co mis são de
Me i os e Fins da Câ ma ra dos De pu ta dos e a Co mis -
são de Fi nan ças do Se na do nor te-ame ri ca no já no
iní cio das ne go ci a ções e, no caso dos acor dos co -
mer ci a is agrí co las, a Co mis são de Agri cul tu ra da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e a Co mis são de Agri cul tu ra,
Nu tri ção e Flo res ta men to do Se na do.

To das as con sul tas às Co mis sões do Con gres so
nor te-ame ri ca no, já lis ta das, de vem obe de cer a um ro -
te i ro por me no ri za do, que não des cu i da de in qui rir o
Exe cu ti vo quan to aos im pac tos que pos sam vir a ser ca -
u sa dos so bre to dos os se to res da eco no mia dos Esta -
dos Uni dos afe ta dos por tais acor dos, in clu si ve quan to
às ques tões do em pre go e de sem pre go.

Se os Esta dos Uni dos dão ao seu Con gres so
essa atri bu i ção, ape sar de te rem um Exe cu ti vo ri go ro -
sa men te im pe ri al, nada mais le gí ti mo que o Con gres -
so bra si le i ro – num País que so fre rá im pac tos ex tra or -
di na ri a men te im por tan tes com a pers pec ti va dos
acor dos do Mer co sul e a dis cus são da Alca – ve nha a
to mar o mes mo ca mi nho.

Essa Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, que
ora apre sen to, mo di fi ca os Arts. 49 e 84 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e ga ran te uma nova fase para a po lí ti ca
ex ter na bra si le i ra. Se, por um lado, o Con gres so não
cha ma a si, de for ma ab so lu ta, a con du ção da po lí ti ca
ex ter na, por ou tro, im põe ao Exe cu ti vo uma par ce ria e 
uma dis cus são ex tre ma men te ne ces sá ri as.

Enca mi nhá-la-ei à Mesa do Se na do da Re pú bli -
ca, ain da hoje, de po is de com ple men tar a PEC com
as in for ma ções le gis la ti vas per ti nen tes. E es pe ro, da
par te das Srªs e dos Srs. Se na do res, o apo io ab so lu to 
e ne ces sá rio para essa pro pos ta.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, 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) – 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 720, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja en vi a do
um voto de apla u so à De le ga ção Espe ci al da Pa les ti -
na no Bra sil pelo trans cur so do Dia Inter na ci o nal de
So li da ri e da de para com o Povo Pa les ti no.

Jus ti fi ca ção

Todo ano, no dia 29 de no vem bro, as Orga ni za -
ções das Na ções Uni das ce le bram o dia Inter na ci o nal
de So li da ri e da de para com o Povo Pa les ti no. Em sin to -
nia com as Na ções Uni das, anu al men te, di ver sos go -
ver nos, or ga ni za ções da so ci e da de ci vil e ou tras ins ti tu i -
ções re a li zam ati vi da des para tam bém ce le brar esse
dia, com o ob je ti vo de fo ca li zar as aten ções da co mu ni -
da de in ter na ci o nal para a Qu es tão Pa les ti na e o dra ma
des se povo. Os pa les ti nos, até hoje, não po dem des fru -
tar dos di re i tos ina li e ná ve is re co nhe ci dos pela Assem -
bléia Ge ral da ONU, como a au to de ter mi na ção sem a
in ter ven ção es tran ge i ra nas ques tões na ci o na is, o di re i -
to à in de pen dên cia e à so be ra nia in ter na ci o nal e o di re i -
to de re gres sar à sua ter ra e às suas ca sas.

Ele geu-se o dia 29 de no vem bro de vi da a im por -
tân cia des ta data para o povo Pa les ti no. Nes te dia, em 
1947, a Assem bléia Ge ral apro vou a re so lu ção que
dis pôs so bre a cri a ção do “Esta do Ju deu” e o “Esta do
Ára be” na Pa les ti na, ten do a ci da de de Je ru sa lém o
es ta tus de um cor pus se pa ra tum ge ren ci a do por um 
re gi me in ter na ci o nal es pe ci al. Entre tan to, des ta re so -
lu ção, ape nas o Esta do de Isra el foi cri a do.

Se gun do, a Di vi são dos Di re i tos dos pa les ti nos
da Se cre ta ria das Na ções Uni das, a po pu la ção pa les -
ti na é es ti ma da em oito mi lhões de pes so as, que vi -
vem fun da men tal men te nos ter ri tó ri os ocu pa dos, aí
in clu í da Je ru sa lém, e nos acam pa men tos dos re fu gi -
a dos na re gião.

Des de de 1993, está em cur so um pro ces so de
re co nhe ci men to mú tuo en tre Isra el e a Orga ni za ção
de Li ber ta ção da Pa les ti na e de bus ca da Paz na re -
gião. Os re pre sen tan tes pa les ti nos e is ra e len ses as si -
na ram uma De cla ra ção de Prin cí pi os so bre as Dis po -
si ções Re la ci o na das com um Go ver no Au tô no mo que 
con du zi ram à re ti ra da das for ças is ra e len ses de gran -
de par te da Fa i xa de Gaza e de ou tras re giões e da
cri a ção da Au to ri da de Pa les ti na.

Ape sar des ses avan ços para a bus ca da paz na
re gião, as ne go ci a ções fi ca ram es tag na das por um bom 
tem po. Em se tem bro de 1999, fe liz men te, as tra ta ti vas
fo ram re to ma das, e a cha ma da es pe ran ça para que a
paz se res ta be le ça na re gião, foi re a ce sa. A re u nião de

cú pu la e o acor do ce le bra do, em ju lho de 2000, em
Camp Da vid, são um gran de pas so nes sa di re ção.

Entre tan to, em se tem bro de 2000, a vi si ta de um 
im por tan te po lí ti co is ra e len se a um lu gar sa gra do ára -
be, em Je ru sa lém ori en tal, de sen ca de ou uma nova
onda de vi o lên cia en tre os dois po vos, co lo can do em
xe que os es for ços para a bus ca da paz. Em ou tu bro
do mes mo ano, ocor reu uma re u nião de cú pu la em
Sharm el She ikh no Egi to, com o ob je ti vo de por fim à
nova anda de vi o lên cia e de re to ma da das ne go ci a -
ções de paz. Os des do bra men tos des te en con tro cul -
mi na ram em um con jun to de pro po si ções, pu bli ca das
em abril de 2001, que são um ver da de i ro guia prá ti co
para por fim às mor tes, para a re to ma da das con ver -
sa ções, mas que não al can ça ram êxi to.

La men ta vel men te des de en tão, to das as de ma is
ten ta ti vas de res ta be le ci men to da paz na re gião fo ram,
tam bém, frus tra das. Mas, os fa tos acor ri dos em Nova
York no dia 11 de se tem bro re as cen de ram na co mu ni -
da de in ter na ci o nal a ne ces si da de de re fle tir so bre a
cons tru ção da paz em to das as re giões do pla ne ta que
apre sen tam con fli tos, prin ci pal men te no Ori en te Mé dio.

Uma re u nião en tre o Pre si den te Ara fat e o Mi nis -
tro de Re la ções Exte ri o res de Isra el, Shi mon Pe res, no
fi nal de se tem bro do cor ren te, for ma li zou um acor do
pro vi só rio de ces sar fogo, re as cen den do, mais uma
vez, a cha ma da es pe ran ça e de paz na re gião.

Em sin to nia com o de se jo do povo bra si le i ro,
nes te in clu í dos de for ma har mo ni o sa o gran de nú me -
ro de ára bes, pa les ti nos, ju de us e seus des cen den -
tes, cre io na im por tân cia da cri a ção e do re co nhe ci -
men to de um Esta do Pa les ti no. Assim coma o Bra sil
teve um pa pel re le van te na cons tru ção do Esta do de
Isra el, nos so país pre ci sa ser mais atu an te no sen ti do 
de des ta car a ne ces si da de de paz para o Ori en te Mé -
dio e prin ci pal men te para o res to do pla ne ta, ga ran tin -
do a au to de ter mi na ção do povo pa les ti no, bem como
a exis tên cia do es ta do so be ra no de Isra el.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. -
Edu ar do Su plicy.

(À 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) – O re que -
ri men to será des pa cha do à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, nos ter mos do art. 222,
§º, do Re gi men to Inter no.

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:



  PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 52, DE 2001

Acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni co 
ao art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

Art. 1º Acres cen te-se ao ar ti go 49 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral o in ci so XVIII e pa rá gra fo úni co:

“Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XVIII – acom pa nhar as ne go ci a ções re a li za das
pelo Po der Exe cu ti vo dos atos, acor dos, con vê ni os e
tra ta dos que ver sem so bre ma té ria de co mér cio in ter -
na ci o nal, des de o seu ini cio até o mo men to de sua
con clu são, para as si na tu ra en tre o Bra sil e os pa í ses
sig na tá ri os.

Pa rá gra fo úni co. O Con gres so Na ci o nal terá um
pra zo de até 30 dias para emis são de re la tó rio au to ri -
za ti vo para as si na tu ra dos atos, acor dos, con vê ni os e
tra ta dos re fe ri dos no in ci so XVIII." (NR)

Art. 2º Acres cen te-se ao ar ti go 84 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral o se guin te in ci so XXVIII:

“Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

XXVIII – sub me ter ao Con gres so Na ci o nal, para 
o acom pa nha men to de seu pro ces so de ela bo ra ção
até a fase de sua con clu são, para as si na tu ra en tre o
Bra sil e os pa í ses sig na tá ri os, os atos, acor dos, con -
vê ni os e tra ta dos que ver sem so bre ma té ria de co -
mér cio in ter na ci o nal, des de o ini cio de suas ne go ci a -
ções. 

...................................................................”NR)
....................................................................................

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da pre sen te Emen da cons ti tu ci o nal é
o de apri mo rar a or dem cons ti tu ci o nal bra si le i ra, em
es pe ci al no que de li mi tam, de modo ge ral, os ar ti gos
49, em seu in ci so I e 84, em seu in ci so VIII, am bos tra -
tan do da par ti ci pa ção pri va ti va do Con gres so Na ci o -
nal e do Pre si den te da Re pú bli ca, res pec ti va men te,
em ma té ria per ti nen te às re la ções in ter na ci o na is do
Bra sil.

A Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le i ra de 1988 é bas -
tan te cla ra quan to às com pe tên ci as pri va ti vas do

Con gres so Na ci o nal e do Pre si den te da Re pú bli ca,
em ma té ria de as si na tu ra de tra ta dos, acor dos, con -
ven ções e atos in ter na ci o na is.

Com a mes ma in ten ção bra si le i ra quan to às
com pe tên ci as pri va ti vas do Par la men to e da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, no que diz res pe i to à ques tão
das ações ex ter nas do Esta do, pro nun ci am-se as
Car tas Mag nas dos Esta dos Uni dos, da Argen ti na, do 
Mé xi co, do Pa ra guai, da Espa nha, da Itá lia e do Uru -
guai, por exem plo.

O gran de pro ble ma da re la ção en tre o Po der
Exe cu ti vo e o Po der Le gis la ti vo em ma té ria de ação
ex ter na do Esta do, con sis te em equi li brar a ne ces sá -
ria e pri mor di al con du ção da po lí ti ca ex te ri or do Go -
ver no – que exi ge uni da de, ra pi dez e ener gia, com a
par ti ci pa ção e a in fluên cia do Par la men to, ca i xa de
res so nân cia da opi nião pú bli ca e re pre sen tan te do
sen ti men to na ci o nal em suas di ver sas ma ni fes ta -
ções, ten dên ci as e ma ti zes.

No mun do mo der no, tal pro ble ma as su me pro -
por ções cada vez mais de ter mi nan tes do fu tu ro da
eco no mia e da qua li da de de vida das na ções, em ra -
zão do de no mi na do pro ces so de glo ba li za ção eco nô -
mi ca que ten de a in flu en ci ar e do mi nar a for mu la ção
de po lí ti cas ex ter nas e a pro vo car gran des im pac tos
no pro ces so de for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas in ter -
nas em to dos os se to res eco nô mi cos e es pa ços ge o -
grá fi cos na ci o na is.

Assim, hoje, jus ti fi cam-se, e mul ti pli cam-se no
mun do in te i ro, as ações po lí ti cas no sen ti do de não
po der ha ver po lí ti ca ex te ri or de mo crá ti ca, re al men te
na ci o nal e par ti ci pa ti va, sem a ação e a in ter ven ção
par la men tar no pla ne ja men to, na exe cu ção e no con -
tro le des sa po lí ti ca, em es pe ci al na que les pa í ses po -
ten ci al men te ha bi li ta dos ao de sen vol vi men to per ma -
nen te e ca pa ci ta dos para es ta be le cer re la ções mul ti -
po la res num mun do eco nô mi co mar ca do pelo cha ma -
do pro ces so de glo ba li za ção.

Essa nova ten dên cia no pro ces so de con du ção
da po lí ti ca ex ter na das na ções, con tra ria a tra di ci o nal
po si ção da que les que con si de ram que a de fi ni ção da
po lí ti ca ex te ri or cons ti tui-se em um do mí nio re ser va -
do ao Go ver no e que o Par la men to deve man ter-se
ali ja do do mes mo.

  Nes se sen ti do, os Esta dos Uni dos cons ti tu em
o exem plo de fi ni ti vo, no mun do mo der no, da cri a ção,
pelo Le gis la ti vo, de le gis la ção com ple men tar ao tex to
cons ti tu ci o nal, com des ta que para os tra ta dos, acor -
dos, con vê ni os e atos in ter na ci o na is que abor dem re -
la ções co mer ci a is.



Aliás, foi Ale xan der Ha mil ton, um dos “foun ding
fat hers” da cons ti tu i ção nor te-ame ri ca na, quan do Se -
cre tá rio do Te sou ro do Go ver no Ge or ge Was hing ton,
o pri me i ro pre si den te dos Esta dos Uni dos, que en ca -
mi nhou re la tó rio ao Con gres so de fen den do o pro te ci -
o nis mo co mer ci al como a base do de sen vol vi men to
do seu país.

Na es te i ra do his tó ri co re la tó rio de Ale xan der
Ha mil ton, o Con gres so Nor te-Ame ri ca no apro vou,
em ou tu bro do cor ren te ano de 2001, pro je to de lei es -
ta be le cen do os pro ce di men tos e re gras a se rem ob -
ser va dos e ri go ro sa men te se gui dos pe las au to ri da -
des go ver na men ta is da que le país em ma té ria de re la -
ções co mer ci a is in ter na ci o na is que, pos si vel men te,
en tra rá em vi gor já a par tir de 2002, pois aca ba de ser
apro va da pela Co mis são de Orça men to e Do cu men -
tos da Câ ma ra dos De pu ta dos nor te-ame ri ca na.

Do elen co de re co men da ções do Con gres so
Nor te-Ame ri ca no que abrem o re fe ri do pro je to de lei
de fi nin do pro ce di men tos obri ga tó ri os em ma té ria de
re la ções co mer ci a is in ter na ci o na is, vale des ta car
dois tex tos la pi da res e se mi na is so bre o sig ni fi ca do
das re la ções co mer ci a is para os Esta dos Uni dos:

1. “A ex pan são do co mér cio in ter na ci o nal é vi tal
para a se gu ran ça na ci o nal dos Esta dos Uni dos. O co -
mér cio é crí ti co para o po der e para o cres ci men to
eco nô mi co dos Esta dos Uni dos e até para o exer cí cio
da sua li de ran ça mun di al. Re la ções co mer ci a is es tá -
ve is pro mo vem se gu ran ça e pros pe ri da de. Acor dos
co mer ci a is hoje ser vem aos mes mos ob je ti vos de -
sem pe nha dos pe los pac tos de se gu ran ça no pe río do
da cha ma da ”guer ra fria”, en tre la çan do na ções por
meio de uma sé rie de de ve res e obri ga ções mú tu as. A 
li de ran ça dos Esta dos Uni dos em co mér cio in ter na ci -
o nal aju da a edu car para a aber tu ra de mer ca dos, a
de mo cra cia e a paz no mun do in te i ro."

2. “A se gu ran ça na ci o nal dos Esta dos Uni dos
de pen de da sua se gu ran ça eco nô mi ca, a qual, por
sua vez, fun da men ta-se em uma vi bran te e cres cen te 
in dús tria de base. A ex pan são co mer ci al tem sido o
mo tor do cres ci men to eco nô mi co. Acor dos co mer ci a -
is ma xi mi zam opor tu ni da des para se to res crí ti cos e
seg men tos em de sen vol vi men to da eco no mia dos
Esta dos Uni dos, tais como tec no lo gia da in for ma ção,
te le co mu ni ca ções e ou tras tec no lo gi as de pon ta, in -
dús tri as de base, equi pa men to mé di co, equi pa men to
ban cá rio, ser vi ços, agri cul tu ra, tec no lo gia am bi en tal
e pro pri e da de in te lec tu al (pa ten tes). O co mér cio cri a -
rá no vas opor tu ni da des para os Esta dos Uni dos e
pre ser va rá o po der sem pa ra le lo dos Esta dos Uni dos
em eco no mia, po lí ti ca e as sun tos mi li ta res. Os Esta -
dos Uni dos, ga ran ti dos pela ex pan são co mer ci al e

opor tu ni da des eco nô mi cas, en fren ta rão os de sa fi os
do sé cu lo vin te e um.”

Essas re co men da ções cons ti tu em o mar co de
aber tu ra do pro je to de lei que com ple men ta a Cons ti -
tu i ção nor te-ame ri ca na e a úl ti ma Lei de Co mér cio de
1974 no cam po in ter na ci o nal, ela bo ra dos, o pro je to e
a lei, não por ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, mas, sim,
por de ci são do Po der Le gis la ti vo dos Esta dos Uni dos.

Em seu bojo, essa úl ti ma lei so bre pro ce di men tos
das au to ri da des co mer ci a is nor te-ame ri ca nas, mos tra o 
po der do Le gis la ti vo da que le país no que diz res pe i to ao 
acom pa nha men to per ma nen te das ne go ci a ções co -
mer ci a is in ter na ci o na is, de ini ci a ti va do pre si den te nor -
te-ame ri ca no, des ti na das a se rem con clu í das por meio
da as si na tu ra de acor dos co mer ci a is.

Assim, a po de ro sa pre si dên cia nor te-ame ri ca na 
deve sem pre con sul tar o Con gres so dos Esta dos Uni -
dos an tes de ini ci ar qual quer tipo de acor do co mer ci al 
com ou tros pa í ses.

Para tan to, de vem ser ou vi das a Co mis são de
Me i os e Fins, da Câ ma ra dos De pu ta dos e a Co mis -
são de Fi nan ças do Se na do nor te-ame ri ca no, já no
iní cio das ne go ci a ções, e no caso de acor dos co mer -
ci a is agrí co las de vem ser ou vi das a Co mis são de
Agri cul tu ra da Câ ma ra dos De pu ta dos e a Co mis são
de Agri cul tu ra, Nu tri ção e Flo res ta men to do Se na do.

E to das as con sul tas às Co mis sões do Con gres -
so nor te-ame ri ca no, já lis ta das, de vem obe de cer a um
ro te i ro por me no ri za do que não des cu i da de in qui rir o
Exe cu ti vo quan to aos im pac tos que pos sam vir a ser ca -
u sa dos so bre to dos os se to res da eco no mia dos Esta -
dos Uni dos afe ta dos por tais acor dos, in clu si ve quan to
às ques tões do em pre go e do de sem pre go.

Esta “Lei de pro ce di men tos co mer ci a is” in ter na -
ci o na is nor te-ame ri ca na, che ga ao de ta lhe de exi gir
re la tó ri os pre si den ci a is per ma nen tes e cir cuns tan ci a -
dos, di ri gi dos ao Con gres so Na ci o nal dos Esta dos
Uni dos, des de o ini cio das ne go ci a ções bi la te ra is.

Além das co mis sões téc ni cas re fe ren ci a das, o
Pre si den te nor te -ame ri ca no deve in for mar a uma Co -
mis são de Infor ma ção so bre Po lí ti ca e Ne go ci a ções
Co mer ci a is, cri a da pela Lei de Co mér cio de 1974, das 
in ten ções de re no va ção de acor dos co mer ci a is em
an da men to, e esta, por sua vez, tem a obri ga ção de
ali men tar o Con gres so Na ci o nal com re la tó ri os cir -
cuns tan ci a dos so bre o en qua dra men to dos acor dos
co mer ci a is aos ob je ti vos ge ra is de po lí ti ca co mer ci al
dos Esta dos Uni dos, es ta be le ci das a re bo que do ob -
je ti vo ma i or da se gu ran ça na ci o nal do país.

Enfim, nos Esta dos Uni dos, a não ob ser vân cia,
pelo Exe cu ti vo, dos pro ce di men tos para ne go ci a ções



co mer ci a is in ter na ci o na is, es ta be le ci das pelo Le gis -
la ti vo por meio de le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, pode
le var a re so lu ções par la men ta res de de sa pro va ção
de acor dos co mer ci a is, exa ra das pe las Co mis sões da 
Câ ma ra e do Se na do já re fe ri das nes ta jus ti fi ca ti va.

Por fim, no caso nor te-ame ri ca no, deve-se res -
sal tar que o Pre si den te da Re pú bli ca é obri ga do a en -
ca mi nhar à po de ro sa Co mis são de Co mér cio Inter na -
ci o nal do Con gres so nor te-ame ri ca no, ope ran do des -
de 1916, com pos ta por três par la men ta res de mo cra -
tas e três re pu bli ca nos, os de ta lhes de acor do co mer -
ci al que pre ten de as si nar e re qui si tar-lhe que ela bo re
uma ava li a ção do mes mo, ob ser van do, em es pe ci al,
ques tões re la ti vas a res tri ções ao co mér cio ex te ri or
es ta be le ci das se gun do as nor mas di ta das pelo Le gis -
la ti vo sob a for ma de lei.

Por tan to, nos Esta dos Uni dos, o go ver no di ri ge
a po lí ti ca ex te ri or, e a co mer ci al in clu si ve, po rém, os
ór gãos re pre sen ta ti vos da Na ção, o Se na do Fe de ral e 
a Câ ma ra dos De pu ta dos, ou me lhor, o Le gis la ti vo, a
con tro lam, a res pal dam, a es ti mu lam ou a cen su ram.

Qu an to ao caso bra si le i ro, é im pres cin dí vel que
se for ta le ça de ime di a to o Le gis la ti vo em ma té ria de
co mér cio in ter na ci o nal, para que o Bra sil pos sa in se -
rir-se no cha ma do pro ces so de glo ba li za ção eco nô -
mi ca em con di ções fa vo rá ve is de apo io a uma po lí ti ca 
na ci o nal de co mér cio ex te ri or.

Nes se sen ti do, como le gis la do res ele i tos, cons -
ti tui-se de ver dos par la men ta res bra si le i ros aler tar os
ne go ci a do res ofi ci a is, na ci o na is e es tran ge i ros, para
que en ten dam que os acor dos co mer ci a is que ame a -
cem a de mo cra cia ou in ter fi ram no pa pel cons ti tu ci o -
nal da au to ri da de le gis la ti va se rão re cha ça dos sob o
am pa ro do tex to cons ti tu ci o nal.

Assim, a agen da do co mér cio mun di al para os
pró xi mos qua tro anos não po de rá trans for mar o Con -
gres so Na ci o nal bra si le i ro num mero fan to che, ho mo -
lo ga dor de acor dos co mer ci a is de ci di dos na es fe ra do 
Exe cu ti vo, em es pe ci al se de cor ren tes da Ro da da re -
a li za da em Doha, no Qa tar, a fa mo sa Agen da para o
De sen vol vi men to, cu jos des do bra men tos po de rão
ser tão im pe di ti vos do de sen vol vi men to po ten ci al do
Bra sil quan to o fo ram al guns dos re sul ta dos al can ça -
dos na es te i ra das Ro da das Ken nedy nos anos 60,
Tó quio nos anos 70 e Uru guai nos anos 90.

Por isso, até para se pre pa rar para me lhor en -
fren tar os de sa fi os de uma nova or dem eco nô mi ca
glo ba li za da, é de fun da men tal im por tân cia que o
Con gres so Na ci o nal emen de a Cons ti tu i ção Bra si le i -
ra em seus arts. 49 e 84, com o ob je ti vo trans pa ren te
de de fe sa dos in te res ses eco nô mi cos na ci o na is, pela
via das re la ções co mer ci a is in ter na ci o na is, como o

fa zem os pa í ses do cha ma do Gru po dos Sete mais
de sen vol vi dos do mun do e cujo exem plo mais sig ni fi -
ca ti vo é o da eco no mia nor te-ame ri ca na, ou mes mo
dos pa í ses em de sen vol vi men to, den tre os qua is se
des ta cam a Índia e a Chi na.

De ime di a to, o Par la men to bra si le i ro terá pela
fren te o de sa fio da mon ta gem, em um cur to es pa ço
de tem po, de uma es tru tu ra leve, po rém ágil, no ce ná -
rio do Con gres so Na ci o nal, ca paz de pro vi den ci ar o
es tu do e a aná li se de pro pos tas de ne go ci a ção para o 
in gres so do Bra sil no blo co eco nô mi co da União Eu -
ro péia e em uma pos sí vel Área de Li vre Co mér cio das 
Amé ri cas, a Alca, além de bus car ace le rar as ne go ci -
a ções co mer ci a is des ti na das a for ta le cer, am pli ar e
con so li dar o Mer co sul.

A pro pó si to do Mer co sul, dez anos de ne go ci a -
ções já se pas sa ram sem que o Exe cu ti vo abris se
mão da he ge mo nia que de tém do pro ces so de con du -
ção das ne go ci a ções eco nô mi cas, co mer ci a is, cul tu -
ra is e até po lí ti cas, ape sar da exis tên cia de uma Co -
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul e de uma
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o -
nal, na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral.

No Bra sil de hoje pre va le ce a vi são ul tra pas sa -
da, mes mo na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, de que
as ques tões de po lí ti ca ex te ri or são de ex clu si va com -
pe tên cia do Exe cu ti vo, ca ben do ao Le gis la ti vo ape -
nas a fun ção ho mo lo ga tó ria dos seus atos in ter na ci o -
na is.

No en tan to, cres ce no mun do in te i ro a des ta ca -
da im por tân cia da par ti ci pa ção do Par la men to no pro -
ces so de for mu la ção, ne go ci a ção e im plan ta ção da
po lí ti ca ex te ri or das na ções, sem pre de pen den te de
fa to res po lí ti cos e do equi lí brio in ter no do po der, hoje
for te men te pres si o na dos por re a li da des di ver sas e
por ines pe ra dos mo men tos his tó ri cos.

Por úl ti mo, mas não me nos im por tan te, vale
lem brar que, no caso nor te-ame ri ca no, o ins tru men to
da via rá pi da, ou como o de no mi nam os nor te-ame ri -
ca nos, o me ca nis mo do fast track, vi gen te na ex pe -
riên cia do Le gis la ti vo dos Esta dos Uni dos des de
1931, mes mo au to ri zan do o Pre si den te nor te-ame ri -
ca no a ne go ci ar cer tos ti pos de atos in ter na ci o na is,
não eli mi na a obri ga to ri e da de de toda a tra mi ta ção le -
gal, pre vis ta pela le gis la ção, para a dis cus são e apro -
va ção de atos co mer ci a is in ter na ci o na is no ce ná rio
do Con gres so nor te-ame ri ca no.

Da mes ma for ma acre di ta mos que a ve lo ci da de
dos ne gó ci os glo ba li za dos não po dem se so bre por ao 
apro fun da men to da aná li se e dis cus são de atos, con -



vê ni os, acor dos e tra ta dos de cu nho co mer ci al in ter -
na ci o nal pelo Con gres so bra si le i ro.

Para aten der a essa ne ces si da de é que pro po -
mos o acrés ci mo dos in ci sos re la ci o na dos nes ta Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal aos arts. 49 e 84,
res pec ti va men te.

Com cer te za a mo di fi ca ção do tex to cons ti tu ci o -
nal no ca pí tu lo das com pe tên ci as pri va ti vas do Con -
gres so Na ci o nal e da Pre si dên cia da Re pú bli ca in cen -
ti va rá a rá pi da re to ma da da ca pa ci da de ex por ta do ra
do País.

A pre sen te mo di fi ca ção no tex to cons ti tu ci o nal,
com ab so lu ta cer te za atra i rá a so ci e da de ci vil bra si le -
i ra e o em pre sa ri a do na ci o nal para o ce ná rio do Con -
gres so Na ci o nal, com o ob je ti vo de par ti ci par das
opor tu ni da des de ne go ci a ção co mer ci al no pla no in -
ter na ci o nal.

Pelo ex pos to, con vi da mos os no bres par la men -
ta res a so mar es for ços na apro va ção da pre sen te
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Sa las das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. –
Ro ber to Re quião – Car los Pa tro cí nio – José Edu -
ar do Du tra – Gil vam Bor ges – Ro ber to Sa tur ni no – 
Le o mar Qu in ta ni lha – Tião Vi a na – Jef fer son Pé -
res – Luiz Otá vio – Fer nan do Ma tu sa lém – Na bor
Ju ni or – Gil ber to Mes tri nho – Edson Lo bão – Car -
los Wil son – Emi lia Fer nan des – Arlin do Por to –
Pe dro Piva – José Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner –
Osmar Dias – Fre i tas Neto – Artur da Tá vo la – Iris
Re zen de – Anto nio Car los Jú ni or – Be ní cio Sam -
pa io – Amir Lan do – Fran ce li no Pe re i ra – Pe dro Si -
mon – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Ro bin son
Vi a na.
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TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo
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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;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla -
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir que for ças es -
tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele
per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca -
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti -
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi -
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti ca re mu ne ra ção para os De pu ta -

dos Fe de ra is e os Se na do res, em cada le gis la tu ra,
para a sub se qüen te, ob ser va do o que dis põem os
arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar para cada exer cí cio fi nan ce i ro a re -
mu ne ra ção do Pre si den te e do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do, ob ser va do o
que dis põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros 
Po de res;

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;

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri -
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra -

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
....................................................................................



CAPÍTULO II
Do Po der Exe cu ti vo

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84. (*) Com pe te pri va ti va men te ao Pre si -
den te da Re pú bli ca:

I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta -

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;
III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos

ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as

leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na -

men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;
VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros 

e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;
VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -

na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o -
nal;

IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de
sí tio;

X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral;
XI – re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao

Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va, ex pon do a si tu a ção do País e so li ci -
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as;

XII – con ce der in dul to e co mu tar pe nas, com au -
diên cia, se ne ces sá rio, dos ór gãos ins ti tu í dos em lei;

XIII – exer cer o co man do su pre mo das For ças
Arma das, pro mo ver seus ofi ci a is-ge ne ra is e no -
meá-los para os car gos que lhes são pri va ti vos;

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, 
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;

XV – no me ar, ob ser va do o dis pos to no art. 73,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União;

XVI – no me ar os ma gis tra dos, nos ca sos pre vis -
tos nes ta Cons ti tu i ção, e o Advo ga do-Ge ral da União;

XVII – no me ar mem bros do Con se lho da Re pú -
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII;

XVIII – con vo car e pre si dir o Con se lho da Re pú -
bli ca e o Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

XIX – de cla rar guer ra, no caso de agres são es -
tran ge i ra, au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal ou re -

fe ren da do por ele, quan do ocor ri da no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, e, nas mes mas con di ções, de -
cre tar, to tal ou par ci al men te, a mo bi li za ção na ci o nal;

XX – ce le brar a paz, au to ri za do ou com o re fe -
ren do do Con gres so Na ci o nal;

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no -
rí fi cas;

XXII – per mi tir, nos ca sos pre vis tos em lei com ple -
men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio
na ci o nal ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men te;

XXIII – en vi ar ao Con gres so Na ci o nal o pla no
plu ri a nu al, o pro je to de lei de di re tri zes or ça men tá ri as 
e as pro pos tas de or ça men to pre vis tas nes ta Cons ti -
tu i ção;

XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na -
ci o nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da
ses são le gis la ti va, as con tas re fe ren tes ao exer cí cio
an te ri or;

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú bli cos fe -
de ra is, na for ma da lei;

XXVI – edi tar me di das pro vi só ri as com for ça de
lei, nos ter mos do art. 62;

XXVII – exer cer ou tras atri bu i ções pre vis tas
nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci sos
VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de Esta do,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao Advo ga -
do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi tes tra ça -
dos nas res pec ti vas de le ga ções.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 1999
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 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) – 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, 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 262, DE 2001

Dis põe so bre os di re i tos dos pa ci -
en tes em ser vi ços de sa ú de.

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



Art. 1º O pa ci en te tem di re i to a re ce ber in for ma -
ção a mais com ple ta pos sí vel so bre seu es ta do de sa -
ú de e sua do en ça.

§ 1º O pa ci en te tem di re i to a to mar co nhe ci men -
to do con te ú do do seu pron tuá rio.

§ 2º O di re i to de que tra ta o ca put se es ten de
aos fa mi li a res do pa ci en te, quan do esse se en con tre
in cons ci en te ou in ca paz de en ten der sua con di ção,
ou seja me nor ou in ca paz.

Art. 2º O pa ci en te cons ci en te, e que não es te ja
em pe ri go de vida, tem o di re i to de ace i tar ou re cu sar
tra ta men to ou pro ce di men to di ag nós ti co ou te ra pêu ti -
co que lhe for pres cri to.

§ 1º A de ci são de re cu sar o tra ta men to ou o pro -
ce di men to que lhe foi pres cri to deve ser re gis tra da no
pron tuá rio do pa ci en te e fir ma da pelo pa ci en te e por
seu mé di co as sis ten te e por, pelo me nos, um fa mi li ar,
este na qua li da de de tes te mu nha.

§ 2º Cons ti tui ato de ne gli gên cia, pre vis to no art.
159 do Có di go Ci vil, de i xar de es cla re cer ao pa ci en te
e seus fa mi li a res so bre a con di ção de sa ú de do pa ci -
en te, o prog nós ti co, os ob je ti vos do tra ta men to ou do
pro ce di men to e os ris cos de cor ren tes da op ção por
não se guir o tra ta men to ou re a li zar o pro ce di men to
pres cri to.

Art. 3º O pa ci en te tem o di re i to de so li ci tar con -
sul ta a ou tros mé di cos que não os que o es tão as sis -
tin do, ou a jun ta mé di ca, para ob ter ou tra opi nião ou
es cla re ci men to so bre seu di ag nós ti co, tra ta men to e
prog nós ti co.

§ 1º Esse di re i to se es ten de aos fa mi li a res, no
caso em que o pa ci en te se en con tre in cons ci en te ou
seja me nor ou in ca paz.

§ 2º O pa ci en te e, no caso pre vis to no § 1º, seus
fa mi li a res são obri ga dos a co mu ni car ao mé di co as -
sis ten te a de ci são de con sul tar ou tros mé di cos ou
jun ta mé di ca.

§ 3º Os la u dos e pa re ce res dos mé di cos ou da
jun ta con sul ta da se rão obri ga to ri a men te por es cri to e
pas sa rão a com por o pron tuá rio do pa ci en te.

Art. 4º O pa ci en te tem di re i to à con fi den ci a li -
da de.

§ 1º Cons ti tui cri me de vi o la ção do se gre do pro -
fis si o nal, pre vis to no art. 154 do Có di go Pe nal, a re ve -
la ção de di ag nós ti co, prog nós ti co, re sul ta do de exa -
mes ou de ou tro pro ce di men to di ag nós ti co ou te ra -
pêu ti co ou con di ção de sa ú de de pa ci en te por qual -
quer tra ba lha dor de sa ú de da equi pe do ser vi ço em
que se es te ja sen do as sis ti do, bem como o aces so a
seu pron tuá rio por pes soa não au to ri za da.

§ 2º Não cons ti tui cri me a co mu ni ca ção da si tu a -
ção de ris co em que se en con tra, por par te de mé di co
as sis ten te de pa ci en te por ta dor ou do en te de do en ça

se xu al men te trans mis sí vel, a con ta to se xu al des se
pa ci en te, quan do o pa ci en te, por ini ci a ti va pró pria,
não o fez em pra zo acer ta do en tre ele e seu mé di co
as sis ten te.

Art. 5º O pa ci en te tem di re i to à pri va ci da de.
§ 1º O pa ci en te in ter na do tem di re i to a re ce ber

ou re cu sar em sua uni da de de in ter na ção quem não
es te ja di re ta men te re la ci o na do com seu tra ta men to
ou com o fun ci o na men to do hos pi tal.

§ 2º O pa ci en te tem di re i to a ter seu pu dor res -
pe i ta do du ran te os pro ce di men tos ne ces sá ri os à sua
as sis tên cia, por par te de to dos e qua is quer tra ba lha -
do res da equi pe do ser vi ço em que se en con tre sen -
do as sis ti do.

§ 3º O pa ci en te tem di re i to a ter con si go ob je tos
e uten sí li os pes so a is, des de que não pre ju di quem as
con di ções de seu tra ta men to.

§ 4º O pa ci en te tem di re i to a uti li zar suas pró pri -
as rou pas, des de que au to ri za do pe los res pon sá ve is
pelo con tro le de in fec ções hos pi ta la res.

Art. 6º O pa ci en te tem di re i to de co mu ni car-se
com pes so as es tra nhas aos ser vi ços do hos pi tal,
obri gan do-se a di re ção do ser vi ço a fa ci li tar es sas co -
mu ni ca ções, em es pe ci al aque las do pa ci en te com
seus fa mi li a res.

Art. 7º O pa ci en te tem di re i to a re ce ber as sis tên -
cia re li gi o sa, de ven do, para tan to, ma ni fes tar seu de -
se jo nes se sen ti do, obri gan do-se a di re ção do ser vi ço 
a ado tar os me i os ade qua dos para o aten di men to
des sa ne ces si da de do pa ci en te.

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

Jus ti fi ca ção

A ga ran tia dos di re i tos do pa ci en te é uma pre o -
cu pa ção in ter na ci o nal cres cen te. Esta dos Uni dos e
Fran ça, por exem plo, en con tram-se, nes se mo men to,
dis cu tin do, em seus par la men tos, pro po si ções le gis -
la ti vas so bre essa ma té ria.

O prin cí pio da au to no mia, quan do apli ca do aos
di re i tos do pa ci en te como pes soa com po der de au to -
de ter mi na ção, de de ci são so bre sua con di ção de sa -
ú de e seu tra ta men to, como su je i to do seu pro ces so
mé di co-hos pi ta lar, é um dos prin cí pi os fun da men ta is
da Bi oé ti ca con tem po râ nea.

Nes se con tex to, as de ci sões so bre o aten di -
men to de um pa ci en te de ve ri am ser aque las que vi -
sam ao me lhor re sul ta do pos sí vel para a pes soa em
sua pró pria opi nião. Isso sig ni fi ca, por um lado, uma
am pli a ção da res pon sa bi li da de das pes so as no que
se re fe re à pró pria sa ú de; por ou tro, a con vic ção de
que uma op ção cons ci en te exi ge in for ma ção cla ra,
ve rí di ca e pré via do mé di co e do ser vi ço de sa ú de.



A ado ção des se prin cí pio de au to no mia e o re -
co nhe ci men to de di re i tos aos pa ci en tes dos ser vi ços
de sa ú de já são co muns em vá ri os pa í ses, no exer cí -
cio da Me di ci na, nos có di gos de éti ca das or ga ni za -
ções pro fis si o na is, nos tri bu na is de jus ti ça.

Em re la ção a ques tões re la ci o na das à sa ú de
co le ti va so mos pi o ne i ros, uma vez que exis tem, ins ti -
tu ci o na li za das, ins tân ci as de par ti ci pa ção e de con -
tro le so ci al na ela bo ra ção, no acom pa nha men to e na
ava li a ção das po lí ti cas e ações pú bli cas de sa ú de.
Elas ne ces si tam ser aper fe i ço a das e, em mu i tos ca -
sos, im ple men ta das, mas são, sem dú vi da, um avan -
ço sig ni fi ca ti vo nes se sen ti do.

Com re la ção aos di re i tos dos pa ci en tes in di vi -
du a is, em suas re la ções com tra ba lha do res e ser vi -
ços de sa ú de, no en tan to, ain da há mu i to a fa zer em
nos so País. Em es pe ci al é pre ci so que o ci da dão bra -
si le i ro – o prin ci pal e o ma i or in te res sa do na ques tão,
por ser o úni co em po si ção vul ne rá vel – pos sa ter voz
e par ti ci par efe ti va men te das de ci sões to ma das em
re la ção a sua sa ú de. A po lí ti ca pre va len te em nos sos
ser vi ços, atu al men te, ain da é de le var mu i to mais em
con ta a opi nião dos pro fis si o na is do que as ne ces si -
da des ex pres sas dos usuá ri os.

Para mu dar essa si tu a ção, ve mos como ne ces -
sá rio que os di re i tos do pa ci en te se jam afir ma dos,
cada dia mais res pe i ta dos e – prin ci pal men te – que
es ses di re i tos se jam le gal men te es ta be le ci dos.

O pro je to que ora sub me te mos à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral ob je ti va exa ta men te isso: o es ta be le ci -
men to le gal dos di re i tos dos pa ci en tes de nos sos ser vi -
ços de sa ú de por meio de uma nor ma que afir me a ne -
ces si da de de os tra ba lha do res e ser vi ços de sa ú de re -
co nhe ce rem e res pe i ta rem todo e qual quer pa ci en te
como pes soa, com base em prin cí pi os de res pe i to à
dig ni da de, à vida pri va da, ao si gi lo mé di co e au to no mia.

Seu tex to afir ma, ain da, o di re i to in di vi du al do
pa ci en te à in for ma ção so bre o seu es ta do de sa ú de,
so bre os ris cos e os be ne fí ci os dos tra ta men tos pres -
cri tos e o aces so a seu pron tuá rio.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta a se guin te Lei:

Se ção IV
Dos Cri mes Con tra a Invi o la bi li da de dos

Se gre dos Vi o la ção do se gre do pro fis si o nal

Art. 154. Re ve lar al guém, sem jus ta ca u sa, se -
gre do, de que tem ciên cia em ra zão de fun ção, mi nis -
té rio, ofí cio ou pro fis são, e cuja re ve la ção pos sa pro -
du zir dano a ou trem:

Pena – de ten ção, 3 (três) me ses a 1 (um) ano,
ou mul ta.

Pa rá gra fo úni co. So men te se pro ce de me di an te
re pre sen ta ção.

CAPÍTULO II
Do Rou bo e da Extor são Extor são

me di an te se qües tro

Art. 159. Se qües trar pes soa com o fim de ob ter,
para si ou para ou trem, qual quer van ta gem, como
con di ção ou pre ço do res ga te:

Pena – re clu são, de 8 (oito) a 15 (quin ze) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-90)

§ 1º Se o se qües tro dura mais de 24 (vin te e
qua tro) ho ras, se o se qües tra do é me nor de 18 (de zo -
i to) anos, ou se o cri me é co me ti do por ban do ou qua -
dri lha:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 20 (vin te) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-90)

§ 2º Se do fato re sul ta le são cor po ral de na tu re -
za gra ve:

Pena – re clu são, de 16 (de zes se is) a 24 (vin te e
qua tro) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-90)

§ 3º Se re sul ta a mor te:
Pena – re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30 (trin -

ta) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-90)

§ 4º Se o cri me é co me ti do em con cur so, o con -
cor ren te que o de nun ci ar à au to ri da de, fa ci li tan do a li -
ber ta ção do se qües tra do, terá sua pena re du zi da de
um a dois ter ços.

(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.072, de
25-7-90 e al te ra do pela Lei nº 9.269, de 2-4-96)
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun to So ci a is, ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2001

Re vo ga o in ci so IV do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de ju lho de 1991, que dis põe
so bre a con tri bu i ção da em pre sa re la ti va a 



ser vi ços pres ta dos por co o pe ra dos vin cu -
la dos a co o pe ra ti vas de tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Re vo ga-se o in ci so IV do art. 22 da Lei nº

8.212, de 24 de ju lho de 1991, com a re da ção con fe ri -
da pela Lei nº 9.876, de 26 de no vem bro de 1999.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.876, de 26 de no vem bro de 1999, in -
clu iu in ci so IV ao art. 22 da Lei de Cus te io da Pre vi -
dên cia So ci al (Lei nº 8.212/91), de modo a es ta be le -
cer a se guin te con tri bu i ção pre vi den ciá ria a car go da
em pre sa: 15% so bre o va lor bru to da nota fis cal ou fa -
tu ra de pres ta ção de ser vi ços re a li za dos por co o pe ra -
dos, por in ter mé dio de co o pe ra ti vas de tra ba lho.

Essa con tri bu i ção, ônus do to ma dor de ser vi -
ços, tem se mos tra do bas tan te pre ju di ci al às so ci e da -
des co o pe ra ti vas, na me di da em que de ses ti mu la sua 
con tra ta ção. Com efe i to, as co o pe ra ti vas de tra ba lho
e de sa ú de têm sido, sis te ma ti ca men te, afas ta das do
mer ca do. Aos to ma do res de ser vi ços pas sou a ser
mais van ta jo sa a con tra ta ção de so ci e da des mer can -
tis ou ci vis, cuja tri bu ta ção não con sis te em en car go
do cli en te, mas da pró pria pres ta do ra.

Tal re a li da de con fli ta com o apo io e es tí mu lo ao
co o pe ra ti vis mo pre vis to no art. 174, § 2º, e com o ade -
qua do tra ta men to tri bu tá rio es ta be le ci do no art. 146,
III, c, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, a re vo ga ção do in ci so IV do art. 22 da Lei 
nº 8.212 re pre sen ta ini ci a ti va jus ta e pri mor di al para a
con ti nu i da de do fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de
tra ba lho, mo ti vo pelo qual so li ci to a anuên cia dos ilus -
tres pa res.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. –
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dis põe so bre con tri bu i ção pre vi den -
ciá ria do con tri bu in te in di vi du al, o cál cu -
lo do be ne fí cio, al te ra dis po si ti vos das
Leis nºs 8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju -
lho de 1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

..............................................................
”Art. 22. .............................................." 
”I – vin te por cen to so bre o to tal das

re mu ne ra ções pa gas, de vi das ou cre di ta das 
a qual quer tí tu lo, du ran te o mês, aos se gu -
ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos
que lhe pres tem ser vi ços, des ti na das a re tri -
bu ir o tra ba lho, qual quer que seja a sua for -
ma, in clu si ve as gor je tas, os ga nhos ha bi tu -
a is sob a for ma de uti li da des e os adi an ta -
men tos de cor ren tes de re a jus te sa la ri al,
quer pe los ser vi ços efe ti va men te pres ta dos, 
quer pelo tem po à dis po si ção do em pre ga -
dor ou to ma dor de ser vi ços, nos ter mos da
lei ou do con tra to ou, ain da, de con ven ção
ou acor do co le ti vo de tra ba lho ou sen ten ça
nor ma ti va.“ (NR)

“......................................................”

”III – vin te por cen to so bre o to tal das
re mu ne ra ções pa gas ou cre di ta das a qual -
quer tí tu lo, no de cor rer do mês, aos se gu ra -
dos con tri bu in tes in di vi du a is que lhe pres -
tem ser vi ços;

IV – quin ze por cen to so bre o va lor
bru to da nota fis cal ou fa tu ra de pres ta ção
de ser vi ços, re la ti va men te a ser vi ços que
lhe são pres ta dos por co o pe ra dos por in ter -
mé dio de co o pe ra ti vas de tra ba lho.“

”§ 1º No caso de ban cos co mer ci a is, de ban -
cos de in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to,
ca i xas eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a -
men to e in ves ti men to, so ci e da de de cré di to imo bi liá -
rio, so ci e da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to
mer can til, co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se -
gu ros pri va dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no -
mos de se gu ros pri va dos e de cré di to e en ti da des
de pre vi dên cia, pri va da aber tas e fe cha das, além
das con tri bu i ções re fe ri das nes te ar ti go e no art. 23,
é de vi da a con tri bu i ção adi ci o nal de dois vír gu la cin -
co por cen to so bre a base de cál cu lo de fi ni da nos
in ci sos I e III des te ar ti go.“ (NR)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
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) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000 
(nº 128/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
al te ra a alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui o ci rur gião-den -
tis ta na per mis são para acu mu lar dois car -
gos pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 18 de ou tu bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são en cer ra da em pri me i ro
tur no, e a vo ta ção adi a da para hoje.

Con for me de ci são pro fe ri da na Ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 27 úl ti mo, a Pre si dên cia re ti ra a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000,
da pa u ta de hoje, para in cluí-la na Ordem do Dia de
12 de de zem bro pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

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)

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 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.

À pro pos ta fo ram ofe re ci das duas emen das, li -
das na Ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e das
emen das.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to para dis cu tir.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de ma ne i ra mu i to rá pi da, eu gos ta ria
de re gis trar o mo men to em que es ta mos vi ven do, es -
pe ci al men te no meu Esta do de Mi nas Ge ra is, como
um dos sig na tá ri os da PEC apre sen ta da, ava li a da,
dis cu ti da e vo ta da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia. Re ce be mos o apo io de vá ri os Par la -
men ta res e que re mos, in clu si ve, agra de cer a efi ciên -
cia e a com pre en são de V. Exª, Sr. Pre si den te, ao co -
lo car em tra mi ta ção a nos sa pro pos ta, pro pos ta esta
que re ce beu duas emen das no quar to dia da sua dis -
cus são. Por tan to, es pe ra mos que a nos sa PEC pos sa 
atin gir os seus ob je ti vos, qual seja o de agi li zar a ação 
da Jus ti ça, fa ci li tan do, as sim, a vida do ci da dão.

Embo ra con si de re mos le gí ti ma a pre ten são de
al guns Se na do res de fa zer com que a re fe ri da pro -
pos ta pos sa ser re a va li a da e re dis cu ti da, nos sa ex -
pec ta ti va é no sen ti do de que ela pos sa ser con du zi da 
no ple ná rio com a mes ma agi li da de e efi ciên cia com
que o Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, con du -
ziu-a na pri me i ra fase. E que na pró xi ma se ma na, por -
tan to, pos sa mos dis cu ti-la, re ce ben do o pa re cer do
re la tor e, na tu ral men te, votá-la.

Te nho re ce bi do inú me ras ma ni fes ta ções, es pe -
ci al men te de li de ran ças do meu Esta do, Mi nas Ge ra -
is, em re la ção à apro va ção des sa PEC, haja vis ta que
exis tem 240 mil pro ces sos em tra mi ta ção na 1ª Re -
gião, com sede em Bra sí lia, sen do que 130 mil são
ori gi ná ri os de Mi nas Ge ra is. Assim, jun ta men te com
os Se na do res do Espí ri to San to, bus can do o diá lo go
e o en ten di men to, con se gui mos tra zer al ter na ti vas
que vi a bi li zas sem a sua im ple men ta ção. E como te -
nho con fi an ça na apro va ção da re fe ri da pro pos ta, eu
a te nho trans mi ti do àque les que es tão nos pro cu ran -
do, prin ci pal men te às li de ran ças do meu Esta do.
Acre di to que o mes mo deve es tar acon te cen do com
li de ran ças de ou tros Esta dos que re cor rem aos seus
re pre sen tan tes. Não te nho dú vi da de que a vo ta ção
des sa ma té ria se dará ain da nes ta le gis la tu ra, em pri -
me i ro tur no, por que a jus ti ça se faz com des cen tra li -
za ção e agi li da de.

A mi nha ex pec ta ti va, por tan to, é de que pos sa -
mos to dos nós, to dos os Esta dos en vol vi dos, con tem -
plar de ma ne i ra es pe ci al o ci da dão na bus ca do seus
di re i tos, na tu ral men te pre ser van do os in te res ses do



Esta do. E den tro des sa con vic ção, es pe ra mos que já
pos sa mos votá-la na pró xi ma se ma na, haja vis ta que
es ta mos hoje no quin to e úl ti mo dia de dis cus são.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PFL – MG) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª para dis cu tir.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PFL – MG. Para dis cu -

tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men te 
é da ma i or im por tân cia a cri a ção des ses tri bu na is re -
gi o na is fe de ra is. O nos so Esta do pos sui 853 Mu ni cí -
pi os e mais de 400 co mar cas com mais de 200 mil
pro ces sos acu mu la dos. Não po de mos, de for ma al gu -
ma, adi ar por mais tem po a so lu ção des se pro ble ma,
que vai fa zer com que a Jus ti ça pos sa cum prir com a
sua fun ção. 

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
va mos nos en ga jar para que o pro je to me re ça um tra -
ta men to pri o ri tá rio ao vol tar para a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con tem plan do o
ple i to do Esta do da Ba hia e ou tros ple i tos tam bém ju -
di ci o sos, e pos sa mos dar essa gran de con tri bu i ção
para o aper fe i ço a men to da Jus ti ça Fe de ral, dan do
con di ções para o alí vio des se acú mu lo, que per tur ba
a vida do ci da dão que de pen de das de ci sões do Tri -
bu nal. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos para dis cu tir, está en -
cer ra da a dis cus são, em pri me i ro tur no. Ten do ha vi do
apre sen ta ção de emen das na Ses são de on tem, a
ma té ria vol ta rá à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia para exa me.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 78, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 710, de 2001 – art. 167

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 78, de 2001 (nº
2.373/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui 
o Dia da Bí blia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.281, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Pon tes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a um gran de ora dor.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o que se pro põe com este pro je to é
uma ho me na gem ao li vro dos li vros, a Bí blia. Re pa re
o Ple ná rio des ta Casa que não se su ge re um fe ri a do.
Mu i to pelo con trá rio, des de logo já se es ta be le ce que
fica ins ti tu í do o Dia da Bí blia, a ser ce le bra do no se -
gun do do min go do mês de de zem bro de cada ano, ou
seja, do min go já é por si mes mo fe ri a do.

Sr. Pre si den te, eu que sou um cris tão, mu i tas
ve zes che go a ima gi nar o que se ria da hu ma ni da de
sem a re li gião. A re li gião, no meu en ten di men to, con -
tém mu i to mais os im pul sos ne ga ti vos da hu ma ni da -
de do que todo o apa re lho po li ci al e de se gu ran ça
das na ções to das. Ho me na ge ar a Bí blia, por tan to, é
ho me na ge ar a Deus, a Je sus Cris to, a seus após to -
los e a pró pria hu ma ni da de pe los be ne fí ci os que ela
re ce be.

Essas pa la vras rá pi das que aqui pro nun cio são
to das elas em ho me na gem, por tan to, a esse pro je to
que se está vo tan do e de con gra tu la ções pela ini ci a ti -
va do au tor, um De pu ta do que não po de ria ter ou tra
ini ci a ti va me lhor do que esta. 

O meu voto, por tan to, Sr. Pre si den te, é a fa vor
do pro je to, e com en tu si as mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tam bém, con for me fa lou o Se -
na dor Edi son Lo bão, que ro sa u dar a ini ci a ti va do De -
pu ta do, ins ti tu in do o Dia da Bí blia.

Pen so que é ex tre ma men te im por tan te, num de -
ba te com este, to dos nós que so mos cris tãos fa zer -
mos uma re fle xão so bre o pa pel do cris tão no mun do
e so bre a his tó ria do Evan ge lho. Se che guei onde
che guei tive a par ti ci pa ção gi gan tes ca da Igre ja do
mu ni cí pio mi se rá vel em que eu mo ra va quan do cri an -
ça. A Igre ja teve um pa pel fun da men tal, por meio das
pas to ra is, para a mi nha for ma ção. Por tan to, é mu i to
im por tan te en ten der que a his tó ria do Evan ge lho, que 
é a Bí blia, por mais que pela fé se ja mos mero bar ro
nas mãos do ole i ro ma i or, não é uma his tó ria de sub -
ser viên cia e de su bor di na ção aos gran des. Os as pec -
tos mais be los da his tó ria do Evan ge lho, da his tó ria
de luta e de li ber ta ção do povo po bre, hu mi lha do, ex -
clu í do e opri mi do tem pas sa gens be lís si mas, in clu si -
ve de re bel dia. 



Uma das pas sa gens mais be las do Evan ge lho
seja jus ta men te aque la de Je sus di an te dos fa ri se us e 
si co fan tas, da que les que que ri am fa zer do tem plo um
mero es pa ço de co mér cio. Je sus, 33 anos de his tó ri -
ca pa ciên cia, che gou in clu si ve a se de ses pe rar, Se -
na dor José Alen car. Qu an do es ta va no cal vá rio, Ele
suou san gue, olhou para o Pai e dis se: ”Pai, afas ta de
mim este cá li ce“. Se Ele, o ho mem-Deus, 33 anos de
his tó ri ca pa ciên cia fa lou as sim, ima gi ne o que acon -
te ce com os ho mens-ho mens. Ima gi ne o que acon te -
ce com os po bres, os ex clu í dos, os opri mi dos nes te
País que, mu i tas ve zes, vão para a mar gi na li da de
como úl ti mo re fú gio. Se ao Fi lho de Deus cou be suar
san gue di an te do de ses pe ro, ima gi ne o que acon te ce
com os po bres, os hu mi lha dos, os opri mi dos des te
País! 

Do mes mo je i to, a re bel dia, em mu i tos mo men -
tos, é ne ces sá ria. Se até Je sus Cris to, 33 anos de his -
tó ri ca pa ciên cia, in va diu o tem plo para de sa fi ar os
gran des, os po de ro sos, os fa ri se us e os si co fan tas e,
com um chi co te na mão, per deu a pa ciên cia, ima gi ne
o que es pe rar da gran de ma i o ria do povo bra si le i ro.

A his tó ria do Evan ge lho, a his tó ria da Bí blia, que 
hoje está sen do ho me na ge a da, é uma his tó ria de luta
e de li ber ta ção. Tal vez um dos mais be los li vros da Bí -
blia, um dos mais im por tan tes es tra te gis tas mi li ta res
da his tó ria da hu ma ni da de, seja o Li vro de Jo sué. Na -
que la ba ta lha be lís si ma, a ba ta lha de Je ri có, Jo sué
der ru ba aqui lo que re pre sen ta a opres são, o po der
da que les que, mu i tas ve zes, mes mo sen do pou cos,
aca bam ten do, pelo po der, a opor tu ni da de de apri si o -
nar, de ex clu ir e de opri mir a gran de ma i o ria do povo
bra si le i ro e do povo po bre e ex clu í do tam bém.

Nes se dia em que es ta mos fa zen do uma ho me -
na gem à Bí blia, que pos sa mos ler o Li vro Sa gra do
não como uma his tó ria de sub ser viên cia e de su bor di -
na ção aos gran des, pois não o é. Mu i tos dos er ros da
Igre ja Ca tó li ca – e sou ca tó li ca tam bém – foi jus ta -
men te ex clu ir a tra di ção be lís si ma de luta e de li ber ta -
ção para ser sub ser vi en te à aris to cra cia ou ao po der
em mu i tos mo men tos da nos sa his tó ria.

Por tan to, quan do ho me na ge a mos a Bí blia, ho -
me na ge a mos tam bém, sem dú vi da al gu ma, to dos os
co ra ções e men tes que, no mun do todo, es tão lu tan -
do, es tão fa zen do do seu pró prio cor po uma his tó ria
de luta e de li ber ta ção. É as sim que ho me na ge a mos a 
his tó ria do Evan ge lho.

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.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 78,
de 2001.

Não ha ven do quem que i ra 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 78, DE 2001
(Nº 2.373/00, na Casa de ori gem)

Insti tui o Dia da Bí blia.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia da Bí blia, a ser ce le -

bra do no se gun do do min go do mês de de zem bro de
cada ano, em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

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 04:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 268, de 2001 (nº 
807/2000, 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 Cris tã do Pa u lis 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 Pa u -
lis ta, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.260, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem de se je dis cu tir a ma té ria,
de cla ro en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra 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
N° 268, DE 2001

(N° 807/2000, 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 Cris tã do Pa u lis 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 Pa u lis ta, Esta do de Per nam bu co.

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

ria n° 253, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral Cris tã do Pa u lis 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 Pa u lis ta, Esta do de Per -
nam bu co.

Art. 2° 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 309, de 2001 (nº 
700/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za o Cen tro So ci al,
Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra do
Mon te Ver 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 San ta Bár -
ba ra do Mon te Ver de, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.308, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra 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 DECRETO LEGISLATIVO
N° 309, DE 2001

(N° 700/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta
Bár ba ra do Mon te ver 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
San ta Bár ba ra do Mon te Ver de, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1° Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria n° 128, de 5 de abril de 2000, que au to ri za o Cen tro
So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra do
Mon te Ver 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 San ta Bár ba ra do Mon te Ver de, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Art. 2° 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 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 167 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 321, de 2001 (nº
776/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Ca cho e i ro do
Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.266, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra 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
N° 321, DE 2001

(N° 776/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca -
cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to
San to.



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

ria n° 195, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe cu tar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ro do
Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 330, de 2001 (nº 
872/2001, 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 Ro mi po rã de Espi gão do Oes te
para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen -
vol vi men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Espi gão do Oes te, Esta do
de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.269, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

Em dis cus são o 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.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra 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 330, DE 2001

(Nº 872/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão
do Oes te para a Pre ser va ção da Cul tu ra e 
o De sen vol vi men to So ci al e Artís ti co –
ACROMEO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi gão
do Oes te, Esta do de Ron dô nia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 204, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ro mi po rã de Espi gão do
Oes te para a Pre ser va ção da Cul tu ra e o De sen vol vi -
men to So ci al e Artís ti co – ACROMEO a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi gão do Oes -
te, Esta do de Ron dô nia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 331, de 2001 (nº 
873/2001, 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 Ami gos de Tre ze Tí li as – 
SC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Tre ze Tí li as, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.311, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad doc: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -

ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres co le gas, Tre ze Tí li as é uma ci da de que fica
no meio oes te de San ta Ca ta ri na, na re gião do Vale
do Rio do Pe i xe, ou seja, na re gião do Vale do Con tes -
ta do, como é co nhe ci do. Cha mo a aten ção de V. Exª,
por que Tre ze Tí li as é uma ci da de for ma da por uma
co mu ni da de ori gi ná ria do Ti rol, re gião da Áus tria.
Inclu si ve, em fun ção do nú me ro de des cen den tes da -
que la re gião, exis te lá um con su la do da Áus tria. A
Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami gos de Tre ze Tí li as tra ba -
lha na ma nu ten ção das tra di ções cul tu ra is da co mu ni -
da de aus tría ca, e a rá dio co mu ni tá ria será um re cur so 
para o tra ba lho da re fe ri da as so ci a ção, que po de rá
ofe re cer in for ma ção à co mu ni da de em to dos os cam -
pos, eco nô mi co, so ci al e, prin ci pal men te, cul tu ral.

Sr. Pre si den te, essa é uma con quis ta para
aque la co mu ni da de ori gi ná ria do Ti rol, que ha bi ta a
lin da re gião do Con tes ta do, no Vale do Rio do Pe i xe,
para onde se di ri gem mu i tos tu ris tas. A ci da de fica
per to de Fri bur go, a ma i or pro du to ra de ma çãs no
Bra sil, tam bém ser vi da de águas ter ma is sul fu ro sas,
para onde acor rem pes so as de vá ri os pa í ses do Mer -
co sul e até da Eu ro pa, em fun ção de suas li ga ções
com a Áus tria.



A au to ri za ção à Asso ci a ção Cul tu ral dos Ami -
gos de Tre ze Tí li as para exe cu ção de ser vi ço de ra di -
o di fu são aten de a uma an ti ga e gran de as pi ra ção da -
que la co mu ni da de. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

a dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra 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 331, DE 2001

(Nº 873/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de
Tre ze Tí li as – SC, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Tre ze Tí li as, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 211, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Tre ze
Tí li as – SC, a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Tre ze Tí li as, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao no bre Se na -
dor José Edu ar do Du tra, para uma co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea “b”, do Re gi men to Inter no. S. Exª dis põe de 20
mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

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, Srªs e Srs. Se na do res,
te ce rei al guns co men tá ri os, nes ta ma nhã, so bre um
as sun to que está na or dem do dia. Tra ta-se do pro je to
de au to ria do Go ver no Fe de ral que es ta be le ce a cha -
ma da fle xi bi li za ção de di re i tos dos tra ba lha do res me -
di an te acor do co le ti vo. 

Faço isso, in clu si ve, para ace i tar uma sa u dá vel
pro vo ca ção fe i ta por um dos ar ti cu lis tas mais con ce i -
tu a dos e res pe i ta dos des te País, o jor na lis ta Cló vis
Ros si, da Fo lha de S.Pa u lo, que di zia, há dois dias,
em sua co lu na, que o PT es ta va es que cen do o que
dis se. Ele faz um res ga te da his tó ria, ao se re fe rir às
fa mo sas gre ves do fim da dé ca da de 70, no ABC –
mo vi men to que deu ori gem ao PT e à CUT – , quan do
to das as li de ran ças sin di ca is eram mu i to du ras em re -
la ção à CLT e pro pug na vam sua re vo ga ção ou sua
mo di fi ca ção.

Faço, en tão, um pa rên te sis so bre os pon tos da
CLT que eram pro fun da men te bom bar de a dos pe las
li de ran ças da que la épo ca e que de sem bo ca ram no
cha ma do novo sin di ca lis mo. Te mos que lem brar que
a CLT não tra ta ape nas da ques tão dos di re i tos dos
tra ba lha do res. A CLT ori gi nal, que em gran de par te já
foi re vo ga da pela Cons ti tu i ção de 1988, es ta be le cia
tam bém uma sé rie de re gras re la ci o na das à or ga ni -
za ção sin di cal. Ela pre via a pos si bi li da de de in ter ven -
ção do Mi nis té rio do Tra ba lho nos sin di ca tos; pre via
um mo de lo – era qua se uma re ce i ta de bolo – para
for ma ção dos sin di ca tos; pre via um es ta tu to pa drão
para os sin di ca tos, do qual não po de ri am fu gir; e uma
sé rie de ou tras ques tões ab so lu ta men te dra co ni a nas, 
que, des de a apro va ção da Cons ti tu i ção de 1988, já
não es tão em vi gor. 

Esse era o pon to con tra o qual as li de ran ças sin -
di ca is de en tão se po si ci o na vam de uma ma ne i ra mu -
i to dura. E, aí, ace i tan do o de sa fio de Cló vis Ros si,
lem bro que mes mo al gu mas ques tões re la ci o na das
aos di re i tos dos tra ba lha do res, não na que la épo ca
por que não ha via acú mu lo ain da, a Cen tral Úni ca dos
Tra ba lha do res já vem dis cu tin do ao lon go do tem po.

Mas, an tes de en trar nes se de ba te, re gis tro que
me pa re ce ha ver um con sen so, não en tre nós e o Go -
ver no, mas en tre as li de ran ças par la men ta res da
base go ver nis ta do Con gres so Na ci o nal, ex pli ci ta do
por de cla ra ções das mais di ver sas li de ran ças, de que
se tra ta de um as sun to que não po de ria es tar sen do
dis cu ti do em re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal. Ou vi -
mos ma ni fes ta ções nes se sen ti do do Pre si den te da
Câ ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, e do Pre si den te do
Se na do, Se na dor Ra mez Te bet; aca ba mos de ou vir
aqui, hoje, a po si ção do Lí der do PMDB no Se na do,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros; e tam bém ou vi mos, nas
con ver sas de cor re do res com di ver sos Se na do res e
De pu ta dos da base go ver nis ta – que, mu i tas ve zes,
até não ma ni fes tam isso pu bli ca men te –, opi niões
que fe cham esse con sen so. 

Não se está en ten den do o por quê de o Pa lá cio
do Pla nal to, con tra ri a men te à vi são das suas Li de ran -



ças no Con gres so Na ci o nal, no Se na do e na Câ ma ra, 
en ten der que essa ques tão deve ser de ba ti da em re -
gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, o que é ques ti o na do
mes mo por aque les que de fen dem in te gral men te o
mé ri to do pro je to. E aí sur gem as mais di ver sas es pe -
cu la ções so bre o por quê des sa in sis tên cia do Go ver -
no, par ti cu lar men te do Mi nis tro do Tra ba lho. Se gun do
al guns, isso se ria para com pen sar os em pre sá ri os,
que en tra ram com uma par te sig ni fi ca ti va no cha ma -
do ”ma i or acor do do mun do“, do FGTS, acor do esse
ca pi ta ne a do pelo Mi nis tro do Tra ba lho. Por tan to, ago -
ra os em pre sá ri os es ta ri am co bran do a con tra par ti da, 
que se ria a ur gên cia do pro je to. 

Hoje, li uma nota de jor nal es pe cu lan do que o
mo ti vo se ria ou tro, ou seja, já se es ta ria pen san do em 
fi nan ci a men to de cam pa nhas no ano que vem. Se ria
essa, por tan to, a con tra par ti da dos em pre sá ri os para
po de rem fi nan ci ar as cam pa nhas do ano que vem.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª uma per gun ta?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não, Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Pelo
res pe i to que te nho por V. Exª, que é o de toda a Casa,
pela se ri e da de com que V. Exª sem pre se pa u tou, pe -
di ria o se guin te es cla re ci men to: V. Exª está ape nas
re fle tin do, com as suas úl ti mas pa la vras, as es pe cu la -
ções?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Exa ta men te.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – E re -
co nhe ce que são es pe cu la ções. Se me per mi te, são
es pe cu la ções até cer to pon to bas tan te for ça das, por -
que, num epi só dio como esse, em que há po si ções
ex tre ma das, es tres sou-se a dis cus são, a Cen tral Úni -
ca dos Tra ba lha do res mo bi li zou pes so as, co lo cou-as
nas ruas. Para ser sin ce ro, eu até me sur pre en do,
por que não vejo ne nhu ma mo bi li za ção das clas ses
pa tro na is em fa vor do que o Go ver no pro pôs. Nós
mes mos te mos um co le ga, que é Pre si den te da Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, e que não dis se uma 
úni ca pa la vra so bre o as sun to. As con fe de ra ções da
in dús tria, do co mér cio e da agri cul tu ra, se qui ses sem
se em pe nhar mu i to, se hou ves se esse in te res se,
mes mo que fos se um in te res se es cu so, se eles fos -
sem ga nhar tan to di nhe i ro a pon to de se po der con si -
de rar que isso é a con tra par ti da do acor do do FGTS
ou que isso se ria para vi a bi li zar fi nan ci a men to de
cam pa nha, se ria di fe ren te. Mas cre io que eles têm di -
nhe i ro para pa gar um es pa ço nas emis so ras de te le -
vi são, nos jor na is e es ta ri am mo bi li za dos ou mo bi li -

zan do suas for ças. V. Exª há de con cor dar co mi go no
sen ti do de que essa mo bi li za ção não é vi sí vel. Estou
di zen do isso por que cre io que V. Exª está ape nas re -
gis tran do as es pe cu la ções, mas elas não são crí ve is
di an te do ce ná rio que efe ti va men te está cri a do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Ge ral do Melo, fiz ques tão de re gis trar
que exis ti am es pe cu la ções e não as es tou as su min do 
como ver da de i ras. Mas quan to à in for ma ção de V. Exª 
de que não está ha ven do mo bi li za ção por par te das
clas ses pa tro na is, pode não es tar ha ven do mo bi li za -
ção no sen ti do vi sí vel, como V. Exª diz, mas os jor na is
a es tão no ti ci an do. Ontem, por exem plo, ve ri fi cou-se
o con ta to cor po a cor po, as con ver sas, os te le fo ne -
mas a De pu ta dos da base go ver nis ta, prin ci pal men te, 
por par te de se to res das clas ses pa tro na is. Essa no tí -
cia, hoje, está em to dos os jor na is.

Vol te mos, ago ra, à sa u dá vel pro vo ca ção que foi
fe i ta pelo jor na lis ta Cló vis Ros si, em re la ção a como
de ve ría mos en ca rar essa ques tão.

Exis te uma pre li mi nar que tem que em ba sar
qual quer pro pos ta de li vre ne go ci a ção sé ria, na qual
se es ta be le ça re al men te con di ções de ne go ci a ção,
na qual se es ta be le ça um mí ni mo de igual da de de ne -
go ci a ção. É uma pre li mi nar que o Con gres so Na ci o -
nal nun ca se dis pôs a re sol ver.

Dis põe o art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 7º – São di re i tos dos tra ba lha do res 
ur ba nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem
à me lho ria de sua con di ção so ci al:

I – re la ção de em pre go pro te gi da con -
tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa,
nos ter mos de lei com ple men tar, que pre ve -
rá in de ni za ção com pen sa tó ria, den tre ou -
tros di re i tos.

Essa pre li mi nar é exi gi da para ser vir de pa ra -
dig ma em re la ção a qual quer pos si bi li da de de se es -
ta be le cer re al men te a li vre ne go ci a ção. 

O fato é que essa lei com ple men tar deve ser
apro va da. Ela não sig ni fi ca de for ma al gu ma es ta bi li -
da de no em pre go – até por que nin guém está pro pug -
nan do es ta bi li da de no em pre go para a área pri va da –, 
mas al gum tipo de ga ran tia para uma de mis são ar bi -
trá ria, que de ve rá ser acor da do des de o pro ces so de
ne go ci a ção. 

A de mis são não será sim ples men te como é hoje, 
do in te res se da em pre sa, em bo ra ela seja per mi ti da e
ne go ci a da em caso de au to ma ção, em caso de cri se
eco nô mi ca, em caso de ques tões con jun tu ra is efe ti vas 
da em pre sa, como ocor re em ou tros pa í ses, por exem -



plo. Mas a for ma como ocor re atu al men te, em que o
pro ces so de de mis são pode ser fe i to sim ples men te
pela subs ti tu i ção da mão-de-obra mais cara pela mais
ba ra ta, sem se es ta be le cer qual quer pos si bi li da de de
ne go ci a ção com o con jun to dos sin di ca tos, sig ni fi ca,
na ver da de, li vre ne go ci a ção en tre ”a ra po sa e a ga li -
nha“ ou en tre pos si bi li da des de uma li vre ne go ci a ção,
dita li vre, mas que, na ver da de, es ta be le ce uma ca mi -
sa de for ça em re la ção àque les que não têm efe ti va -
men te ca pa ci da de de ne go ci a ção.

Se gun do as pec to que está re la ci o na do a esse
art. 1º – e, nes se caso, a ques tão não é pa cí fi ca, in clu -
si ve no meio sin di cal. De ve mos par tir, em pri me i ro lu -
gar, para a ra ti fi ca ção, pelo Con gres so Na ci o nal, da
Con ven ção 87, da OIT. Vol to a re gis trar: ela é com ba -
ti da por se to res do mo vi men to sin di cal, com bi na da
com a ins ti tu i ção de um con tra to co le ti vo de tra ba lho,
na ci o nal men te ar ti cu la do; com bi na da com a di mi nu i -
ção, que não será fe i ta por de cre to, mas a par tir do
mo men to da ra ti fi ca ção da Con ven ção 87 – na tu ral -
men te isso vai acon te cer –, do nú me ro de sin di ca tos
no Bra sil e com o au men to da sua re pre sen ta ti vi da de.

O Bra sil é um País que tem hoje mais de cin co
mil sin di ca tos. Gran de par te de les sem a mí ni ma ca -
pa ci da de de ne go ci a ção. Esse, in clu si ve, é o pa ra do -
xo, por que os se to res que ain da são con tra a ra ti fi ca -
ção da Con ven ção de 1987 e que de fen dem a ma nu -
ten ção da uni ci da de sin di cal, nos ter mos em que está
pre vis ta na Cons ti tu i ção, apre sen tam essa de fe sa,
em nome do for ta le ci men to do mo vi men to sin di cal, e
di zem que a ra ti fi ca ção da Con ven ção de 1987 e a re -
vo ga ção da uni ci da de iri am con tri bu ir para a pul ve ri -
za ção e o en fra que ci men to do mo vi men to sin di cal
bra si le i ro. Po rém, na ver da de, o que tem acon te ci do é
exa ta men te o con trá rio. É essa uni ci da de ar ti fi ci al que 
per mi tiu a pro li fe ra ção de mi lha res de sin di ca tos no
Bra sil sem a de vi da ar ti cu la ção na ci o nal e sem a pos -
si bi li da de de se es ta be le cer uma ne go ci a ção co le ti va
que ve nha a ter re al men te essa de no mi na ção.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª mais um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) –– De i xe-me ape nas con clu ir o ra ci o cí nio.

O pro ces so de ne go ci a ção co le ti va pres su põe
não ape nas al gu mas ga ran ti as, mas tam bém a ca pa -
ci da de de ne go ci a ção e de fa zer com que a mes ma
não seja sim ples men te a im po si ção de uma vi são so -
bre a ou tra.

Aque les que de fen dem o pro je to como está di -
zem que se o sin di ca to não qui ser ne go ci ar, não pre -
ci sa fazê-lo, por que irá pre va le cer a CLT. Ora, a re a li -

da de não é bem as sim. Exis tem hoje, no Bra sil, di ver -
sos sin di ca tos que dis pu tam a re pre sen ta ção de uma
mes ma ca te go ria e há, in clu si ve, fe de ra ções que,
den tro da atu al es tru tu ra sin di cal, tam bém o fa zem.
Mu i tas ve zes, quan do o sin di ca to não quer ne go ci ar
com a em pre sa, ela pas sa por cima do sin di ca to e es -
ta be le ce um acor do com a fe de ra ção, que, mu i tas ve -
zes, não tem ne nhu ma re pre sen ta ti vi da de da que la
ca te go ria ou da que les tra ba lha do res. Mas como a
atu al es tru tu ra sin di cal ga ran te o di re i to de ne go ci a -
ção àque la fe de ra ção, ela aca ba atro pe lan do o di re i to 
do sin di ca to.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce de rei pri me i ra men te um apar te ao Se na -
dor Ge ral do Cân di do e, de po is, eu o con ce de rei no va -
men te a V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo, para não mo -
no po li zar mos o de ba te.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Obri -
ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra. Qu e ro pa ra be ni -
zar V. Exª pelo pro nun ci a men to, pelo as sun to que
trou xe e pela abor da gem que faz, prin ci pal men te
quan do res sal ta vá ri os pon tos im por tan tes em re la -
ção à CLT. A Cons ti tu i ção de 1988 fez uma sé rie de al -
te ra ções na CLT, in clu si ve no ca pí tu lo que tra ta da
ques tão dos sin di ca tos, mo di fi can do a es tru tu ra sin di -
cal no nos so País, que ain da era da épo ca de Ge tú lio
Var gas. A pro pos ta era a de um sin di ca lis mo ver ti cal,
atre la do ao Mi nis té rio do Tra ba lho, que ti nha um es ta -
tu to pa drão e uma sé rie de pon tos que sem pre com -
ba tía mos, na me di da em que en ten día mos que aque -
le mo de lo sin di cal não era o ide al. A Cons ti tu i ção de
1988 fez al te ra ções, in clu si ve na ques tão da cha ma -
da li ber da de de au to no mia sin di cal, o que foi mu i to
im por tan te. Qu an do o Go ver no, ago ra, pro põe esse
pro je to, a fim de re vo gar o art. 618, di zen do que isso
for ta le ce o sin di ca to, é con ver sa fi a da! Como isso vai
for ta le cer o sin di ca to, no mo men to em que os sin di ca -
tos es tão fra gi li za dos pela cri se eco nô mi ca, no mo -
men to em que há de sem pre go em mas sa em nos so
País? Está aí o exem plo do Sin di ca to do ABC. Nun ca
po de ría mos ima gi nar que o Sin di ca to dos Me ta lúr gi -
cos do ABC fa ria um acor do como o que foi fe i to na
se ma na pas sa da. Por quê? Por que, no acor do re a li -
za do, em que hou ve a re du ção na jor na da de tra ba -
lho, tam bém hou ve a re du ção dos sa lá ri os. Isso é um
re tro ces so em re la ção à nos sa luta! Se, por um lado
há um avan ço, por ou tro, há um re tro ces so tra du zi do
pela re du ção sa la ri al. Por tan to, é uma fa lá cia do Go -
ver no afir mar que os sin di ca tos vão se for ta le cer com
a apro va ção do pro je to, que po de rão fa zer ne go ci a -



ção e te rão mais in de pen dên cia. Isso é con ver sa fi a -
da, por que cer ta men te os sin di ca tos, fra gi li za dos
com o de sem pre go atu al, sem for ça para lu tar, vão fa -
zer cer ta men te acor dos pi o res do que os que já exis -
tem pela fal ta de pres são. Por isso, pen so que o acor -
do só visa a pre ju di car, além de for ta le cer as em pre -
sas. Esse pro je to tem o in te res se dos em pre sá ri os.
Dis se o Se na dor Ge ral do Melo que não vê a pro pa -
gan da dos em pre sá ri os. S. Exª pode não vê-la, mas a
ver da de é que ela exis te. E, por de trás dis so está a
pres são em pre sa ri al, por isso o Go ver no está tão in -
te res sa do nes se pro je to. Mu i to obri ga do, Se na dor,
pelo apar te que V. Exª me con ce deu.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Cân di do. E V.
Exª, ao ci tar o acor do fe i to re cen te men te pelo Sin di -
ca to do ABC, me dá opor tu ni da de até de des men tir
al gu mas ver sões da das pela im pren sa a res pe i to de
uma pre ten sa con tra di ção en tre a po si ção do Sin di ca -
to do ABC e a da CUT con tra o pro je to. Di zem, in clu si -
ve, que, se não for apro va do o pro je to, o acor do do
ABC não te ria va lor. Não é ver da de. A Cons ti tu i ção
atu al já per mi te a re a li za ção de acor dos des sa na tu -
re za e, con jun tu ral men te acon te cem, e ne ces sa ri a -
men te vão acon te cer no sen ti do de para ga ran tir o
em pre go es ta be le cer-se a re du ção de sa lá rio.

O art. 7, in ci so VI, de ter mi na:

Irre du ti bi li da de do sa lá rio, sal vo o dis -
pos to em con ven ção ou acor do co le ti vo“.

Por tan to, um acor do que é per fe i ta men te pos sí -
vel. O que in clu si ve des mon ta a fa lá cia de que é ne -
ces sá rio mu dar a CLT para ga ran tir acor do des se tipo. 
Esse acor do fe i to se ria a com pro va ção de que é ne -
ces sá rio mu dar a CLT. Mu i to pelo con trá rio. A exis tên -
cia des se acor do mos tra que é pos sí vel fa zer acor dos
des sa na tu re za à luz da atu al Cons ti tu i ção. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – (Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) Se na dor José Edu ar do Du tra,
a Mesa pede a V. Exª a com pre en são, por que o tem po 
de V. Exª já se es go tou e nós te mos mu i tos ora do res
ins cri tos. E sa ben do que V. Exª é um ri go ro so cum pri -
dor do Re gi men to, sei que vai abre vi ar o seu dis cur so, 
en ten den do que mu i tos tam bém são os apar tes so li -
ci ta dos.

Peço tam bém a aju da e a co la bo ra ção dos apar -
te an tes no sen ti do de que a Mesa pos sa dar opor tu ni -
da des a ou tros Se na do res de se ma ni fes ta rem nes ta
ses são.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, como este é ape nas um pon ta pé 
ini ci al em re la ção a esse de ba te, in de pen den te men te

do pro je to pas sar ou não na Câ ma ra – até es pe ro que 
não pas se –, en ten do que o Se na do tem que se de -
bru çar so bre esse as sun to.

Sr. Pre si den te, ou vi rei, en tão, os dois Se na do -
res que me so li ci ta ram um apar te e, após a fala de S.
Exªs, con clu i rei o meu pro nun ci a men to.

Ouço o Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Di an -
te das pon de ra ções do nos so Pre si den te, o Se na dor
Car los Wil son, es ta va dis pos to a de cli nar in clu si ve
des sa in ter ven ção, que, na ver da de, como diz V. Exª,
está-se abrin do um de ba te im por tan te nes ta Casa.
Fa ria ape nas mais uma per gun ta, por que não te nho
nada para afir mar. Enten do que V. Exª as si na la, em
re la ção a de ter mi na das áre as de re pre sen ta ção dos
tra ba lha do res, uma cer ta di fi cul da de, uma cer ta fra gi -
li da de para con du zir o pro ces so de li vre ne go ci a ção
por que há sin di ca tos que são frá ge is, há or ga ni za -
ções que não es ta ri am ade qua da men te re pre sen ta -
das e com for ças su fi ci en tes para con du zir uma boa
ne go ci a ção. É o que en ten do como a prin ci pal res tri -
ção de V. Exª a essa ino va ção. A per gun ta que lhe fa -
ria é a se guin te: para que ser vem as cen tra is sin di ca -
is? V. Exª po de rá res pon dê-la em ou tra opor tu ni da de.

O SR. JOSÉ EDUCARO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Eu a res pon de rei ago ra – e eu já dis se in clu si ve. 
No bojo de um con tra to co le ti vo de tra ba lho, na ci o nal -
men te ar ti cu la do, em que par ti ci pam da ne go ci a ção
as cen tra is sin di ca is, não tem pro ble ma. Só que isso,
hoje, não exis te. O que exis te é um con tra to in di vi du al
de tra ba lho em que as ne go ci a ções são por ca te go ri -
as. Se pas sar um con tra to co le ti vo na ci o nal men te ar -
ti cu la do, não ha ve rá pro ble ma.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pe di ria a 
com pre en são 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) – Terá
toda. O Se na dor José Edu ar do Du tra aca bou res pon -
den do ao ques ti o na men to do Se na dor Ge ral do Melo.
Eu só gos ta ria de di zer que ago ra es tou até mais tran -
qüi la. Com sin ce ri da de es tou mais tran qüi la, pri me i ro
por que está se es go tan do o pra zo para que o Go ver -
no es ta be le ça o seu bal cão de ne gó ci os em re la ção à
no me a ção e li be ra ção de emen das. Está se es go tan -
do. Então, com todo esse tu mul to que a Câ ma ra cri ou
– e es tou con ven ci da de que o Se na do, mes mo que
pas se na Câ ma ra – es pe ro que seja der ro ta do na Câ -
ma ra – o Se na do não irá apro var –, cre io que essa vo -
ta ção aca ba rá indo para o pró xi mo ano, quan do to das 
as pos si bi li da des de pa tro ci nar li be ra ção de re cur sos, 



van ta gens e no me a ções, es ta rão en cer ra das. Por tan -
to, hoje, re al men te que ro sa u dar o pro nun ci a men to
do nos so Lí der, Se na dor José Edu ar do Du tra, mas os
po si ci o na men tos, tan to na Câ ma ra, den tro da pró pria
base go ver nis ta, e, aqui, no Ple ná rio, com o no bre Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der da ma i or Ban ca da.
Então, quan do se jun tar os vo tos do PMDB com os
vo tos da Opo si ção, nós, com cer te za, va mos der ru bar 
esse pro je to. Espe ro que ele seja der ro ta do na Câ ma -
ra. Mas se isso não ocor rer, eu já es tou até mais tran -
qüi la, por que, com cer te za, como eu sei que a sen si -
bi li da de po lí ti ca e a ca pa ci da de au di ti va do Con gres -
so Na ci o nal é di re ta men te pro por ci o nal à pres são e
ao gri to do povo nas ruas, es pe ci al men te num ano
vés pe ra de ano ele i to ral, eu, com cer te za, já es tou até 
mais tran qüi la, por que eu sei que isto, efe ti va men te,
será der ro ta do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, que ro ape nas re gis trar que, in -
de pen den te men te do Pro je to ser ou não apro va do na
Câ ma ra – e es pe ro que ele não seja apro va do na for -
ma como está co lo ca do –, eu en ten do que o Se na do
tem que se de bru çar so bre esse as sun to. Sou o Re la -
tor da Con ven ção 87, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Não apre sen tei ain da o pa re cer
por que na pri me i ra vez em que esse as sun to veio a
de ba te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, o en ten di men to foi o de que, man ten do-se o in -
ci so II, do art. 8º, da Cons ti tu i ção, essa ra ti fi ca ção se -
ria in cons ti tu ci o nal. Mas já exis tem ou tras al ter na ti vas 
em re la ção à ques tão.

Sr. Pre si den te, ape nas para con clu ir, de fi ni ti va -
men te não dá para con ti nu ar com essa ten ta ti va de
mis ti fi ca ção. O Go ver no tem dito – e hoje está nos jor -
na is – que se esse pro je to for apro va do se rão ga ran ti -
dos 20 mil em pre gos no Bra sil. Qu an do da dis cus são
do fa mo so pro je to que ins ti tu iu o con tra to tem po rá rio
de tra ba lho, apro va do na Câ ma ra por uma mar gem
aper ta da e que teve como um dos seus prin ci pa is ad -
ver sá ri os, in clu si ve na Câ ma ra, o De pu ta do Aloy sio
Nu nes Fer re i ra, atu al Mi nis tro da Jus ti ça, se di zia
tam bém que aqui lo se ria a re den ção, a sal va ção do
de sem pre go no Bra sil. Apre sen tei, on tem, um re que -
ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro do Tra ba lho – es -
pe ro que es sas in for ma ções che guem a tem po in clu -
si ve do de ba te des se as sun to –, para sa ber exa ta -
men te quan tos em pre gos fo ram ge ra dos no Bra sil a
par tir da apro va ção da que le pro je to, por que as in for -
ma ções ex tra-ofi ci a is di zem que no Bra sil todo, nes -
ses qua se três anos de vi gên cia do pro je to, da lei, não 
fo ram ge ra dos mais do que 3.000 em pre gos. Ape nas

para des mis ti fi car esse as sun to, pen so que esse de -
ba te de ve rá con ti nu ar. 

Lou vo, mais uma vez, o pro nun ci a men to do Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB, quan do ra ti -
fi cou a po si ção do PMDB de que o Par ti do não con -
cor da que essa ma té ria seja vo ta da, se che gar ao Se -
na do, em re gi me de ur gên cia.

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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
en ten de ser im por tan tís si mo este de ba te, tan to que V. 
Exª, Se na dor José Edu ar do Du tra, ul tra pas sou o seu
tem po em mais de 7 mi nu tos. Assim sen do, peço aos
pró xi mos ora do res que se jam res pe i to sos em re la ção 
ao Re gi men to, para que ou tros ora do res não se jam
pre ju di ca dos, já que são mu i tos os ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra ao Lí der do PMDB, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi
a pa la vra pela or dem, ape nas dois mi nu tos, pe din do
des cul pas à Casa in clu si ve, mas há um as sun to re -
ma nes cen te que exi ge um po si ci o na men to de fi ni ti vo
da Mesa. 

O Se na do Fe de ral re a li zou um con cur so para
con tra tar pes so al na área de Co mu ni ca ção. Este con -
cur so cus tou R$1 mi lhão – ao câm bio do real igual ao
dó lar. Re co nhe ci da men te, um dos con cur sos mais di -
fí ce is já re a li za dos no Bra sil, e, la men ta vel men te, o
Se na do tem pri o ri za do a con tra ta ção de jor na lis tas
pela ter ce i ri za ção, em de tri men to do pró prio con cur -
so, por tan to, em de tri men to da pró pria Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O con cur so ca du ca rá em fe ve re i ro do pró xi mo
ano e, como Lí der e em nome de to dos os Com pa -
nhe i ros, eu gos ta ria de sa ber de V. Exª e do Pre si den -
te do Se na do Fe de ral, so bre tu do, o que o Se na do
está fa zen do com re la ção à ne ces si da de de se cum -
prir a Cons ti tu i ção, ou seja, pri o ri zar a con tra ta ção
dos jor na lis tas con cur sa dos, que es tão sen do co lo ca -
dos à mar gem em fun ção da con tra ta ção pela ter ce i ri -
za ção. Não sou con trá rio à con tra ta ção pela ter ce i ri -
za ção, não que ro nem me re fe rir ao que pen sa dis so
o Tri bu nal de Con tas da União, mas que ro sa ber exa -



ta men te com re la ção ao con cur so re a li za do pelo Se -
na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Re nan Ca lhe i ros, é mu i to opor tu na a co lo ca ção de V.
Exª, até por que vá ri os Se na do res têm pro cu ra do os
Mem bros da Mesa para sa ber o que ela pre ten de fa -
zer em re la ção ao apro ve i ta men to dos con cur sa dos.
V. Exª tem ra zão quan do se re fe re ao fato de que o
con cur so ex pi ra rá no iní cio do mês de fe ve re i ro. 

A Mesa tem sido ex tre ma men te cu i da do sa no
que se re fe re ao apro ve i ta men to des ses con cur sa -
dos, en ten den do que o cus to do con cur so foi mu i to
alto. Na ver da de, mu i tos dos con cur sa dos já fo ram
apro ve i ta dos. Foi so li ci ta do que se fi zes se um le van -
ta men to jun to à área de co mu ni ca ção para sa ber da
real ne ces si da de de apro ve i ta men to de ou tros con -
cur sa dos.

Na con di ção de 1º Se cre tá rio – peço até o tes te -
mu nho de to dos aque les que fo ram apro va dos nes se
con cur so e que ain da não fo ram cha ma dos –, te nho
aten di do, por vá ri as ve zes, em meu Ga bi ne te, de -
mons tran do aos in te res sa dos que o apro ve i ta men to
de con cur sa do é cons ti tu ci o nal. Na ver da de, esse
apro ve i ta men to só po de rá ser fe i to exis tin do vaga nos 
qua dros da Co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, agra de ço a res pos ta de V. Exª, mas a
ques tão que se co lo ca é por que, na prá ti ca, o Se na do 
Fe de ral tem fe i to uma op ção pe los ter ce i ri za dos, que
cus tam mu i to mais à Casa do que se fo rem cha ma dos 
os con cur sa dos. Os con cur sa dos apro va dos vi vem o
pâ ni co de ve rem a va li da de do con cur so ca du car, ten -
do o Se na do apro ve i ta do exa ta men te pes so as ter ce i -
ri za das, com con tra tos que tam bém po de ri am ser re -
vis tos em be ne fí cio da eco no mia do pró prio Se na do.

Gos ta ria que essa ques tão fos se en ca mi nha da
pa ci fi ca men te, com pa ti bi li zan do os in te res ses dos
ter ce i ri za dos e dos con cur sa dos. Na me di da em que
se faz, na prá ti ca, uma op ção pe los ter ce i ri za dos, se
faz, la men ta vel men te, uma op ção con tra a Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não
exis te essa pre fe rên cia pe los ter ce i ri za dos. Na ver da -
de, a Mesa tem–se co lo ca do em de fe sa do apro ve i ta -
men to dos con cur sa dos, exis tin do a vaga. V. Exª co lo -
ca com pre ci são essa ques tão. Va mos levá-la para a
pró xi ma re u nião da Mesa, que foi con vo ca da pelo
Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, para a pró xi ma
quar ta-fe i ra, quan do será co lo ca da essa ques tão le -
van ta da por V. Exª, até por que tal vez seja a úl ti ma re -
u nião da Mesa an tes do re ces so par la men tar.

A co lo ca ção de V. Exª será le va da à re u nião da
Mesa com a ma i or sa tis fa ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se guin -
do a lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na 
do Se na do Fe de ral para tra tar da clo na gem hu ma na,
um dos mais gra ves as sun tos da atu a li da de em todo
o mun do e que pre o cu pa não ape nas nós, que te mos
res pon sa bi li da de po lí ti ca, mas, igual men te, to dos os
que têm cons ciên cia da im por tân cia da vida hu ma na,
em seus as pec tos fí si co, men tal, es pi ri tu al, mo ral e
éti co. 

Após a clo na gem da ove lha Dolly, sur giu uma
onda de exi bi ci o nis mo e de fal sa ciên cia, em que pes -
qui sa do res que dis põem de de ter mi na dos co nhe ci -
men tos téc ni cos es tão ten tan do re pro du zir em se res
hu ma nos as ex pe riên ci as que fo ram re a li za das com
ani ma is, des pre zan do os as pec tos éti cos e mo ra is
ine ren tes à pes soa hu ma na. 

Em 1998, pes qui sa do res da Advan ced Cell
Tech no logy (ACT) anun ci a ram o de sen vol vi men to de
um em brião hí bri do de ho mem e vaca, uma es pé cie
de ”Mi no ta u ro de pro ve ta“. Em se gui da, a mes ma em -
pre sa clo nou um boi sel va gem da Índia, o ga u ro, que
nas ceu sel va gem e mor reu com ape nas dois dias de
vida, ví ti ma de uma in fec ção. 

Pos te ri or men te, um pes qui sa dor ita li a no e um
ci pri o ta ra di ca do nos Esta dos Uni dos anun ci a ram a
clo na gem de um bebê para o pró xi mo ano. O Dr. Se -
ve ri no Anti no ri tem anun ci a do para no má xi mo até de -
zem bro do ano que vem a clo na gem de um bebê. 

A gran de sur pre sa sur giu nes te dia 25 de no -
vem bro de 2001, o acon te ci men to que mais cha mou
a aten ção do mun do após os aten ta dos ter ro ris tas de
11 de se tem bro. 

O mun do des per tou nes te 25 de no vem bro, as -
sus ta do com a no tí cia de que uma pe que na em pre sa
nor te-ame ri ca na de bi o tec no lo gia, a mes ma Advan ced
Cell Tech no logy, te ria clo na do o pri me i ro em brião hu -
ma no e cri a do em briões por meio de par te no gê ne se. 

Con for me anun ci a do pela em pre sa, o ob je ti vo
des ses pro ces sos é a cha ma da clo na gem te ra pêu ti -
ca: a ob ten ção de cé lu las-tron co em bri o ná ri as para a
cura de do en ças, o que aca ba ria com a ne ces si da de
de re a li za ção de trans plan tes de ór gãos e pos si bi li -
tan do a cura de do en ças gra ves como a pa ra li sia, Mal
de Par kin son, Mal de Alzhe i mer, di a be tes, car di o pa ti -
as, en tre ou tras.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mé -
di co, ci da dão e po lí ti co, de se jo de i xar aqui de ma ne i ra 
bem cla ra a mi nha po si ção con trá ria à clo na gem hu -
ma na para fins re pro du ti vos e re a fir mar mi nha po si -
ção de ex tre ma ca u te la, mes mo em re la ção aos pro -
ces sos da cha ma da clo na gem te ra pêu ti ca, em de cor -
rên cia dos enor mes ris cos en vol vi dos nes ses pro ces -
sos e do pou co co nhe ci men to que a ciên cia ain da tem 
em re la ção à ge né ti ca e à bi o tec no lo gia. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Com mu i ta hon ra, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, a pre o cu pa ção que V. Exª ex -
pres sa nas con si de ra ções que traz a esta Casa, nes -
ta ma nhã, re fle te uma dis cus são que toma con ta não
só da co mu ni da de ci en tí fi ca ou dos seg men tos in te -
res sa dos no Bra sil, mas, fora do Bra sil, di ver sos pa í -
ses já dis cu tem à lar ga a ques tão da clo na gem hu ma -
na. Aliás, isso não é novo. Há cer ca de dois anos, já
pre o cu pa dos com o apro fun da men to des sa dis cus -
são, re a li za mos, com o pa tro cí nio da Co mis são de
Assun tos So ci a is do Se na do, um se mi ná rio que se
pro pu nha a dis cu tir, não só sob o as pec to ci en tí fi co,
mas sob o as pec to éti co e mo ral, a ques tão da clo na -
gem e do trans gê ni co. Na ver da de, o se mi ná rio teve
uma for te co no ta ção e uma de ri va ção de for ma mais
acen tu a da para o trans gê ni co, que pa re cia ser, à épo -
ca, o as sun to mais mo men to so e mais in te res san te,
de i xan do, num pla no se cun dá rio, a ques tão da clo na -
gem hu ma na, que, ago ra, aflo ra com mu i ta for ça, sen -
do dis cu ti da prin ci pal men te pela co mu ni da de ci en tí fi -
ca. Ve ri fi ca mos que vá ri os la bo ra tó ri os no mun do in -
te i ro já re ve lam o in te res se e até o de sen vol vi men to
de ações com vis tas à clo na gem de se res hu ma nos.
Re al men te é ex tre ma men te pre o cu pan te. Há uma lei
na ci o nal da bi os se gu ran ça que tra ta da ma té ria. Sou
Re la tor de um pro je to de au to ria do emi nen te Se na -
dor Se bas tião Ro cha so bre essa ques tão, que tra duz
se gu ra men te a pre o cu pa ção des ta Casa, como a pre -
o cu pa ção que V. Exª traz ago ra e a pre o cu pa ção tam -
bém do País, hoje re fle ti da na ma ni fes ta ção de di ver -
sas au to ri da des, no mun do in te i ro, in clu si ve do Pre si -
den te Ge or ge Bush, ma ni fes tan do-se con trá rio ao
apo io e ao de sen vol vi men to da clo na gem de se res
hu ma nos. Por tan to, o pro nun ci a men to de V. Exª se gu -
ra men te am pli a rá e en ri que ce rá a dis cus são le van ta -
da pelo emi nen te Se na dor em pro je to que já tra mi ta
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
So li da ri zo-me, por tan to, com V. Exª, pois pre o cu -

pa-me mu i to tam bém a ques tão e, como V. Exª, po si -
ci o no-me con trá rio à clo na gem de se res hu ma nos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª. A mi nha con vic -
ção, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, sem pre
foi essa. V. Exª, que tem de fen di do pon tos de vis ta im -
por tan tes, ja ma is po de ria ter uma opi nião di ver sa so -
bre o as sun to. V. Exª con du ziu mu i to bem o se mi ná rio
so bre trans gê ni cos, oca sião em que foi efe ti va men te
abor da do o tema de clo na gem hu ma na. Co mun go
com a pre o cu pa ção de V. Exª e in cor po ro suas sá bi as
ob ser va ções ao meu pro nun ci a men to.

Como mé di co, Sr. Pre si den te, ja ma is po de ria
de fen der o obs cu ran tis mo nem de fen der uma po si ção 
con tra o de sen vol vi men to da ciên cia e da me di ci na.
No en tan to, ja ma is ad mi ti ria se pa rar a éti ca da me di -
ci na, pois a me di ci na é uma ciên cia e uma ati vi da de
emi nen te men te éti ca.

A dig ni da de da pes soa hu ma na deve ser o ob je -
ti vo da me di ci na; não se pode con si de rar o ser hu ma -
no como um sim ples ob je to das pes qui sas mé di ca e
ci en tí fi ca.

A pes soa hu ma na não pode ter sua dig ni da de
re ba i xa da, pas san do à con di ção de ex pe ri men to de
la bo ra tó rio. Os ho mens não são co ba i as nem po dem
per der sua prer ro ga ti va de se res cri a dos por Deus à
sua ima gem e se me lhan ça.

Pre ci sa mos ser mu i to cu i da do sos em re la ção à
clo na gem hu ma na, pois nes se pro ces so es tão en vol -
vi dos mu i tos in te res ses, como o di re i to de pro pri e da -
de de pro ces sos e pa ten tes.

Assim como os gran des la bo ra tó ri os far ma cêu -
ti cos, mu i tas em pre sas de bi o tec no lo gia es tão pre o -
cu pa das, an tes de tudo, em ob ter gran des lu cros com
suas pes qui sas e, na per se gui ção des ses lu cros, os
prin cí pi os éti cos mu i tas ve zes são des pre za dos e até
mes mo ne ga dos.

Não há como de i xar de con si de rar a pos si bi li da -
de de fra u de e de má uti li za ção des ses pro ces sos
que en vol vem a vida hu ma na e po dem ser ma ni pu la -
dos na ob ten ção de gran des lu cros, na pro du ção de
me di ca men tos de ele va do va lor, as sim como na ga -
ran tia de mu i ta pu bli ci da de para ci en tis tas e pes qui -
sa do res, pre o cu pa dos em ob ter re cur sos para pes -
qui sas e ou tras van ta gens pes so a is, nem sem pre le -
gí ti mas e éti cas.

Ain da sa be mos mu i to pou co so bre os de ta lhes,
os por me no res ci en tí fi cos des ses ex pe ri men tos.

Sa be mos, sim, que a clo na gem hu ma na é pro i -
bi da na Ingla ter ra e que a Câ ma ra dos De pu ta dos dos 
Esta dos Uni dos tam bém pro i biu qual quer des ses pro -



ce di men tos, seja para fins re pro du ti vos, seja para fins 
te ra pêu ti cos.

Pro va vel men te, a em pre sa Advan ced Cell Tech -
no logy (ACT) te nha se apro ve i ta do de uma si tu a ção
le gal dú bia, pois o Se na do nor te-ame ri ca no ain da
não de li be rou so bre o pro je to, já apro va do na Câ ma -
ra, pro i bin do a clo na gem hu ma na.

Não te nho dú vi das de que fa zer có pi as de pes -
so as hu ma nas é algo ter rí vel, pe ri go so e re pug nan te,
pois não exis te o de ter mi nis mo ge né ti co na for ma ção
de um ser hu ma no.

A clo na gem hu ma na apre sen ta o ris co de cri a -
ção de se res hu ma nos com gra ves de for ma ções, com 
do en ças in cu rá ve is, para não fa lar mos da pos si bi li da -
de do sur gi men to de aber ra ções e mons tros, em de -
cor rên cia des se tipo de ex pe ri men to con de ná vel.

O Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, já di vul gou uma nota con de nan do essa ex pe -
riên cia, afir man do que ”a clo na gem hu ma na é mo ral -
men te in de fen sá vel e ci en ti fi ca men te pou co só li da“.
Ain da bem que o Pre si den te dos Esta dos Uni dos está 
po si ci o nan do-se fron tal men te con tra a clo na gem de
se res hu ma nos por que sa be mos da in fluên cia des se
se nhor nas de ci sões do mun do todo.

O lí der da ma i o ria de mo cra ta no Se na do ame ri -
ca no, Se na dor Tom Das chle, afir mou que ”es ses em -
briões são fru to de uma ex pe riên cia gro tes ca“.

To dos nós, que exer ce mos res pon sa bi li da de
po lí ti ca, te mos o com pro mis so e o de se jo de sal var vi -
das hu ma nas e de se ja mos ex tir par do en ças de ge ne -
ra ti vas e ou tras for mas gra ves de en fer mi da des.

No en tan to, não po de mos ace i tar o de sen vol vi -
men to da me di ci na em de tri men to da éti ca e da dig ni -
da de da pes soa hu ma na, con de nan do o in di ví duo a
mero ob je to de ex pe riên ci as de la bo ra tó rio.

Qu e re mos, sim, o de sen vol vi men to da ciên cia,
da me di ci na, da tec no lo gia, com res pe i to aos va lo res
da pes soa hu ma na, em que o lu cro não seja o ob je ti -
vo do pro ces so, em que a vida hu ma na seja a prin ci -
pal meta.

Gos ta ria aqui de ci tar a opi nião do Di re tor do
Cen tro de Te ra pia Ce lu lar da Uni ver si da de de São
Pa u lo – USP, pro fes sor Mar co Antô nio Zago, pu bli ca -
da no jor nal O Glo bo on line, do dia 26 de no vem bro
cor ren te: 

A no tí cia não me en tu si as ma; acho
essa ex pe riên cia sen sa ci o na lis ta. Do pon to
de vis ta éti co, é cer ta men te, dis cu tí vel, uma
vez, que a prá ti ca ain da não foi su fi ci en te -
men te de ba ti da. Por ou tro lado, para fa zer
ex pe riên ci as com cé lu las-tron co, pode-se

usar li nhas ce lu la res em bri o ná ri as já exis -
ten tes, não é ne ces sá rio clo nar. Até por que
ain da há mu i tas eta pas a se rem con clu í das
an tes do uso te ra pêu ti co. Pa re ce-me ape nas 
uma for ma de as em pre sas ga ran ti rem pa -
ten tes. Há ou tras ati vi da des mais im por tan -
tes e úte is para a Hu ma ni da de. ”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é gran de
a mi nha pre o cu pa ção pes so al com as sun to de tan ta
re le vân cia para to dos os se res hu ma nos. 

Meu com pro mis so de vida, como mé di co – com -
pro mis so pes so al e mo ral que im pli ca a de fe sa in tran -
si gen te da vida de todo ser hu ma no – me obri ga a não 
me omi tir, a não me ca lar nes te mo men to tão im por -
tan te da his tó ria da hu ma ni da de. 

Gos ta ria de aqui re lem brar as sá bi as pa la vras
do Car de al Dom Lu cas Mo re i ra Ne ves:

É for te o ris co de se de i xar em mãos
de ho mens o dom da vida, que só a Deus
per ten ce...Uma pro e za ci en tí fi ca deve ser
pro por ci o nal ao bem que faz à hu ma ni da de.
Não deve me dir-se pe los sim ples ca pri cho
do ci en tis ta.

So li ci to a to dos os emi nen tes Mem bros des ta
Casa do Con gres so na ci o nal que re fli tam, com pro -
fun di da de, so bre a clo na gem hu ma na. O as sun to é
tão gra ve quan to à pro du ção de bom bas, ar mas quí -
mi cas e bac te ri o ló gi cas, po den do afe tar e até com -
pro me ter o pro gres so e o fu tu ro da hu ma ni da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
an tes de qual quer le gis la ção nes se sen ti do, acre di to
que o mun do todo, toda a co mu ni da de ci en tí fi ca mun -
di al, deve re u nir-se e de bru çar-se so bre os as pec tos
que en vol vem a clo na gem hu ma na, le van do em con -
si de ra ção to dos os se to res in te res sa dos, de ma ne i ra
es pe ci al a Igre ja – pois o Sumo Pon tí fi ce, Papa João
Pa u lo II, já po si ci o nou-se – para que essa ma té ria
pos sa ser, al gum dia, au to ri za da em al gum país.

É ne ces sá rio, por tan to, a re u nião de toda a co -
mu ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
agra de ce a co la bo ra ção do Se na dor Ca ros Pa tro cí nio 
por res pe i tar ri go ro sa men te o Re gi men to em seu
tem po re gi men tal.

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, na pró xi ma se ma -
na va mos vi ver, cer ta men te, um mo men to de gran de
im por tân cia para a ima gem do Se na do Fe de ral.

A CPI do Fu te bol es ta rá en cer ran do seus tra ba -
lhos, com a apre sen ta ção do Re la tó rio, con se qüên cia 
de pe no sa in ves ti ga ção. Du ran te mais de um ano, Se -
na do res e as ses so res tra ba lha ram na in ves ti ga ção
da ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro.

Qu an do tive a opor tu ni da de de co lher as si na tu -
ras, ide a li zan do ins ta lar a CPI do Fu te bol, ouvi ques ti -
o na men tos des ta na tu re za: não te ria o Se na do co i sas 
mais im por tan tes a fa zer? Evi den te men te, tí nha mos
a cons ciên cia da im por tân cia de uma CPI para in ves -
ti gar, em pro fun di da de, os des ca mi nhos da ad mi nis -
tra ção do fu te bol bra si le i ro. E, hoje, mais do que nun -
ca, po de mos afir mar ta xa ti va men te, sem re ce io de
erro, que a ins ta la ção da CPI do Fu te bol no Se na do
Fe de ral foi da ma i or im por tân cia para o País.

É bom re ve lar que ava li a ções, evi den te men te
nun ca per fe i tas, dão con ta de que o des por to no mun -
do ofe re ce cer ca de 400 mi lhões de em pre gos; mo vi -
men ta o fu te bol mais de US$250 bi lhões por ano. É
bom des ta car que, nos pa í ses da Eu ro pa e tam bém
nos Esta dos Uni dos, o es por te res pon de por 4% do
Pro du to Na ci o nal Bru to e, em nos so País – de ta len to -
sos es por tis tas, de povo apa i xo na do pelo es por te –,
ape nas por 1,6% do Pro du to Na ci o nal Bru to. Ava -
lia-se – evi den te men te, di an te da anar qui za ção da
ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro, é im pro vá vel uma
ava li a ção cor re ta – que o fu te bol no Bra sil mo vi men ta, 
anu al men te, mais de R$18 bi lhões, e par te subs tan ci -
al des se va lor, no ex te ri or. 

Não se ad mi te que um país em de sen vol vi men -
to pos sa abrir mão de uma ati vi da de eco nô mi ca que
pode ser de ex tra or di ná ria ren ta bi li da de, ofe re cen do
em pre go, sa lá rio, ren da, re ce i ta pú bli ca e con tri bu in -
do de for ma fun da men tal para o pro ces so de de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al. 

Esta ría mos cum prin do a nos sa mis são no Se -
na do Fe de ral se con tem plás se mos ape nas um ce ná -
rio de des per dí cio pro vo ca do pela anar qui za ção da
ad mi nis tra ção, sus ten ta da numa es tru tu ra que, ver -
da de i ra men te, é a ar qui te tu ra da far sa, em que os tais 
po de res dos clu bes, os cha ma dos con se lhos – con -
se lho de li be ra ti vo, con se lho con sul ti vo, con se lho fis -
cal –, não são se quer sub po der e su cum bem di an te
do po der ma i or, exer ci do ge ral men te ou usu al men te,
para não ser in jus to, por al guns dés po tas que pre po -
ten te men te se jul gam pro pri e tá ri os do fu te bol no País

e o ad mi nis tram como se fos se pro pri e da de pri va da,
va len do-se dele para o seu en ri que ci men to, mu i tas
ve zes de for ma de so nes ta.

É cla ro que esse ce ná rio de de sor ga ni za ção e
de anar quia só in te res sa à de so nes ti da de. Cre io, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que a de sor ga ni -
za ção é in ten ci o nal. Com ela, es ta be le ceu-se a im pu -
ni da de da for ma mais vi sí vel e aber ta pos sí vel. Cons -
ta ta mos cri mes con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal,
con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, im pli can do eva -
são de di vi sas, la va gem de di nhe i ro, so ne ga ção fis -
cal, eli são fis cal, apro pri a ção in dé bi ta, en ri que ci men -
to ilí ci to, fal si da de ide o ló gi ca, cri mes ele i to ra is; en fim,
uma ver da de i ra se le ção de ilí ci tos pra ti ca dos im pu ne -
men te por di ri gen tes do fu te bol bra si le i ro.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Per mi -
te-me um apar te, emi nen te Se na dor Álva ro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
V. Exª com o ma i or pra zer, Se na dor Car los Pa tro cí nio, 
Lí der do PTB.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Álva ro Dias, que ro apro ve i tar a pre sen ça de
V. Exª na tri bu na do Se na do para cum pri men tá-lo,
bem como o emi nen te Se na dor Ge ral do Althoff e os
de ma is mem bros des sa Co mis são, pelo bri lhan te tra -
ba lho de sen vol vi do. Nós, Lí de res, re u ni mo-nos, hoje,
com a pre o cu pa ção de dar todo o apo io, toda a sus -
ten ta ção a esse tra ba lho tão bem de sen vol vi do por V.
Exª e seus co man da dos na CPI do Fu te bol. É im por -
tan te que essa CPI do Se na do te nha os re sul ta dos
que es pe ra mos dela, por que, emi nen te Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª está apre sen tan do as ci fras do fu -
te bol, e já fica de mons tra da a eva são de di vi sas e de
toda sor te de re cur sos que de ve ri am ser vir ao fu te bol
bra si le i ro. Por tudo isso que V. Exªs de tec ta ram, tal vez 
es te ja mos pas san do por uma fase ne gra em nos so
fu te bol – so bre tu do o fu te bol, que é, en tre to dos os
es por tes, a ma i or pa i xão do Bra sil. Por tan to, que ro
cum pri men tar V. Exª e o Se na dor Ge ral do Althoff e di -
zer que en vi da re mos to dos os es for ços para que esse 
re la tó rio seja apro va do pela Co mis são e pelo Se na do
Fe de ral. Gos to tan to de fu te bol, no bre Se na dor Álva ro 
Dias, que hoje já pre pa rei a mi nha cer ve ji nha e o meu
chur ras qui nho, para tor cer, sem mu i ta con vic ção,
para o Fla men go che gar à fi nal do Mer co sul.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Sem dú vi da, a
re u nião do Co lé gio de Lí de res, hoje, tem uma im por -
tân cia sig ni fi ca ti va: re fle te a pre o cu pa ção da Casa



com a sua pró pria ima gem. Se ria um de sas tre ir re cu -
pe rá vel para a cre di bi li da de do Se na do Fe de ral, de -
po is de mais de um ano de tra ba lho e de in ves ti ga ção
sé ria, ver um re la tó rio com pe ten te ser bom bar de a do
pela car to la gem na ci o nal.

Essa re u nião de Lí de res ates ta a pos tu ra que o
Se na do Fe de ral vem ado tan do nos úl ti mos tem pos:
im pla cá vel com os Se na do res po de ro sos, man dan -
do-os para casa! Não po de ria, sob pena de im per doá -
vel con tra di ção, ser com pla cen te, num mo men to
como este, com car to las de so nes tos, que são exa ta -
men te os prin ci pa is res pon sá ve is pe los des ca mi nhos
do nos so fu te bol, com cor rup ção, fal ca tru as, ilí ci tos e
os mais va ri a dos cri mes pra ti ca dos, a pre tex to de se
ad mi nis trar a ma i or pa i xão na ci o nal, que é o fu te bol.

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

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
V. Exª com pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Álva ro Dias, que ro cum pri men tar V. Exª e o Se na -
dor Ge ral do Althoff, que, como Pre si den te e Re la tor
da CPI do Fu te bol, vêm gran je an do o res pe i to da opi -
nião pú bli ca bra si le i ra. Nós, Se na do res, va mos acom -
pa nhar de per to as con clu sões do tra ba lho des sa
CPI. Con si de ro tão re le van te o tra ba lho que V. Exª e
os mem bros da Co mis são re a li za ram, que es pe ro es -
tar pre sen te à re u nião da pró xi ma ter ça-fe i ra, quan do
o Se na do Ge ral do Althoff ex po rá o seu re la tó rio. Pude 
tes te mu nhar, em al gu mas re u niões a que com pa re ci,
quão sé rio foi o tra ba lho de V. Exª e do Re la tor, bem
como de inú me ros mem bros. O Se na dor Ge ral do
Cân di do, do Blo co de Opo si ção, ali es te ve tra ba lhan -
do as si du a men te. Con for me ava li am V. Exªs, o fu te -
bol, para nós, bra si le i ros, é um ex tra or di ná rio pa tri mô -
nio não ape nas es por ti vo, mas tam bém cul tu ral, fon te
de tan tas co i sas que es tão no fun do da alma, da men -
te e dos co ra ções bra si le i ros. É mu i to im por tan te, por -
tan to, a con clu são des se tra ba lho, bem como as su -
ges tões que a CPI es ta rá en ca mi nhan do, para evi tar
que os des vi os cons ta ta dos pos sam se re pe tir da qui
para fren te. Meus cum pri men tos a V. Exª e a to dos
que es tão re a li zan do esse tra ba lho ex tre ma men te sé -
rio. Espe ro que cada um dos mem bros da CPI te nha a 
se ri e da de que V. Exª e o Se na dor Ge ral do Althoff es -
tão im pri min do nes sa reta fi nal. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

V. Exª fo ca li za uma ques tão fun da men tal: o fu te -
bol é par te do pa tri mô nio cul tu ral do povo bra si le i ro.
Isso é cons ti tu ci o nal. Por tan to, uma en ti da de como a
CBF ad mi nis tra com pul so ri a men te re cur sos de na tu -
re za pú bli ca, por que são ori un dos da se le ção bra si le i -
ra, que é par te do pa tri mô nio cul tu ral do povo. E o faz
por in ter mé dio de lei de le ga da, de ven do pres tar con -
tas ao Tri bu nal de Con tas da União, na mi nha opi nião.

É da ma i or im por tân cia o fu te bol como pa i xão
para o povo. Tal vez seja o elo de ma i or li ga ção en tre
os bra si le i ros, um ins tru men to de in te gra ção na ci o nal
ex tra or di ná rio. Não co nhe ço nada que in te gre o nos -
so País tan to quan to in te gra o fu te bol. Daí a pre o cu -
pa ção com o lado lú di co, com o lado cul tu ral e tam -
bém com o lado eco nô mi co, já que o fu te bol – re pi to –
é uma das ati vi da des eco nô mi cas que pode ofe re cer
ao País uma con tri bu i ção ex tra or di ná ria no pro ces so
de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Antes 
de dar con ti nu i da de ao meu pro nun ci a men to, con ce -
do um apar te ao Se na dor Ade mir Andra de, Lí der do
PSB nes ta Casa.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Álva ro Dias, em pri me i ro lu gar, que ro me con gra tu lar
com V. Exª e com o Se na dor Ge ral do Althoff pelo tra -
ba lho bri lhan te que fi ze ram à fren te da CPI do Fu te -
bol. Eu tam bém que ria in for mar – mas o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio se adi an tou – so bre a re u nião de Lí de -
res. To dos te mos uma pre o cu pa ção com a ima gem da 
Casa. E esse foi um dos te mas abor da dos hoje na
nos sa re u nião: a ação de to dos os Lí de res no sen ti do
de pon de ra rem com os Se na do res que es tão pro pen -
sos a fa zer al gu ma mo di fi ca ção ou re je i tar tudo de tão 
im por tan te que V. Exªs fi ze ram ao lon go des te ano de
tra ba lho. Qu an do foi ins ta la da a CPI do Fu te bol – eu
que não sou li ga do à área e não com pre en do mu i to
do as sun to –, con fes so que não en ten di por que o Se -
na do es ta ria pre o cu pa do com aque le as sun to quan -
do te mos pro ble mas eco nô mi cos tão gra ves, pro ble -
mas da nos sa co mu ni da de, pro ble mas de ter ra etc. E, 
como eu, cre io que mu i tas pes so as que não têm a
com pre en são da mag ni tu de de uma ques tão tão im -
por tan te como essa tam bém pen sa ram as sim. Tal vez
em fun ção des se des co nhe ci men to, te nha ha vi do
tan ta fal ca trua, tan to des vio, tan to en ri que ci men to ilí -
ci to, fa tos que V. Exªs con se gui ram des ba ra tar. Com
cer te za, se es sas pes so as fo rem pu ni das, o es por te



no Bra sil vai me lho rar, vai se tor nar mais de mo crá ti co, 
e todo esse di nhe i ro vai ser vir ao povo de uma ma ne i -
ra ge ral, e não a meia dú zia de car to las. As Li de ran -
ças do Con gres so Na ci o nal es tão pre o cu pa das, e va -
mos fa zer to dos os es for ços para que o re la tó rio da
CPI seja apro va do. Con gra tu lo-me mais uma vez pelo 
bri lhan te tra ba lho exe cu ta do pelo Pre si den te, pelo
Re la tor e por aque les que têm res pon sa bi li da de com
o pro ces so. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ade mir Andra de. 

O fu te bol, como eu dis se, ofe re ce tan tas opor tu -
ni da des de tra ba lho que não pode ser en ca ra do ir res -
pon sa vel men te pelo Po der Pú bli co; daí a im por tân cia
da pre sen ça do Se na do Fe de ral na ava li a ção e na
bus ca do que é a re a li da de da ad mi nis tra ção do fu te -
bol para ofe re cer as pro pos tas que pos sam cor ri gir os 
des vi os, se pul tan do, so bre tu do, a im pu ni da de.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Álva ro Dias, ouço com aten ção o seu pro nun ci a men -
to. Da mes ma for ma que o Se na dor Ade mir Andra de,
tam bém não sou mu i to li ga do ao fu te bol, mas não
des co nhe ço que o fu te bol faz par te da cul tu ra bra si le i -
ra, é ver da de i ra men te uma pa i xão na ci o nal. Nos úl ti -
mos tem pos, no en tan to, por mais alhe io ao as sun to,
pode-se per ce ber cla ra men te que o fu te bol bra si le i ro
tem se de gra da do, tem per di do qua li da de. E me pa re -
ce que isso está in ti ma men te li ga do ao pro ble ma mu i -
to bem le van ta do pela CPI: a car to la gem. Por tan to,
nes ta opor tu ni da de, que ro pa ra be ni zar o bri lhan te
tra ba lho fe i to por V. Exª, como Pre si den te, e pelo meu
com pa nhe i ro de Par ti do, o PFL, Se na dor Ge ral do
Althoff, que ti ve ram a co ra gem de le var o as sun to adi -
an te com dig ni da de, sem pre com a ca be ça er gui da.
Lem bro, in clu si ve, de uma oca sião em que fi quei es -
tar re ci do di an te do com por ta men to ab so lu ta men te
de se le gan te de um de pu ta do quan do se re fe riu a sua
pes soa, es pe ci fi ca men te ao seu tra ba lho como Pre si -
den te. E V. Exª, em ne nhum mo men to, per deu a pos -
tu ra e o equi lí brio, fal tou com o res pe i to ou com a edu -
ca ção. Pelo tra ba lho bri lhan te que con se gui ram de -
sen vol ver, co lo can do tudo a lim po para que o País co -
nhe ça ver da de i ra men te as ca u sas que es tão le van do
o nos so fu te bol, essa pa i xão na ci o nal, ao es ta do la -
men tá vel em que se en con tra, e pela pos tu ra de cen -

te, éti ca e equi li bra da de to dos os mem bros da Co -
mis são, es pe ci al men te V. Exª e o Se na dor Ge ral do
Althoff, que ro pa ra be ni zá-los. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Mo re i ra Men des, mu i to obri ga do pe las ge ne ro sas 
pa la vras. O apo io am plo de to das as Li de ran ças do
Se na do Fe de ral cer ta men te ga ran ti rá uma fi na li za -
ção que aten da às as pi ra ções de toda a po pu la ção
bra si le i ra, que, mu i tas ve zes, vê ar ra i gar-se o con ce i -
to de que as CPIs sem pre ter mi nam em piz za. Cre io
que a CPI do Fu te bol é um des men ti do ca bal a esse
con ce i to in cu ti do na men ta li da de de mu i tos bra si le i -
ros; por que não é só essa CPI, mas tan tas ou tras
pres ta ram ser vi ços ex tra or di ná ri os ao Bra sil, re ve lan -
do cor rup ção e pro por ci o nan do não só a pu ni ção,
mas tam bém que o Po der Pú bli co, por meio da Re ce i -
ta Fe de ral, pu des se res sar cir-se dos pre ju í zos enor -
mes de cor ren tes da cor rup ção.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do
PSDB.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Álva ro Dias, quis apar teá-lo para re i te rar o que
já foi dito por ou tros Lí de res e, há pou cos mi nu tos,
pelo Se na dor Ade mir Andra de, ou seja, re i te rar a po -
si ção que foi pra ti ca men te unâ ni me na re u nião dos
Lí de res, re a li za da pela ma nhã, com o Pre si den te Ra -
mez Te bet. V. Exª não me re ce ape nas a ho me na gem
pela for ma com pe ten te, enér gi ca e sé ria com que
con du ziu os tra ba lhos des sa CPI, as sim como o no -
bre Se na dor Ge ral do Althoff, pela in te gri da de, pela in -
te i re za e pela se ri e da de. V. Exª pres tou e está pres -
tan do, à fren te da CPI, um ser vi ço ao País, pela im -
por tân cia que tem o fu te bol para o povo bra si le i ro,
para a sua alma, a sua vida e suas emo ções e, como
mu i to bem des ta cou V. Exª, pelo fato de ser uma ati vi -
da de que se in se re no pro ces so eco nô mi co na ci o nal.
Mas V. Exª tam bém está pres tan do um gran de ser vi ço 
a esta Casa. Esta Casa san grou – e san grou mu i to! –
,nos úl ti mos me ses, e, por mais dura que te nha sido
ao li dar com os pro ble mas que teve de en fren tar, in fe -
liz men te, ao in vés de gran je ar o me re ci do res pe i to da
opi nião pú bli ca, aqui e ali, se de fron ta com ma ni fes ta -
ções que pa re cem di zer que to dos os Se na do res são
igua is, que to dos os Se na do res têm con tas a pa gar à
so ci e da de. Nes te mo men to, o de ver dos 81 Srs. Se -
na do res, o mais alto de to dos, tal vez seja o de res ta u -



rar um Se na do; de vol ver à so ci e da de bra si le i ra um
Se na do, que é uma Insti tu i ção fun da men tal à de mo -
cra cia, à Fe de ra ção bra si le i ra, à uni da de na ci o nal. O
tra ba lho que a CPI re a li zou, sob o co man do de V. Exª
mos trou vá ri as co i sas. Pri me i ro, que V. Exª não es ta -
va lá para dar es pe tá cu lo. Essa CPI teve, cla ro, a
aten ção da mí dia e da so ci e da de pela im por tân cia ca -
ta li sa do ra que tem o fu te bol e pela im por tân cia do tra -
ba lho que foi fe i to. Mas esta CPI não quis ser, des de o
co me ço, um cir co para di ver tir nin guém. V. Exª e os
de ma is Mem bros da Co mis são não che ga ram lá de
es pí ri to pre con ce bi do, não che ga ram lá dis pos tos a
con de nar nin guém, mas che ga ram de ter mi na dos a
apu rar a ver da de, que se ria re ve la da ab sol ven do ou
atin gin do quem quer que seja. Essa é uma con du ta
exem plar, e como con du ta exem plar me re ce o res pe i -
to da Na ção e o re gis tro que faço ago ra, com mu i ta
ale gria, des ta Casa, em nome do meu Par ti do e do
meu pró prio, ho me na ge an do V. Exª, o Re la tor Ge ral -
do Althoff e to dos os Mem bros da Co mis são.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo, o de po i men to de V.
Exª, pela im por tân cia do seu Par ti do nes ta Casa, nos
con for ta, por que nos con fe re a cer te za ab so lu ta de
que o mo men to fi nal des sa CPI será de afir ma ção do
Se na do Fe de ral di an te da opi nião pú bli ca bra si le i ra.

Apro ve i to essa ma ni fes ta ção de V. Exª para fa -
zer uma de nún cia. Cre io não ser meu de ver ca lar-me
di an te do que vejo. A ar ti cu la ção nos bas ti do res, li de -
ra da por di ri gen tes do fu te bol bra si le i ro, nos úl ti mos
dias, pela for ma, pelo mo de lo, agri de a dig ni da de das
pes so as e afron ta a Insti tu i ção Se na do Fe de ral. Ado -
tan do al guns mé to dos am pla men te de ba ti dos no
mun do do fu te bol e per fe i ta men te co nhe ci dos da opi -
nião pú bli ca bra si le i ra, al guns car to las ima gi nam ain -
da po der cor rom per Se na do res. Isso é la men tá vel,
mas é uma cons ta ta ção.

De for ma sub-rep tí cia, ca u te lo sa, en ge nho sa e
es per ta, eu di ria, al guns di ri gen tes do fu te bol bra si le i -
ro pro cu ram co op tar Se na do res, na es pe ran ça de po -
de rem des tru ir o tra ba lho da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, se pul tan do o seu re la tó rio fi nal. Cre io
não pre ci sar di zer qua is os ar ti fí ci os que uti li zam, Srª
Pre si den te e Srªs. e Srs. Se na do res, pois são os tra di -
ci o na is: ano que vem, te re mos ele i ções; po de re mos
fi nan ci ar cam pa nhas ele i to ra is; te mos re cur sos para
aju dá-los, du ran te a cam pa nha ele i to ral. É a es tra té -
gia co nhe ci da. Aliás, a CBF es pe ci a li zou-se tam bém
em fi nan ci ar cam pa nhas ele i to ra is nes te País, e o re -

la tó rio da CPI mos tra rá, por que as in ves ti ga ções le va -
ram a essa cons ta ta ção.

Sr.ª Pre si den te e Srªs. e Srs. Se na do res, que ro
des ta car a con fi an ça que de po si ta mos nos Se na do -
res que, como dis se an tes, na sua ma i o ria, fo ram im -
pla cá ve is, até mes mo com co le gas seus, po de ro sos
des ta Casa, e ago ra não se ri am co ni ven tes com a
cor rup ção do fu te bol. Essa co a ção de so nes ta ou
essa ten ta ti va de co op ta ção imo ral agri de as pes so as 
de bem e cer ta men te me re ce uma re pos ta à al tu ra.
Sem dú vi da, terá a res pos ta que me re ce. O Se na do
Fe de ral não per de rá mais essa opor tu ni da de de di zer
à Na ção que nem tudo está per di do nes te País.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do um apar te ao emi nen te Se na dor Ante ro Paes de 
Bar ros.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – So li ci to
aos no bres Co le gas que se jam rá pi dos, se pos sí vel,
por que ain da há três ora do res.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Pois
não. Embo ra o tem po, de po is da Ordem do Dia, seja
de 50 mi nu tos, va mos co la bo rar, sim, e va mos pro cu -
rar re su mir o fi nal do nos so pro nun ci a men to.

Mas, an tes, que ro ou vir o Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, que ofe re ceu uma con tri bu i ção ex tra or di -
ná ria aos tra ba lhos des ta CPI, sem pre pre sen te,
pers pi caz nos ques ti o na men tos fe i tos aos de po en tes, 
e, por tan to, aju dan do a ar re ben tar essa ca i xa-pre ta
do fu te bol bra si le i ro.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Álva ro Dias, que ro, ini ci al men te, cum -
pri men tá-lo pelo seu pro nun ci a men to e pela opor tu ni -
da de do pro nun ci a men to. Está che gan do a hora da
de ci são, da CPI ela bo rar o seu re la tó rio. Te nho con -
vic ção – e já até an te ci pei à im pren sa, por que acom -
pa nhei, fui as sí duo, nos de ba tes da CPI – de que o
Se na do deve vo tar fa vo ra vel men te ao re la tó rio do Se -
na dor Ge ral do Althoff, pela for ma como S. Exª se con -
du ziu na Re la to ria, pela ma ne i ra como os de ba tes
ocor re ram e pela evi dên cia dos fa tos. Os fa tos do fu -
te bol bra si le i ro são gra vís si mos. Essa CPI não pode
de i xar de tra zer con se qüên ci as ime di a tas, in clu si ve
aqui no Par la men to. Eu, até na con di ção de tu ca no,
apla u do a ini ci a ti va do pa co te éti co da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Mas, ao mes mo tem po, ques ti o no o fato
de que al guns Par la men ta res, que usa ram o man da -



to, que usa ram o ins tru men to da imu ni da de par la -
men tar, per ma ne çam sem se rem ques ti o na dos, ofi ci -
al men te, no Con se lho de Éti ca. Qu e ro di zer a V. Exª
que a pri me i ra pro vi dên cia pós-CPI, por que acre di to
na apro va ção do re la tó rio, é o com pa re ci men to dos
Mem bros da CPI à Câ ma ra dos De pu ta dos e, mais
uma vez, pro to co lem a so li ci ta ção para que seja fe i ta
a in ves ti ga ção, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, so bre a
for ma como o De pu ta do Eu ri co Mi ran da exer ceu o
seu man da to par la men tar. Não dá para con ci li ar com
isso. O Mi nis tro da Pre vi dên cia veio aqui e re la tou,
cla ra men te, que ele se uti li za va de sua fun ção de par -
la men tar. O Vas co in for ma va: ”Não, os do cu men tos
es tão em Bra sí lia“. O Mi nis té rio da Pre vi dên cia não ti -
nha aces so aos do cu men tos de fis ca li za ção do Vas co 
– eram do cu men tos do Vas co; não eram do cu men tos
pes so a is – por que ele se uti li za va da imu ni da de par -
la men tar. Infe liz men te, a Se le ção Bra si le i ra teve per -
cal ços enor mes para se clas si fi car para a Copa do
Mun do. Infe liz men te, a se le ção do Fe li pão não tem
uma ”za gue i ra da“ tão tre i na da como exis tem aqui, no
Con gres so Na ci o nal, al gu mas pes so as que de fen -
dem o Sr. Ri car do Te i xe i ra. Pelo me nos, num pon to
es ta mos mais tran qüi los. Eles já en tre ga ram os pon -
tos com re la ção ao Pre si den te do Fla men go, ao Pre -
si den te do Vas co e ao Pre si den te da Fe de ra ção Mi ne -
i ra, e há um es for ço enor me, ago ra, para que o Sr. Ri -
car do Te i xe i ra fi que fora do re la tó rio. Não co nhe ço o
re la tó rio, mas co nhe ço o Re la tor. Sei que, por todo
tra ba lho que foi re a li za do, por tudo que foi le van ta do,
o re la tó rio tra rá a ver da de nua e crua do fu te bol bra si -
le i ro e tra rá, tam bém – o que será im por tan te –, as
pro po si ções para mu dan ças subs tan ti vas no nos so
fu te bol. O fu te bol bra si le i ro con ti nua sen do gran di o so, 
mas en ten de mos que os res pon sá ve is pela fa lên cia
dos clu bes, as Fe de ra ções e a Con fe de ra ção de vem
ser cri mi nal men te res pon sa bi li za dos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. Sua con tri -
bu i ção, re pi to, foi fun da men tal.

Apro ve i tan do o apar te de V. Exª, des ta co o tra -
ba lho com pe ten te, de di ca do e ho nes to do Se na dor
Ge ral do Althoff, na Re la to ria des sa CPI. Foi um acha -
do, sem dú vi da ne nhu ma, a in di ca ção do PFL. Ge ral -
do Althoff con du ziu-se de for ma a re sis tir a to das as
ten ta ções pos sí ve is, já que sa be mos que, na car to la -
gem na ci o nal, há fi gu ras ex tre ma men te ten ta do ras.

Ge ral do Althoff re u niu em tor no de si uma equi -
pe de téc ni cos, de es pe ci a lis tas da ma i or com pe tên -

cia, do Se na do Fe de ral, do Tri bu nal de Con tas da
União, do Ban co Cen tral, da Po lí cia Fe de ral, da Re ce -
i ta Fe de ral, para in ves ti gar em pro fun di da de e, so bre -
tu do, pro por uma nova le gis la ção que seja ca paz de
pro mo ver um sal to de qua li da de na ad mi nis tra ção do
nos so fu te bol.

Eu dis se que os tais po de res dos clu bes ape nas
ho mo lo gam de ci sões, e o fa zem ce ga men te, sem co -
nhe cer do cu men tos, sem aces so a in for ma ções ban -
cá ri as, fis ca is e con tá be is. E, com isso, trans for mam
pes so as de bem em co ni ven tes com a ile ga li da de e
com a cor rup ção.

Se a CPI do Fu te bol tem a res pon sa bi li da de de
pro por ao Mi nis té rio Pú bli co, com far ta do cu men ta -
ção e com pro vas ma te ri a is sub sis ten tes, o in di ci a -
men to de al guns dos mais co nhe ci dos car to las bra si -
le i ros, tem tam bém a res pon sa bi li da de de apre sen tar
uma pro pos ta de le gis la ção mo der ni za do ra.

A es tra té gia su ge ri da pelo Se na dor Ge ral do
Althoff e ado ta da pela Co mis são ele geu pri o ri da des
bá si cas para in ves ti ga ção. O mun do do fu te bol, ou o
sub mun do do fu te bol, é imen so e, se ten tás se mos
abra çá-lo, nos per de ría mos nos seus des ca mi nhos e
não con clu i ría mos po si ti va men te.

Se le ci o na mos os fa tos mais re le van tes, as
ações de ma i or no ci vi da de para o des por to na ci o nal e 
al can ça mos, por con se qüên cia, di ri gen tes no tó ri os
–re pi to: al guns dos ma i o res di ri gen tes do fu te bol no
Bra sil –, con tra ri an do, in clu si ve, a tra di ção bra si le i ra
de que a cor da ar re ben ta sem pre do lado mais fra co.

Nes se caso, ocor reu o con trá rio, a cor da ar re -
ben ta do lado mais for te. São al guns dos mais po de -
ro sos di ri gen tes do fu te bol des te País, que cer ta men -
te se rão in di ci a dos pelo Mi nis té rio Pú bli co e de nun ci -
a dos para que pos sam ser jul ga dos.

A gra vi da de dos fa tos e a far tu ra de pro vas do -
cu men ta is, in clu si ve ori un das de in for ma ções si gi lo -
sas, de cor ren tes da que bra dos si gi los ban cá rio e fis -
cal, a meu ver, dis pen sa ria um es for ço ma i or do Mi -
nis té rio Pú bli co para o apro fun da men to da in ves ti ga -
ção, prin ci pal men te em al guns ca sos. Isso en cur ta ria
a dis tân cia en tre a in ves ti ga ção e o jul ga men to. Esse
ri tu al, pró prio do Esta do De mo crá ti co de Di re i to, tem
que ser obe de ci do e tor na len to o pro ces so, fa zen do
de sa cre di tar as ins ti tu i ções pú bli cas bra si le i ras. Uma
po pu la ção an gus ti a da, in qui e ta e in dig na da es pe ra a
agi li za ção dos pro ce di men tos para a pu ni ção exem -
plar.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que
mu i tos bra si le i ros gos ta ri am de ver di ri gen tes al ge -
ma dos, sen do con du zi dos por for ça po li ci al às pe ni -
ten ciá ri as des te País. Cer ta men te, isso não ocor re rá.
Mas es pe ra mos que os gran des res pon sá ve is se jam
jul ga dos, que se jam ri go ro sa men te jul ga dos, a fim de
que pa guem re al men te pe los de li tos pra ti ca dos, pe -
los ilí ci tos co me ti dos, pela cor rup ção de sa bri da, que
la men ta vel men te em po bre ceu o fu te bol do Bra sil.

Mas, além dis so, além de se exi gir a pu ni ção –
que de se ja mos ri go ro sa e exem plar –, na pró xi ma se -
ma na, apre sen ta re mos uma pro pos ta nova de le gis -
la ção para o des por to na ci o nal, que quer eli mi nar ví -
ci os his tó ri cos, co i bir abu sos, se pul tar a im pu ni da de,
con fe rin do ma i or trans pa rên cia, vi si bi li da de, com ma -
i or fis ca li za ção e pres ta ção de con tas, si na li zan do
para a hi pó te se real de res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi -
nal. Por que, até hoje, di ri gen tes – se as sim po dem ser 
de no mi na dos – pas sa ram por clu bes e en ti da des, ar -
rom ban do co fres im pu ne men te, le van do ins ti tu i ções
que mo bi li zam mi lhões de pes so as no País à fa lên cia, 
im pu ne men te. E, à cus ta da fa lên cia des sas ins ti tu i -
ções que re pre sen tam le giões de bra si le i ros, en ri que -
ce ram de so nes ta men te.

Cons ti tu ía-se, na ver da de, numa cas ta de pri vi -
le gi a dos à som bra de clu bes e en ti da des dis tan tes da
le gis la ção na ci o nal, de so bri ga dos de cum pri-la e, so -
bre tu do, afas ta dos da hi pó te se de res pon sa bi li za ção
ci vil e cri mi nal, pro te gi dos pelo man to da imu ni da de
ou da im pu ni da de. Da imu ni da de, aqui; pou cos, é ver -
da de; e da im pu ni da de de um modo ge ral, mu i tos,
cer ta men te.

Por tan to, Srª Pre si den te, aten den do ao seu
ape lo para que con clua, agra de ço, mais uma vez,
àque les que con tri bu í ram para que esta CPI se tor -
nas se um ins tru men to ca paz de aten der às as pi ra -
ções da so ci e da de.

Cer ta men te o fu te bol bra si le i ro não será mais o
mes mo. Obvi a men te, ao des do bra men to, a nos sa
mis são se con clui na se ma na que vem. Res ta rá a
mis são do ou tro Po der, a par tir do Mi nis té rio Pú bli co
até o Po der Ju di ciá rio.

Há ex pec ta ti va na ci o nal de que o ou tro Po der,
que me re ce todo o res pe i to des ta Casa, ha ve rá de se
de di car com o mes mo en tu si as mo que nos de di ca -
mos aqui, para que a con clu são dos tra ba lhos pos sa
sa tis fa zer as as pi ra ções do Bra sil, pro por ci o nan do
uma ati vi da de eco nô mi ca lon ge da in for ma li da de,
como está, mas na le ga li da de ab so lu ta, ge ran do ma i -

or ren ta bi li da de e con tri bu in do para o de sen vol vi men -
to do Bra sil.

Nos cam pos de fu te bol, que haja um es pe tá cu lo 
de me lhor qua li da de téc ni ca, por que, cer ta men te,
com or ga ni za ção, com ma i or com pe tên cia e se ri e da -
de, os in ves ti do res che ga rão para in ves tir vi go ro sa -
men te, di an te des se pro du to fan tás ti co para o mer ca -
do in ter na ci o nal que é o fu te bol, a fim de ob ter re sul -
ta dos eco nô mi cos, é ver da de, mas tam bém para nos
pro por ci o nar be ne fí ci os so ci a is in crí ve is. Além dis so,
que o povo se sin ta es ti mu la do para vol tar a as sis tir a
gran des es pe tá cu los nos es tá di os de fu te bol.

Po de re mos de i xar de ven der os ar tis tas do fu te -
bol para ven der o es pe tá cu lo; e só se ven de o es pe tá -
cu lo, e não o ar tis ta, quan do o es pe tá cu lo é qua li fi ca -
do; e só se ven de o es pe tá cu lo qua li fi ca do quan do a
ad mi nis tra ção é com pe ten te e ra zo a vel men te ho nes -
ta, or ga ni za da e efi ci en te.

Agra de ço a to dos os Srs. Se na do res que ma ni -
fes ta ram apo io ao tra ba lho re a li za do e, so bre tu do,
apo io no mo men to de ci si vo da apro va ção das duas
pro pos tas: aque la que pre ten de a res pon sa bi li za ção
ci vil e cri mi nal dos cul pa dos pe las ma ze las do nos so
fu te bol e aque la que pre ten de a re or ga ni za ção com
com pe tên cia e efi ciên cia da ad mi nis tra ção do nos so
fu te bol.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
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 pela
Sra. Mar lu ce Pin to.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Srª
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PFL.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Há mais
ora do res para fa lar pela Li de ran ça. Além de V. Exª,
Se na dor Mo re i ra Men des, que já ha via pe di do a pa la -
vra, eu fa la rei pela Li de ran ça do PMDB, e o Se na dor
Artur da Tá vo la, pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Srª
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro.

E ape lo aos ora do res ins cri tos que se jam bre -
ves, a fim de que pos sa mos di vi dir, har mo ni ca men te,
os 20 mi nu tos res tan tes.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra, pela Li de ran ça do PFL, ao Se na dor Mo -
re i ra Men des.

Infor mo a to dos os ins cri tos que a ses são ter mi -
na às 14 ho ras e 01 mi nu to.



O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pro cu ra rei ser o mais bre ve
pos sí vel para dar opor tu ni da de aos ou tros Se na do -
res ins cri tos.

Mi nha pre sen ça na tri bu na des ta Casa, no dia
de hoje, pren de-se à ne ces si da de de aná li se cri te ri o -
sa de um dos mais vi ta is se to res da nos sa eco no mia,
que de man da uma aten ção es pe ci al das au to ri da des
bra si le i ras. Re fi ro-me à avi a ção ci vil.

O trans por te aé reo bra si le i ro deve ser con si de -
ra do um se tor es tra té gi co, ao en con tro do que já fa -
zem pa í ses do Pri me i ro Mun do, prin ci pal men te por
ser o Bra sil um país de di men sões con ti nen ta is, onde
os mo da is de in fra-es tru tu ra de vem ser com pa tí ve is
com a dis se mi na ção do de sen vol vi men to por todo o
ter ri tó rio na ci o nal – e, nes te par ti cu lar, a avi a ção ci vil
é fun da men tal men te es tra té gi ca.

A his tó ria da nos sa ae ro náu ti ca ci vil, que re -
mon ta aos anos 20 do sé cu lo pas sa do, nos mos tra
um se tor al ta men te re gu la do pelo Go ver no, como de
res to ocor ria na ma i o ria dos pa í ses.

No en tan to, a par tir de 1978, sob a li de ran ça dos 
Esta dos Uni dos, ini ci ou-se um pro ces so mun di al de
des re gu la men ta ção da ati vi da de, não acom pa nha da
pe las au to ri da des bra si le i ras, à épo ca, o que re sul tou
em fla gran te des van ta gem para as em pre sas na ci o -
na is, di mi nu in do sua com pe ti ti vi da de e sua ca pa ci da -
de de ocu par as fa ti as de mer ca do que se re ve las sem 
van ta jo sas.

Em ou tros pa í ses e não no Bra sil, fo ram de so ne -
ra das as con ces sões de li nhas aé re as, per mi ti das as li -
vres ofer tas de ro tas nos mer ca dos in ter nos, re du zi dos
ou mes mo eli mi na dos di ver sos tri bu tos in ci den tes e
con ce di dos tra ta men tos di fe ren ci a dos no aces so ao
cré di to pú bli co, para ala van ca gem co mer ci al e apri mo -
ra men to tec no ló gi co das em pre sas aé re as.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma luz
no fim do tú nel foi an te vis ta quan do do en vio, ao Con -
gres so Na ci o nal, no fi nal do ano pas sa do, do pro je to
de lei que pre via a cri a ção da Agên cia Na ci o nal da
Avi a ção Ci vil – Anac, con fe rin do um tra ta men to re gu -
la tó rio mo der no ao trans por te aé reo, a exem plo do
que vem sen do fe i to em ou tros se to res da ati vi da de
eco nô mi ca em nos so País.

No en tan to, após lon gos me ses de dis cus são,
em que al gu mas de suas ca rac te rís ti cas ori gi na is,
ina de qua das ao bom fun ci o na men to do se tor, vi nham 
sen do apri mo ra das, o re fe ri do pro je to foi re ti ra do da
pa u ta de dis cus sões, vol tan do à es ta ca zero o pro -
ces so de re cu pe ra ção e so li di fi ca ção do se tor.

Tra ta-se de um ine gá vel re tro ces so para o se tor
e, mais do que isso, para o de sen vol vi men to na ci o nal, 
uma vez que, além da sua fun ção in trín se ca de trans -
por te de pas sa ge i ros e car gas, a so li dez da avi a ção

ci vil re pre sen ta, no Bra sil, um ba lu ar te para o de sen -
vol vi men to do tu ris mo, ati vi da de cu jos va lo res já re -
pre sen tam par ce la sig ni fi ca ti va da ren da na ci o nal e
que se cons ti tui em car tão de vi si tas in ter na ci o nal do
nos so País.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a avi a ção 
ci vil bra si le i ra, que já vi nha so fren do os pro ble mas es -
tru tu ra is a que me re fe ri, em vir tu de do des com pas so
en tre o seu mo de lo de re gu la ção e as prá ti cas in ter -
na ci o na is equi va len tes, teve sua si tu a ção for te men te
agra va da pe los ter rí ve is acon te ci men tos de 11 de se -
tem bro pas sa do, a par tir de quan do, a exem plo do
que pas sou a ocor rer com to das as com pa nhi as aé re -
as do mun do, a de man da por trans por te aé reo so freu
re du ções drás ti cas, in vi a bi li zan do os or ça men tos em -
pre sa ri a is de to das elas e, no caso bra si le i ro, pro vo -
can do ce ná rio de in sol vên cia para o se tor.

O Go ver no Fe de ral tem a obri ga ção de aten tar
para a gra vi da de dos re fle xos de um even tu al co lap so 
da nos sa avi a ção ci vil, e um con jun to de me di das de
cur to pra zo deve ser ana li sa do para ga ran tir a con ti -
nu i da de ope ra ci o nal das nos sas em pre sas, como
tem sido prá ti ca, nos úl ti mos três me ses, dos Go ver -
nos dos prin ci pa is pa í ses do mun do.

Não se tra ta de pro te ci o nis mo, fa vo re ci men to ou 
mes mo sub sí dio. Não é isso o que es ta mos pro pon do, 
mas sim ga ran tir a vi a bi li da de de um se tor que, como
eu dis se no iní cio, é al ta men te es tra té gi co para o de -
sen vol vi men to na ci o nal.

Pre ci sa mos vol tar a dis cu tir um novo mo de lo de
re gu la ção e ges tão do se tor, mas pre ci sa mos tam -
bém em pre en der al gu mas ações em cur to pra zo, que
per mi tam uma so bre vi da a to das as em pre sas de
trans por te aé reo, o que se re fle te in clu si ve em toda
uma rede de for ne ce do res de bens e ser vi ços para o
se tor, que es tão em si tu a ção crí ti ca, em fun ção da
even tu al des mo bi li za ção de seus par ce i ros fun da -
men ta is: as trans por ta do ras.

Ações como a re du ção da car ga tri bu tá ria, in clu -
si ve so bre a in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria – uma das
mais ca ras do mun do, diga-se de pas sa gem –, equa li -
za ção dos be ne fí ci os con ce di dos a trans por ta do ras
es tran ge i ras que ope ram vôos in ter na ci o na is no Bra -
sil, ma nu ten ção dos pre ços de com bus tí ve is em ní vel
ade qua do e fir me, por um pe río do mais lon go, e sim -
pli fi ca ção e agi li za ção dos pro ce di men tos de im por ta -
ção de pe ças de ma nu ten ção, são al guns dos pon tos
de atu a ção ime di a ta que de vem ser es tu da dos e im -
ple men ta dos pelo Po der Exe cu ti vo, com a ma i or ur -
gên cia.

Faço aqui um co men tá rio: o com bus tí vel usa do
pe las ae ro na ves bra si le i ras, pe las com pa nhi as aé re -
as bra si le i ras é 10% mais caro do que o mes mo com -
bus tí vel usa do pe las ae ro na ves es tran ge i ras em solo



bra si le i ro, sem con tar a di fe ren ça da alí quo ta de
ICMS, que di fe re de Esta do para Esta do, o que re al -
men te en ca re ce mu i to a ta ri fa fi nal.

A pre o cu pa ção que ora ma ni fes to tem sido com -
par ti lha da por di ver sos pa í ses, sen do im por tan te des -
ta car que, na re u nião de Che fes de Esta do e de Go -
ver no, ocor ri da em Lima, na se ma na pas sa da, da
qual par ti ci pou o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, foi es ta be le ci do que os pa í ses par ti ci pan tes de -
ve ri am se re u nir para dis cus são es pe cí fi ca da avi a -
ção ci vil la ti no-ame ri ca na, ana li san do al ter na ti vas de
so lu ção para a gra ve cri se ora vi vi da, in clu si ve já pre -
co ni zan do a ne ces si da de de apo io fi nan ce i ro di re to
às com pa nhi as trans por ta do ras, para a sua con ti nu i -
da de ope ra ci o nal.

Sr. Pre si den te, o tex to do do cu men to, es pe ci fi -
ca men te o art. 29 des ta De cla ra ção de Lima, diz:

Re co nhe ce mos que o trans por te aé reo 
é um se tor es tra té gi co para o de sen vol vi -
men to e in te gra ção de nos sas na ções e ex -
pres sa mos nos sa pre o cu pa ção com a re -
per cus são dos ata ques ter ro ris tas de 11 de
se tem bro de 2001, que pode ge rar sé ri as
con se qüên ci as so ci a is e eco nô mi ca para
nos sos pa í ses. Gos ta ría mos de de i xar re gis -
tra dos o nos so apo io e a nos sa gra ti dão ao
go ver no da Co lôm bia por con vi dar as au to ri -
da des res pon sá ve is pe los trans por tes aé re -
os e pela avi a ção ci vil para dis cu tir o im pac -
to dos ata ques ter ro ris tas de 11 de se tem -
bro. Instru í mos nos sos Mi nis tros dos Trans -
por tes e au to ri da des res pon sá ve is pela avi -
a ção ci vil a se re u ni rem nos pró xi mos 30
dias com o ob je ti vo de ana li sar to dos os as -
pec tos do as sun to e es ta be le cer os me ca -
nis mos de co o pe ra ção ne ces sá ri os, prin ci -
pal men te na re gião ibe ro-ame ri ca na, para
ga ran tir mos um sis te ma de trans por te aé reo 
es tá vel e com pe ti ti vo.

Srª Pre si den te, fi na li zo, con cla man do a to dos os 
mem bros do Con gres so Na ci o nal, as sim como ao
Go ver no bra si le i ro – até para cum prir esse com pro -
mis so as su mi do em Lima –, para que vol te mos a dis -
cu tir o pro je to da ANAC e, em seu âm bi to, um novo
mo de lo de fun ci o na men to para o se tor da avi a ção ci -
vil, sob pena de es tar mos con tri bu in do para a fa lên cia 
de uma ati vi da de que, em mu i tos as pec tos, as su me
ca rá ter de se gu ran ça na ci o nal. Não po de mos de i xar
que isso acon te ça!

Era o que ti nha a di zer.

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

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da Tá vo la, como
Lí der do Go ver no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, trans cor re nes te mês de
no vem bro, o cen te ná rio de nas ci men to da gran de po -
e ti sa bra si le i ra Ce cí lia Me i re les.

Em nome do Go ver no bra si le i ro sa ú do, da tri bu -
na do Se na do, esse cen te ná rio.

Ce cí lia Me i re les não está a ter o seu cen te ná rio
tal vez re co nhe ci do e co me mo ra do re la ti va men te à
im por tân cia da sua obra.

Ela nas ceu no dia 7 de no vem bro de 1901, no
Rio de Ja ne i ro.

Seus pais eram aço ri a nos.
A avó, D. Ja cin ta, que a cri ou, can tou-lhe os cân -

ti cos que em ba la ram uma in fân cia fe liz e que a pre pa -
ra ram, ao mes mo tem po, para as di fi cul da des de uma 
vida com mu i tas per das, per das com pen sa das pela
qua li da de da veia poé ti ca.

Ce cí lia Me i re les di zia so bre a sua pró pria in -
fân cia:

Mi nha in fân cia de me ni na so zi nha
deu-me duas co i sas que, ape sar de pa re ce -
rem ne ga ti vas, fo ram po si ti vas para mim: o
si lên cio e a so li dão. A in fân cia sem pre foi a
área má gi ca da mi nha vida. Área em que os 
ca le i dos có pi os in ven ta vam fa bu lo sos mun -
dos ge o mé tri cos, onde os re ló gi os re ve la -
vam o se gre do dos seus me ca nis mos, e as
bo ne cas o jogo do seu olhar.

Isso se jus ti fi ca por que Ce cí lia Me i re les nas ceu
já de po is da mor te do pai. Não co nhe ceu o pai e per -
deu a mãe aos três anos. Por tan to, per deu os pais an -
tes dos três anos de ida de, o que lhe cri ou, ao mes mo
tem po que uma in fân cia so li tá ria, o cal do de cul tu ra e
de sen ti men to que só a mor te pre co ce de pai e mãe
cria em mu i tos da que les que de po is se de di cam às
for mas ar tís ti cas.

Ela di zia, no po e ma Mo ti vo, ”Eu can to por que o
ins tan te exis te/ e a mi nha vida está com ple ta/ não sou 
ale gre, nem tris te – sou po e ta“.

Com ple tou os es tu dos pri má ri os em 1910. Re -
ce beu, na que la oca sião, de Ola vo Bi lac, uma pe que -
na me da lha dou ra da, que guar dou por toda a vida. Foi 
uma alu na dis tin gui da.



For mou-se pro fes so ra em 1917. Con clu iu o ma -
gis té rio e in gres sou no con ser va tó rio de mú si ca. Ela
sem pre so nhou es cre ver uma ópe ra; em bo ra fos se
po e ti sa, fa ria o li bre to e a mú si ca.

Nes sa épo ca, mo ci nha, ca sou-se com um pin tor 
e ar tis ta plás ti co por tu guês cha ma do Fer nan do Cor -
re ia Dias. Des se ca sa men to, nas ce ram três fi lhas:
Ma ria Ma til de, Ma ria Elvi ra e Ma ria Fer nan da, sen do
que a úl ti ma é hoje uma atriz co nhe ci da e con sa gra da 
do te a tro bra si le i ro.

Ma ria Fer nan da diz so bre a mãe, Ce cí lia Me i re -
les, o se guin te: ”Seu en con tro com a po e sia sem pre
es te ve se la do“.

Era co i sa co mum Ce cí lia, en quan to tra ba lha va,
es cre ven do seus ver sos, ao cor ri gi-los avi da men te,
como cabe a quem es cre ve, jo gar as fo lhas pela ja ne -
la – ja ne la de uma casa no Cos me Ve lho, onde, aliás,
tive a opor tu ni da de de co nhe cê-la em vida. Essas fo -
lhas que ca íam da ja ne la de Ce cí lia era uma ma ne i ra
que ela ti nha de man ter as fi lhas a brin car, por que
elas apro ve i ta vam as fo lhas para os seus de se nhos,
e, ao mes mo tem po, aper fe i ço ar a sua po e sia.

Ma ria Fer nan da, por tan to, lem bra, com mu i ta
emo ção, como fi lha, des te modo: ”Era co i sa co mum
que Ce cí lia, en quan to tra ba lhas se, fi zes se voar pela
ja ne la da bi bli o te ca fo lhas de pa pel em bran co – ”con -
fe tes gi gan tes“ para que nós, cri an ças, de se nhás se -
mos. Só as sim lhe da ría mos o sos se go de que pre ci -
sa va para cri ar.“

Ce cí lia foi jor na lis ta. Entre os anos 30 e 60 – por
30 anos, por tan to – es cre veu mais de 1.200 ar ti gos
so bre edu ca ção, li te ra tu ra e fol clo re para jor na is
como a Fo lha de S.Pa u lo, o Cor re io Pa u lis ta no e o
Diá rio de No tí ci as.

Foi uma das mu lhe res pi o ne i ras na de fe sa do
voto fe mi ni no. Foi con tra a di ta du ra de Ge tú lio Var gas, 
ao tem po da mes ma, e de fen deu, ao lado de Aní sio
Te i xe i ra e ou tros mes tres, a ”es co la nova“ no Bra sil.

Quem abriu o ca mi nho para a en tra da da mu lher 
na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras foi Ce cí lia, que nun -
ca foi aca dê mi ca – a esse tem po a Aca de mia es ta va
fe cha da. Mas foi a pri me i ra mu lher a re ce ber um prê -
mio da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras pelo seu li vro
Vi a gem.

Em 1940, Ce cí lia tem ou tro ba que no sen ti do de
per das: o seu pri me i ro ma ri do, an gus ti a do e en fer mo,
co me te o su i cí dio. Mais uma vez, Ce cí lia – que, aliás,
era uma mu lher be lís si ma – so fre mais uma per da: o
pai, an tes de nas cer; a mãe, com me nos de três anos;

e o ma ri do por essa for ma trá gi ca de sair da vida, que
é o su i cí dio.

No li vro Vi a gem, ela fala:
fe i to para não ser fe liz,
que ren do sem pre mais que a vida,
sem ter mo, li mi te, me di da,
como pou cas ve zes se quis.

E as sim Ce cí lia, sur gi da para a li te ra tu ra em
1922, tra ba lha na sua po e sia, par ti ci pa do Mo vi -
men to Mo der nis ta sem ser com ple ta men te pre sa a
ele. Ela cons trói, como o Mo vi men to Mo der nis ta
de se ja va, ver sos li vres, sim, mas man tém o in ti mis -
mo da po e sia. Eu di ria que a po e sia de Ce cí lia é
como uma har pa: so no ra, che ia de trans pa rên ci as,
em que a alma fe mi ni na, que já é rica exa ta men te
em fa ce tas e em trans fe rên ci as, ela se ma ni fes ta
de uma ma ne i ra ple na, esta sen si bi li da de es pe ci al
da alma fe mi ni na.

Car los Drum mond de Andra de di zia de Ce cí lia:

Ce cí lia, não é, por ex ce lên cia, ro tu lá -
vel. Nem mo der nis ta, nem sim bo lis ta, nem
in ti mis ta. Ce cí lia é li vre, é po e ta. Seus ver -
sos to cam os li mi tes da mú si ca abs tra ta. Ela 
é a pró pria po e sia.

Ma nu el Ban de i ra di zia:

Pou cas obras, como a de Ce cí lia, po dem 
ser con si de ra das como um cla ro enig ma.

Como se sabe, este é o nome de um dos li vros
de Car los Drum mond de Andra de. Mas Ban de i ra
acres cen ta:

A au to ra dá im pres são de ex pli car
tudo, des fa zen do os ema ra nha dos dos sen -
ti dos, mas a mú si ca de seus ver sos ten de
para o trans lú ci do que dis sol ve a ni ti dez dos 
con tor nos su ge ri dos pe las pa la vras dis pos -
tas em me tros di ver sos ou em ver sos li vres“.

Ma nu el Ban de i ra re su miu-a, bri lhan te men te.
Diz de Ce cí lia:

Ela é li bér ri ma e exa ta.
Uma per fe i ta de fi ni ção de po e ta, aliás.

Assim é Ce cí lia Me i re les.

O tem po e o fi nal da ses são não me per mi ti -
rão di zer tudo aqui lo que, em nome do Go ver no
bra si le i ro, eu de se ja ria nes ta ho me na gem a Ce cí -
lia Me i re les. 

Vou dar o res tan te da mi nha fala como lida, por -
que o tem po da ses são nos al can ça. De se jo con clu ir



esta ho me na gem a Ce cí lia Me i re les, len do um de
seus mais be los po e mas, o po e ma ”Re tra to“, que tem
tan to mais sen ti do e va lor numa mu lher que, ade ma is
de gran de be le za in te ri or, em seus su a ves olhos ver -
des, foi uma mu lher lin dís si ma, ao lon go da vida, pa -
de cen do, como toda mu lher mu i to bela, to das as do -
res e di fi cul da des que a be le za ao lado de al gu mas
ale gri as sem pre traz às mu lhe res.

Ve jam a de li ca de za do po e ma ”Re tra to“ e a
ques tão exis ten ci al como re le va, e as sim con cluo a
mi nha fala. Gos ta ria de fazê-la ma i or, mais es pe cí fi -
ca, po rém, para efe i to de pu bli ca ção, es ta rá em nos -
so Diá rio. Fa rei uma se pa ra ta de um modo mais
com ple to.

Diz Ce cí lia, no po e ma ”Re tra to“:

”Eu não ti nha este ros to de hoje,
Assim cal mo, as sim tris te, as sim ma -

gro,
Nem es tes olhos tão va zi os,
Nem o lá bio amar go.
Eu não ti nha es tas mãos sem for ça,
Tão pa ra das e fri as e mor tas;
Eu não ti nha este co ra ção
Que nem se mos tra.
Eu não dei por esta mu dan ça,
Tão sim ples, tão cer ta, tão fá cil:
Em que es pe lho fi cou per di da a mi nha

face?“ 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Agra de ço às Srªs e aos Srs. Se na do res pela

aten ção.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTUR DA TÁVOLA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
(A ser pu bli ca do na for ma do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.)

Se na dor ARTUR DA TÁVOLA

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE CECÍLIA MEIRELES
A VIDA E A OBRA DA POETISA

Ho me na ge ar Ce cí lia Me i re les nes te no vem bro – cen te ná -
rio de seu nas ci men to – equi va le a que brin de mos à pró pria po e -
sia – de que foi e é um ver da de i ro sím bo lo. Mu lher ad mi ra da por
to dos – en de u sa da por mu i tos, en ten di da por pou cos – de i -
xou-nos obras li te rá ri as es plên di das, in clu si ve in fan tis.

Suas pa la vras ti nham ver ve, rit mo, ca dên cia. Escre via mú -
si ca em for ma de po e ma – ou po e sia em mol des mu si ca is?

As cons tan tes per das de en tes que ri dos mar ca ram a vida
des sa no tá vel es cri to ra des de a in fân cia. Mas nin guém pro vou o
sa bor da eter ni da de e da não per ma nên cia com tan ta in ten si da de 

quan to Ce cí lia. Nin guém vi veu tão pro fí cua e in ten sa men te a tra -
gé dia e a cri a ção.

Em 7 de no vem bro de 1901, os olhos ver des de Ce cí lia
Me i re les abri ram-se para o mun do. Nas ceu no Rio de Ja ne i ro. Fi -
lha de aço ri a nos, nas ceu órfã de pai e per deu a mãe aos três
anos de ida de. Foi cri a da pela avó ma ter na, D. Ja cin ta Be ne vi des
Gar cia, tam bém aço ri a na, da ilha de São Mi guel.

D. Ja cin ta can ta va-lhe ro man ces e en si na va-lhe par len das
– en quan to a pa gem lhe con ta va his tó ri as do Saci e da
Mula-sem-ca be ça que, ela, a pa gem, di zia ”co nhe cer pes so al -
men te“.

Da pró pria Ce cí lia so bre sua in fân cia so li tá ria e si len ci o sa:

”Mi nha in fân cia de me ni na so zi nha deu-me duas co i sas
que, ape sar de pa re ce rem ne ga ti vas, fo ram po si ti vas para mim: o
si lên cio e a so li dão. A in fân cia sem pre foi a área má gi ca da mi nha 
vida. Área em que os ca le i dos có pi os in ven ta vam fa bu lo sos mun -
dos ge o mé tri cos, onde os re ló gi os re ve la vam o se gre do dos seus 
me ca nis mos, e a bo ne cas o jogo do seu olhar.“

Ce cí lia Me i re les, em Mo ti vo, dis se mais: ”Eu can to por que
o ins tan te exis te/ e a mi nha vida está com ple ta/ não sou ale gre,
nem tris te – sou po e ta“. 

Em 1910, com ple tou os es tu dos pri má ri os com dis tin ção e
lou vor. E re ce beu do po e ta OLAVO BILAC, ins pe tor de en si no de
sua es co la, uma pe que ni na me da lha dou ra da – uma es pé cie de
amu le to – que te ria con si go por toda a vida.

For mou-se nor ma lis ta em 1917, pelo Insti tu to de Edu ca ção 
do Rio de Ja ne i ro, quan do pas sou a dar au las e a de fen der te ses
de con te ú do ni ti da men te pe da gó gi co. 

Con clu í do o ma gis té rio, a fu tu ra po e ti sa in gres sou no Con -
ser va tó rio de mú si ca do Rio de Ja ne i ro. So nha va es cre ver uma
ópe ra so bre o Após to lo São Pa u lo. A mú si ca, o can to e a li te ra tu -
ra dis pu ta vam a vo ca ção da ado les cen te, que, ra pi da men te se
de ci diu pela úl ti ma.

Ca sou-se – nes sa épo ca le ci o na va – com o pin tor, ar tis ta
plás ti co por tu guês, Fer nan do Cor re ia Dias. Teve três fi lhas: Ma ria
Ma til de, Ma ria Elvi ra e Ma ria Fer nan da.

De Ma ria Fer nan da so bre Ce cí lia: ”Seu en con tro com a po -
e sia sem pre es te ve se la do.“ ”Era co i sa co mum que Ce cí lia, en -
quan to tra ba lhas se, fi zes se voar pela ja ne la da bi bli o te ca fo lhas
de pa pel em bran co – ”con fe tes gi gan tes“ para que nós, cri an ças, 
de se nhás se mos. Só as sim lhe da ría mos o sos se go de que pre ci -
sa va para cri ar“.

Jor na lis ta, es cre veu, en tre as dé ca das de 30 e 60, mais de 
1200 ar ti gos so bre edu ca ção, li te ra tu ra e fol clo re, para jor na is
como Fo lha de S. Pa u lo, Cor re io Pa u lis ta no, Diá rio de no tí ci as.
Com ba ti va, par ti ci pan te, van guar dis ta, de fen deu o di re i to ao voto
fe mi ni no; ata cou a di ta du ra de Ge tú lio Var gas; de fen deu a cha -
ma da ”es co la nova“ – de mo crá ti ca, sem di vi são de sexo, raça, re -
li gião e clas se, con for me era pro pos ta por Aní sio Te i xe i ra. 

Em 1939, foi a pri me i ra mu lher a re ce ber um prê mio da
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras – pelo li vro ”Vi a gem“.

Em 1940, ou tro des fal que na vida: seu ma ri do, Fer nan do,
do en te e an gus ti a do, co me teu su i cí dio. Ma ria Elvi ra te ria dito: ”ele 
era um ser hu ma no ma ra vi lho so. Mas, do en te, ator men ta do, não
su por tou mais es tar aqui“. 

To da via, o es pí ri to da po e ti sa de lin dos olhos ver des – Má -
rio de Andra de cos tu ma va di zer que to dos os ma res e oce a nos
re pou sa vam nos seus olhos – já es ta va ca le ja do. Res pon deu,
com fir me za ao des ti no: vi a jou, na que le mes mo ano, para os



Esta dos Uni dos, para le ci o nar li te ra tu ra bra si le i ra e fol clo re na
Uni ver si da de do Te xas. Per cor re a Amé ri ca La ti na, a Eu ro pa e a
Ásia. Na Índia, so li di fi cou sua pa i xão pe los prin cí pi os de Gand hi.
Lá, re ce beu da Uni ver si da de de Nova De lhi o tí tu lo de Dou tor Ho -
no ris Ca u sa.

CECÍLIA fala do co ra ção – em Vi a gem: 

“fe i to para não ser fe liz,
que ren do sem pre mais que a vida,
sem ter mo, li mi te, me di da, 
como pou cas ve zes se quis”.

Ce cí lia Me i re les tor nou-se, sem dú vi da, uma das ma i o res
ex pres sões poé ti cas da Li te ra tu ra bra si le i ra – ten do sur gi do para
o uni ver so li te rá rio em 1922, apre sen ta da pelo gru po ca tó li co de
es cri to res que, en tre 1919 e 1927, de fen dia a re no va ção das nos -
sas le tras, ba se a da no equi lí brio e no pen sa men to fi lo só fi co.
Estréia, en tão, Ce cí lia, com ”Espec tros“. 

Obras di dá ti cas de ex ce lên cia so bre o gê ne ro ca ta lo -
gam-na – he si tan tes – como egres sa do sim bo lis mo da dé ca da
de 20, para o cha ma do mo der nis mo he rói co, em sua se gun da
fase, pós-guer ra – nos anos pos te ri o res a 1945. No en tan to, a in -
de pen dên cia de Ce cí lia en le va e con fun de a to dos – ad mi ra do -
res, es tu di o sos, crí ti cos: não se que da to tal men te ao mo der nis -
mo. Embo ra pas sas se a cons tru ir – tam bém – ver sos li vres, ne les 
man tém a lí ri ca, o in ti mis mo, e o rit mo do sim bo lis mo e a in fluên -
cia da poé ti ca eu ro péia – mais ni ti da men te a por tu gue sa.

Car los Drum mond de Andra de pa re cia ter ra zão quan do
di zia: ”Ce cí lia, não é, por ex ce lên cia, ro tu lá vel. Nem mo der nis ta,
nem sim bo lis ta, nem in ti mis ta. Ce cí lia é li vre, é po e ta. Seus ver -
sos to cam os li mi tes das mú si ca abs tra ta. Ela é a pró pria po e sia“.

Má rio de Andra de, gran de ami go de Ce cí lia, com quem ela 
usu al men te se cor res pon dia, im pu ta va-lhe um ”sá bio ecle tis mo“
que, se gun do ele, ”fê-la pre fe rir al gu mas ve zes o ver so li vre, ma -
ne jan do-o, to da via, em con so nân cia com a mu si ca li da de, com o
tom fun da men tal de fuga e de so nho que acom pa nha toda a sua
lí ri ca“.

Ma nu el Ban de i ra, em de po i men to a um jor nal de épo ca,
te ria dito que ”pou cas obras, como a de Ce cí lia, po dem ser con si -
de ra das como um cla ro enig ma“. 

Ban de i ra dis se mais: ”A au to ra dá im pres são de ex pli car
tudo, des fa zen do os ema ra nha dos dos sen ti dos, mas a mú si ca
de seus ver sos ten de para o trans lú ci do que dis sol ve a ni ti dez
dos con tor nos su ge ri dos pe las pa la vras dis pos tas em me tros di -
ver sos ou em ver sos li vres. Ma nu el Ban de i ra re su miu-a, bri lhan -
te men te, como po e ta: ”É li bér ri ma e exa ta“.

Ain da, de Ma nu el Ban de i ra, para Ce cí lia, em ”Impro vi so“,
no li vro ”Belo, Belo“:

” Ce cí lia, és tão for te e tão frá gil. Como a onda ao ter mo
da luta. Mas a onda é água que afo ga: Tu, não, és en xu ta“.

-Ve ja mos um dos seus po e mas pre fe ri dos por Ma nu el
Ban de i ra, ”A Ba i la ri na“, em que Ce cí lia, de fato, se mos tra ”li bér ri -
ma e exa ta“:

Esta me ni na
tão pe que ni na
quer ser ba i la ri na.
Não co nhe ce nem dó nem ré,
Mas sabe fi car na pon ta do pé.
Não co nhe ce nem lá nem si, 
Mas fe cha os olhos e sor ri.

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

Põe no ca be lo uma es tre la e um véu
E diz que caiu do céu.
Esta me ni na
Tão pe que ni na
Quer ser ba i la ri na.
Mas, de po is, es que ce to das as dan ças, 
E tam bém quer dor mir como as ou tras cri an ças.“

Ca sou-se, em 2º ma tri mô nio, com o en ge nhe i ro He i tor
Gril lo, que lhe foi com pa nhe i ro até a pas sa gem de Ce cí lia para a
ou tra di men são. 

O acer vo de i xa do pela es cri to ra in clui mu i tas crô ni cas, inú -
me ras obras em ver so e pro sa, in clu si ve para cri an ças: 

-Em Ver sos: Espec tros (1919); Nun ca Mais e Po e mas dos
Po e mas (1923); Ba la das Para El-Rei (1925); Vi a gem (1939),
Vaga Mú si ca (1942); Mar Abso lu to (1945), Re tra to Na tu ral (1949); 
Amor em Le o no re ta (1952); Doze No tur nos da Ho lan da e O Ae ro -
na u ta (1952); Ro man ce i ro da Incon fi dên cia (1953); Pe que no Ora -
tó rio de San ta Cla ra (1955); Pis tóia (1955); Can ções (1956); Ro -
man ce de San ta Ce cí lia (1957); Me tal Ro si cler (1960); Po e mas
Escri tos na Índia (1961); Anto lo gia Poé ti ca (1963); So lom bra
(1963); Ou Isto ou Aqui lo (1965).

-Em Pro sa – Cri an ça meu Amor (1929) – No tí cia da Po e sia 
Bra si le i ra (1935); O Espí ri to Vi to ri o so (1949); Rui (1949); Pro ble -
mas de Li te ra tu ra Infan til (1951); Gi ro flê, Gi ro flá (1956); Pa no ra -
ma Fol cló ri co dos Aço res (1958); A Bí blia na Po e sia Bra si le i ra
(1958);Esco lha o seu So nho (1966).

-Cri ou a pri me i ra bi bli o te ca bra si le i ra in fan til no Rio de ja -
ne i ro em 1929.

CECÍLIA MEIRELES, con for me de po i men tos da que les que 
ti ve ram o pri vi lé gio de com ela con vi ver mais de per to, era tí mi da, 
doce, po rém fir me. Inten sa e pro fun da. Por tem pe ra men to, era re -
clu sa. Não ia a fes tas, não gos ta va de ho me na gens, sen tia-se
des con for tá vel quan do re ce bia elo gi os, mas era ge ne ro sa e sin -
ce ra ao fazê-los. Vi veu para a cri a ção. ”Pa re cia li vre de ne ces si -
da des e de ten ta ções“.

”To das as pes so as têm um quê de frá gil e de mor tal, Ce cí -
lia Me i re les, não. Ha via, nos seus mais de li ca dos ges tos, uma fir -
me za, uma de ci são, uma for ça que nun ca hou ve quem vis se
ame a ça da. For ça de quem sem pre es co lheu vi ver num ou tro pla -
no, for ça de quem nun ca se es qui vou àque le im pe ra ti vo de re -
nún cia que há na cons tru ção de uma obra, de modo que sua fi gu -
ra, bela e tran qüi la, onde se es pra i a vam va gas on das nuns olhos
mu i to ver des, ti nha a con sis tên cia de uma for ta le za“ (sua ami ga – 
pro fis si o nal das le tras e jor na lis ta Marly de Oli ve i ra).

A res pos ta de Ce cí lia a essa apre ci a ção, era de anos
atrás:

“RETRATO

Eu não ti nha este ros to de hoje,
Assim cal mo, as sim tris te, as sim ma gro,
Nem es tes olhos tão va zi os,
Nem o lá bio amar go.

Eu não ti nha es tas mãos sem for ça,
Tão pa ra das e fri as e mor tas;
Eu não ti nha este co ra ção
Que nem se mos tra.
Eu não dei por esta mu dan ça,
Tão sim ples, tão cer ta, tão fá cil:
Em que es pe lho fi cou per di da a mi nha face?“



Morre Cecília Meireles aos 63 anos – em 09 de no vem bro
de 1964, às 15 ho ras, no Rio de Ja ne i ro, de i xan do uma das mais
uni for mes e de li ca das obras poé ti cas do pa no ra ma bra si le i ro, tra -
du zi da em vá ri as lín guas, do ita li a no ao hún ga ro, do ale mão ao
hin du. Fe cham-se os olhos ver des da li te ra tu ra bra si le i ra para o
mun do. Fo ram-se abrir em ou tra di men são.

No hos pi tal, no seu le i to de mor te, uma con fis são, em for -
ma de po e sia: 

”Meus olhos não têm ilu são ne nhu ma. E, no en tan to, pos -
suo uma fé inex pli cá vel na per fe i ção se cre ta da vida.“

A Última Crônica de Cecília Meireles, já em ago nia, no
hos pi tal – Fa la va de um pás sa ro que ten ta va con ver sar com os
ou tros, que não lhe da vam aten ção. Tre cho ini ci al:

”Ah! Vol to para o hos pi tal. O na vio já foi le va do para o lu gar 
ade qua do. Ao lon ge, a ser ra dos Órgãos, toda azul e o Dedo de
Deus apon tan do para o céu. Que to dos pen sem nes sas al tu ras
para além das nu vens, dos pla ne tas, das es tre las, para além do
sol, para a vas ti dão que nós, mo des tos hu ma nos, não sa be mos
como é, o que é, como de ve mos ima gi nar.“

Perdemos Cecília, mas ela pró pria, tris te com a mor te de
Ner hu, es cre ven do ao ami go Alphon sus Gu i ma rães Fi lho, te ria
dito: 

”Nós, poetas, não morremos. Caímos por aí, como
andorinhas sufocadas de tanto amor, de tanta dor.“

De fato, não mor re quem, como Ce cí lia Me i re les, de i xa
aos qua tro can tos do mun do um tes ta men to li te rá rio tão va li o -
so.

Para os que ain da es tão a des ven dar a se a ra dos so nhos
e da poé ti ca: con vém en ca mi nhá-los ao en con tro da obra des sa
gran de es cri to ra. Pois, para se gos tar de Ce cí lia, as sim como di -
zia ela dos es pe lhos: bas ta que se fi que olhan do, mudo, sem pis -
car, uma go ti nha d’água nas cen do da tes ta do es pe lho (onde se
mira você), des cen do, de va gar, de va gar. ”De tan to va gar“ por
essa su per fí cie, que é você por in te i ro – a go ti nha for ma um mar
de pra ta. Qu an do ela che gar lá em ba i xo, uma pa u sa. ”E a pra ta
do es pe lho é tão esse seu ros to can sa do“, que vai dar ”von ta de
de cho rar“. ”E aí, você é dois“, e aí – digo eu– você vai gos tar mu -
i to de Ce cí lia Me i re les, por que, jun to ao seu ros to, o dela tam bém 
es ta rá lá.

O De cre to nº 3.748/2001, do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, nor ma ti za que 2001 é o Ano da Literatura Brasileira. 

Não des me re cen do as de ma is fi gu ras ilus tres do cam po li -
te rá rio, por tudo que ela re pre sen ta no mun do das le tras, por to -
das as ho me na gens a essa gran de po e ti sa que cam pe i am nes te
no vem bro, por todo o Bra sil, so mos ten ta dos a con si de rar que
este é, pri o ri ta ri a men te, o Ano de Cecília Meireles.

Mu i to obri ga do.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, a Sra. Mar lu ce Pin to, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – V. Exª
será aten di do em seu re que ri men to, nos ter mos do
Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Lem bro a V. Exª que ain da há ou tros Srs. Se na -
do res ins cri tos.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um even to de sig -
ni fi cân cia ím par para Ro ra i ma e para o Bra sil se deu
nos dias 15 a 17, re cém-pas sa dos, e dele par ti ci pei a
con vi te de seus or ga ni za do res. 

O even to in ti tu la do A Ma ço na ria e a Re a li da de
da Ama zô nia Ro ra i men se foi, de fato, uma su ces são
de au las pro fe ri das por ver da de i ros mes tres do co -
nhe ci men to so cio-eco nô mi co, his tó ri co, ci en tí fi co e
do di re i to e que, mu i to além de ape nas aos ro ra i men -
ses se in te res sar, deve ser tam bém do in te res se de
to dos os bra si le i ros. 

Sr. Pre si den te, devo di zer que esse even to, que
nos de i xou men sa gens para pro fun das re fle xões, foi
ide a li za do pe los Grãos Mes tres ro ra i men ses Sa mir
Ha tem e Kil do de Albu quer que Andra de, res pec ti va -
men te do Gran de Ori en te e da Gran de Loja Ma çô ni ca 
de Ro ra i ma, com o in con di ci o nal apo io de La el so Ro -
dri gues, Grão Mes tre Ge ral do Gran de Ori en te do
Bra sil, e Ka lil Cha ter, Pre si den te da Con fe de ra ção
das Ma ço na ri as Sim bó li cas Bra si le i ras.

As pa les tras, se gui das de in ten sos e ri cos de ba -
tes, das qua is par ti ci pa ram os mais di ver sos seg men -
tos so ci a is de Ro ra i ma, fo ram pro fe ri das pelo Go ver -
na dor Ne u do Cam pos, pelo Con se lhe i ro e Pro fes sor
Ama zo nas Bra sil, pelo Ge ne ral Cla u di o mar Ma ga -
lhães Nu nes e pelo Geó lo go Ja i me de Agos ti nho.

Por este mo ti vo, Sr. Pre si den te, hoje es tou aqui
para in for mar a V. Exª, a to dos os co le gas Se na do res
e a to dos os bra si le i ros uma sín te se dos fa tos ha vi dos 
na que le even to e que, re che a do de ex tra or di ná rio
con te ú do so ci al, hu ma no, de jus ti ça e de ra zão, não
pode se li mi tar às fron te i ras de Ro ra i ma.

O even to, mu i to além de nos sos pro ble mas,
nos sas po ten ci a li da des e nos sos de se jos, des ta cou
uma re a li da de que, por mim, de ve ria es tar in se ri da
como item pri me i ro no rol das pri o ri da des des te País.
Afi nal, o en fo que prin ci pal do even to foi a nos sa Ama -
zô nia. 

Não po de mos con ti nu ar ape nas nas pa la vras,
sem ja ma is exe cu tar ações que con cre ti zem a ex plo -
ra ção ra ci o nal das imen su rá ve is ri que zas da nos sa
Ama zô nia. 

Pa la vras, Sr. Pre si den te, já dis se o po e ta,
leva-as o ven to. Isso sem nos es que cer mos de que



mu i tos dos que nos ou vem ape nas nos em pres tam
seus ou vi dos de mer ca do res. 

Mais do que pa la vras, esse even to nos trou xe
re fle xão. Seus pro mo to res o fi ze ram com o ele va do
es pí ri to de que, mais do que ur gen te, é pre ci so cons -
ci en ti zar a so ci e da de so bre si tu a ções me re ce do ras
de sua ma i or e mais ati va par ti ci pa ção. 

Fo ram três dias de in ten sa pro gra ma ção, ex po -
si ções, pa les tras e de ba tes, dos qua is par ti ci pa ram
to dos os seg men tos so ci a is de Ro ra i ma. O Exe cu ti vo
e Le gis la ti vo es ta du al e mu ni ci pa is, Se na do res, Ju í -
zes, re pre sen tan tes sin di ca is, in dí ge nas, re li gi o sos,
pro fis si o na is li be ra is, tra ba lha do res em ge ral, do nas
de casa e es tu dan tes, to dos, en fim, pu de ram par ti ci -
par e sou tes te mu nha de que tudo se fez para que o
bri lho do even to al can ças se o mais hu mil de dos re -
can tos de Ro ra i ma. 

Em sín te se, sete con si de ra ções e sete re co -
men da ções com põem o cer ne. Faço a com pa ra ção
do imen so cor po que pro du ziu aque le even to. Tais
con si de ra ções e re co men da ções, Sr. Pre si den te, es -
tão aqui es cri tas na Car ta de Ro ra i ma, a qual peço
seja par te in te gran te des te meu pro nun ci a men to. 

Den tre elas, des ta co aque las que há mu i to fa -
zem par te de meus pro nun ci a men tos nes ta Casa e
para as qua is sem pre con cla mei a aten ção do Po der
Exe cu ti vo e a so li da ri e da de dos Co le gas. 

São elas: 

– ga ran tir a so be ra nia na ci o nal, prin ci -
pal men te nas áre as de fron te i ra, in clu si ve
com ma i or pre sen ça das For ças Arma das
em toda Re gião Ama zô ni ca; 

– pri o ri zar uma po lí ti ca na ci o nal para a 
Re gião Ama zô ni ca, pois a au sên cia do
Esta do, mu i tas ve zes, é pre en chi da por
ONGs que fo men tam a se gre ga ção e a dis -
cór dia; 

– o con tro le e a boa ges tão dos re cur -
sos pú bli cos ou pri va dos apli ca dos na re -
gião por ONGs na ci o na is e es tran ge i ras; 

– con tro le da atu a ção de pro fis si o na is
es tran ge i ros não au to ri za dos na exe cu ção
de tra ba lhos e pes qui sas na re gião, o que
vem acar re tan do a bi o pi ra ta ria; 

– ga ran tir ma i or or ça men to para as
ins ti tu i ções pú bli cas de pes qui sas e uni ver -
si da des; 

– que o Con gres so Na ci o nal e os ór -
gãos go ver na men ta is re gu la men tem, com

ur gên cia, a lei fun diá ria para Ro ra i ma, in clu -
si ve fa zen do uma re vi são com ple ta nas áre -
as in dí ge nas de mar ca das e aque las em pro -
ces so de de mar ca ção.

Para isso – e sou gra ta aos co le gas Se na do res 
e De pu ta dos – já de mos um pri me i ro e gran de pas -
so, pois já te mos san ci o na da a Lei nº 10.304, de
2001, cujo Pro je to de nº 273 foi de mi nha au to ria e
trans fe riu para Ro ra i ma as ter ras que, até o dia 5 de 
no vem bro des te ano, per ten ci am à União.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, tudo isso que
hoje pro vo ca o de ba te de toda uma so ci e da de, que
ca u sa apre en sões, que traz an gús tia e é mo ti vo de
tan ta dis cus são...

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, a Pre si dên cia pror ro ga a ses são
por 15 mi nu tos, para que V. Exª pos sa con clu ir.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB-RR) – Obri ga -
da, Sr. Pre si den te.

Tudo isso que hoje pro vo ca o de ba te de toda
uma so ci e da de; que ca u sa apre en sões; que traz an -
gús tia e é mo ti vo de tan ta dis cus são, há mu i to sa be -
mos e tam bém há mu i to es ta mos de i xan do para de -
po is. 

E per ce be mos, de po is des se even to, que con ti -
nu a mos a adi ar a to ma da de po si ção. Só es pe ro – e
para isso faço pre ces – que o mo men to da de ci são,
quan do a to mar mos, não seja an te ce di do pelo mo -
men to do ar re pen di men to; o tar dio mo men to onde o
”va mos fa zer“ foi de fi ni ti va men te ocu pa do pelo ”de ve -
ría mos ter fe i to“. Já dis se isso aqui an tes. 

Não é de hoje que a te cla da pre o cu pa ção com
nos sa Ama zô nia é to ca da alto e bom som. Não são
re cen tes as de nún ci as a res pe i to do in te res se e da
co bi ça in ter na ci o nal so bre a re gião e não são de ago -
ra tam pou co as ma ni fes ta ções de in tran qüi li da de a
res pe i to da que le ri quís si mo pe da ço de chão. 

Quem de nós, do mais le tra do ao mais hu mil de
dos bra si le i ros, um dia não ou viu a ex pres são de que
a nos sa Ama zô nia se trans for mou em caso de so be -
ra nia na ci o nal? A ma i o ria das ques tões co lo ca das na
”Car ta de Ro ra i ma“, eu já as le van tei inú me ras ve zes
des ta mes ma tri bu na. To das as ações, nós já as de ve -
ría mos ter re a li za do. 

Tal vez des de 1817, quan do um cer to ca pi tão da
Ma ri nha dos Esta dos Uni dos, Mat hew de tal, su ge riu
a cri a ção do ”Esta do So be ra no da Ama zô nia“. 

Tam bém não o fi ze mos quan do, em 1862, o Pre -
si den te Lin coln, ame ri ca no, pro pôs cri ar um ”Esta do



li vre“ na Ama zô nia para co lo car os es cra vos li ber ta -
dos em seu país. 

De i xa mos de fazê-lo di an te da afir ma ção de ou -
tro ame ri ca no, o vice-Pre si den te Al Gore, quan do em
1989 afir mou, li te ral men te, que ”ao con trá rio do que
pen sam os bra si le i ros, a Ama zô nia não é de les, mas
de to dos nós.“ 

Não o fi ze mos quan do Kis sin ger, Se cre tá rio de
Esta do nor te ame ri ca no, em 1994, in ci tou os pa í ses
in dus tri a li za dos a pres si o nar no sen ti do de que os re -
cur sos na tu ra is não re no vá ve is do pla ne ta fos sem co -
lo ca dos à sua dis po si ção. 

Do mes mo modo, Sr. Pre si den te, fi ca mos qui e -
tos, quan do a Dama de Fer ro Mar ga reth Tat cher, pri -
me i ra mi nis tra in gle sa, em 1993, su ge riu que os pa í -
ses en di vi da dos ”pa gas sem seus dé bi tos com par te
de seus ter ri tó ri os“; quan do Fran ço is Mi ter rand, pre si -
den te fran cês, em 1989, afir mou que o nos so país de -
ve ria ace i tar a so be ra nia re la ti va so bre a Ama zô nia;
quan do, em 1992, o Pre si den te rus so Gor ba chev pro -
cla mou que o Bra sil de ve ria ”de le gar par te de seus di -
re i tos so bre a Ama zô nia a or ga nis mos in ter na ci o na is
com pe ten tes“; e até mes mo quan do John Ma jor, pri -
me i ro mi nis tro in glês, em 1992, pro pa lou li mi tar a so -
be ra nia dos pa í ses ama zô ni cos so bre a re gião, ”en -
se jan do a for ça mi li tar se ne ces sá rio fos se“. 

Mu i to mais, meus no bres co le gas, foi acin to sa -
men te dito, sem ne nhu ma con si de ra ção à nos sa so -
be ra nia. 

Nos úl ti mos anos, um cres cen do nes se tipo de
afir ma ção vem to man do cor po. 

Em 1989, na re u nião do cha ma do Gru po dos
Cem, na Ci da de do Mé xi co, foi am pla men te di vul ga do 
que ”so men te a in ter na ci o na li za ção pode sal var a
Ama zô nia“. 

Não po de mos nos es que cer da fra se que, em
1989, se tor nou mun di al men te co nhe ci da e que mar -
cou a re u nião do Par la men to Ita li a no de que ”A des -
tru i ção da Ama zô nia se ria a des tru i ção do mun do“. 

Em 1990, a fra se de efe i to fi cou por con ta do
Con gres so de Eco lo gis tas Ale mães que li te ral men te
pro cla mou que ”A Ama zô nia deve ser in to cá vel, pois
se cons ti tui no ban co de re ser vas flo res ta is da hu ma -
ni da de“. 

Em 1992, ci tan do no mi nal men te o Bra sil, a Ve -
ne zu e la, a Co lôm bia, o Peru e o Equa dor, o Con se -
lho Mun di al de Igre jas Cris tãs, re u ni das em Ge ne -
bra, não ti tu be ou em afir mar que ”A Ama zô nia é um
pa tri mô nio da hu ma ni da de. A pos se des sa imen sa

área pe los pa í ses que a de têm é me ra men te cir cuns -
tan ci al.“ 

Dia 21 des te mês, Sr. Pre si den te, um jor nal de
Boa Vis ta – cuja ma té ria peço que seja trans cri ta nos
Ana is des ta Casa – pu bli cou a pá gi na de um li vro dis -
tri bu í do nas es co las ame ri ca nas em sé rie equi va len te 
a 6ª sé rie do nos so en si no fun da men tal, onde, além
do mapa do Bra sil am pu ta do de nos sa Ama zô nia, faz
re fe rên ci as de gra dan tes e in ju ri o sas não so men te a
nós bra si le i ros mas tam bém a to dos os nos sos vi zi -
nhos ama zô ni das. 

De no mi na a Ama zô nia de Fin raf; diz que a re gião
pas sou à res pon sa bi li da de dos Esta dos Uni dos e das
Na ções Uni das e que a mes ma está ”ro de a da de pa í -
ses ir res pon sá ve is, cru éis e au to ri tá ri os, par te de oito
di fe ren tes e es qui si tos pa í ses, os qua is, na ma i o ria dos
ca sos, re i nos de vi o lên cia, co mér cio de dro gas, in to le -
rân cia e de po vos ig no ran tes e pri mi ti vos“.

Có pia da ma té ria, Sr. Pre si den te, está à dis po si -
ção de V. Exª e de to dos os co le gas nes ta ses são. 

Há mo men tos, Sr. Pre si den te, em que a exis tên -
cia de fa tos dis pen sa o uso de pa la vras. Este é um
caso.

Digo ape nas que em boa hora e em mo men to
ím par acon te ceu esse even to em Ro ra i ma para, mais
uma vez, aler tar o nos so povo e as nos sas au to ri da -
des para a ne ces si da de ur gen te de re a li za ção de
ações ob je ti vas para a con quis ta, o po vo a men to e o
de sen vol vi men to ra ci o nal de nos sa Ama zô nia.

Va mos, ur gen te, fa zer um tra ba lho or de na do,
pa u ta do na co e rên cia e onde o de sen vol vi men to
ocor ra de modo har mô ni co e ade qua do às ca rac te rís -
ti cas da re gião, tam bém vol ta do às ca u sas eco ló gi -
cas. A Ama zô nia é va li o sa mas, an tes dis so, é pa tri -
mô nio bra si le i ro. 

Sr. Pre si den te, peço aos no bres Co le gas um mi -
nu to de re fle xão so bre o as sun to.

Gos ta ria de di zer ao Se na dor Edu ar do Su plicy,
que ora está pre si din do o Se na do e que, ama nhã,
para nos sa hon ra, es ta rá em Ro ra i ma para pro fe rir
duas pa les tras, que é mu i to bom que V. Exª tome co -
nhe ci men to des ses fa tos, por que a Ama zô nia não
per ten ce ape nas a nós que mo ra mos na que la re gião
e, sim, a to dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA MARLUCE PINTO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
(A ser pu bli ca do na for ma do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.)









Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, a Sra. Mo re i ra Men des, 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. Ade mir Andra de e Edu -
ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Agra -
de ço à Se na do ra Mar lu ce Pin to a re fe rên cia. São mu i -
to im por tan tes as con si de ra ções de V. Exª e o aler ta
que faz a to dos nós, bra si le i ros, para de fen der mos a
Ama zô nia.

O re que ri men to de V. Exª será aten di do na for -
ma re gi men tal. Será trans cri ta a ma té ria a que V. Exª
se re fe re so bre li vros di dá ti cos ame ri ca nos que dis -
tor cem a re a li da de bra si le i ra, mos tran do a Ama zô nia
como per ten cen do a um ou tro or ga nis mo que não o
Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

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

Sr. Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, que ro
tra zer, em nome do meu Par ti do, o Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, a mi nha pre o cu pa ção com toda essa luta
de sen vol vi da pe los do cen tes das uni ver si da des pú bli -
cas bra si le i ras. 

Ma ni fes to mi nha ale gria de ver que a gre ve está
por ter mi nar e que as au las se rão re to ma das nas ins ti -
tu i ções pú bli cas de en si no su pe ri or. Mas não pos so
de i xar tam bém de de mons trar a mi nha tris te za pela in -
tran si gên cia do Go ver no, pela po si ção ir ra ci o nal e ir -
res pon sá vel do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Na ver da de, os pro fes so res con se gui ram mu i to
pou co. E a mi nha gran de pre o cu pa ção re si de no
enor me sa cri fí cio que vão ter que fa zer, sa cri fí cio
esse que se es ten de a mais de qui nhen tos mil es tu -
dan tes em todo o País: te rão aula no pe río do das fé ri -
as e con se cu ti va men te até o mês de ju lho do ano que
vem, pro va vel men te. Isso re pre sen ta sem dú vi da cus -
to e sa cri fí cio para os es tu dan tes e para as fa mí li as
que os man têm fora de sua re si dên cia. É gran de a
quan ti da de de es tu dan tes cu jas fa mí li as mo ram em
ci da des do in te ri or e ban cam sua es ta da nas ca pi ta is
ou nas gran des ci da des que têm uni ver si da des pú bli -
cas de en si no su pe ri or. Os pais te rão cus to ma i or,
por que man ti ve ram os fi lhos no pe río do de gre ve e te -
rão que man tê-los nas fé ri as e ain da se pri va rão de
ma i or con vi vên cia com seus fi lhos.

Di an te de tan to es for ço e luta dos pro fes so res
bra si le i ros, o que eles con se gui ram foi efe ti va men te
mu i to pou co, qua se nada, para fa lar a ver da de. Te nho

mu i to medo de que a pes soa que ga nha pou co, que
se sen te in jus ti ça da, que tem de tra ba lhar mu i to sin -
ta-se des mo ti va da para o en si no, sem a for ça e a co -
ra gem ne ces sá ri as num mo men to de enor me sa cri fí -
cio como este.

Os pro fes so res não ti ve ram fé ri as. Esta vam mo -
bi li za dos na luta para me lho rar não ape nas sua con di -
ção sa la ri al, mas fun da men tal men te para me lho rar as 
con di ções do en si no pú bli co das nos sas uni ver si da -
des, de fen den do mais re cur sos para as uni ver si da -
des, a ma nu ten ção do PET e inú me ras ca u sas do en -
si no pú bli co bra si le i ro.

No fi nal das con tas, o que eles con se gui ram?
Uma pro pos ta mu i to mais ra ci o nal e de des pren di -
men to dos seus pró pri os in te res ses. Nes sa vi tó ria, o
fun da men tal foi a ma i or dis tri bu i ção dos re cur sos.

Os pro fes so res ga ran ti ram o fim da GID – Gra ti -
fi ca ção de Incen ti vo à Do cên cia, cri a da para aque les
pro fes so res que, em bo ra no mes mo ní vel de for ma -
ção dos de ma is, en si na vam nas es co las téc ni cas e
agrí co las pú bli cas. Ago ra, to dos pas sa rão a re ce ber a 
GED. Veja bem, Se na dor Edu ar do Su plicy, o sa cri fí cio 
dos pro fes so res. Eles pen sa ram mu i to mais no con -
jun to, em me lho rar a si tu a ção da que les que ga nham
me nos do que no seu pró prio in te res se. A úl ti ma pro -
pos ta do Mi nis tro da Edu ca ção ofe re cia au men to li ne -
ar ape nas so bre a GED, gra ti fi ca ção cri a da na gre ve
de 1998.

Os pro fes so res fo ram tão des pren di dos, que
con se gui ram uma pro pos ta com ní vel de jus ti ça so ci al 
mu i to ma i or do que o au men to ir ra ci o nal e a pro pos ta
li ne ar do Mi nis tro Pa u lo Re na to.

Des sa for ma, con gra tu lo-me com os pro fes so -
res bra si le i ros pela luta, mas la men to que te nham ob -
ti do tão pou co. O ga nho de 13%, na ver da de, Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, é um au men to so bre o prin ci pal, o
sa lá rio-base, que é me nos de um ter ço do to tal que o
pro fes sor re ce be.

É ina cre di tá vel – mas é bom que o povo bra si le i -
ro sa i ba – que exis tam, nas uni ver si da des pú bli cas
bra si le i ras, cer ca de 4.500 pro fes so res que ga nham
como sa lá rio-base me nos do que o sa lá rio mí ni mo.
Eles re ce bem uma com ple men ta ção para che gar ao
mi se rá vel sa lá rio mí ni mo de R$180,00. É evi den te
que eles ga nham as gra ti fi ca ções, mas têm como sa -
lá rio-base me nos de um sa lá rio-mí ni mo. Pra ti ca men -
te 10% dos pro fes so res das uni ver si da des pú bli cas
bra si le i ras ga nham me nos de um sa lá rio-mí ni mo, o
que de ve rá ser cor ri gi do, ago ra, com esse au men to.
Os 14% não in ci di rão so bre tudo que o pro fes sor ga -
nha, ape nas so bre seu sa lá rio-base, ou seja, no fim, o 
au men to será ab so lu ta men te inex pres si vo, para um



pe río do de sete anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, em que a in fla ção che gou a qua se 90%. Os
14% va lem, na ver da de, 5% ou 6% . 

Os pro fes so res, por seu des pren di men to, me re -
cem da so ci e da de bra si le i ra a ad mi ra ção, a com pre -
en são. Esses 320 mi lhões que se vão acres cer às
des pe sas das uni ver si da des ser vi rão mu i to mais
àque les que ga nham me nos. Fez-se jus ti ça aos pro -
fes so res que en si nam no ní vel mé dio, nas es co las
téc ni cas e agrí co las; fez-se jus ti ça aos apo sen ta dos
des sas áre as, que não re ce bi am a gra ti fi ca ção e pas -
sa rão a re ce bê-la. Quer di zer, os pro fes so res fo ram
mu i to des pren di dos por que bus ca ram fa zer jus ti ça
aos que ga nham me nos nas uni ver si da des. 

Qu e ro la men tar as de cla ra ções do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, o des pre zo que de -
mons trou pelo pro fes sor, ao di zer que quan do um ci -
en tis ta não con se gue ou tra co i sa im por tan te vai ser
pro fes sor e vai re pe tir aqui lo que já foi cri a do, pen sa -
do e ima gi na do por ou tros. Não dá para ima gi nar que
tal in jus ti ça e in com pre en são te nham sa í do da ca be -
ça de um so ció lo go, tal vez de um so ció lo go que che -
gou à Pre si dên cia da Re pú bli ca mu i to mais vin cu la do
às eli tes que exer cem o po der no Bra sil e fora dele do
que à vida da po pu la ção.

É pre ci so lem brar que o pro fes sor, mes mo re pe -
tin do um co nhe ci men to já exis ten te, mes mo não des -
co brin do nada, pre ci sa ter a ca pa ci da de de se fa zer
com pre en der, de ser es ti mu la dor do de se jo de apren -
di za do da que les que, even tu al men te, pos sam des co -
brir algo novo no Bra sil e no mun do – e isso tem acon -
te ci do per ma nen te men te. Mas o que se ria dos ci en -
tis tas, dos que des co brem, dos que avan çam, dos
que cres cem, se não fos sem os pro fes so res, que
apren de ram aqui lo que foi cri a do e têm que es tar per -
ma nen te men te re pe tin do para os alu nos, tem que in -
cen ti vá-los a es tu dar, fazê-los com pre en der. Se as -
sim não fos se, não pre ci sa ria ha ver pro fes so res; bas -
ta ria en tre gar os li vros, e cada um se vi ra ria por con ta
pró pria. Para que o pro fes sor? Na ava li a ção de Fer -
nan do Hen ri que, o pro fes sor é um fra cas sa do, al -
guém que não cri ou nada. Pelo que ma ni fes ta o so ció -
lo go Fer nan do Hen ri que, o pro fes sor é a úl ti ma das
co i sas.

Não adi an ta Sua Exce lên cia que rer, ago ra, des -
cul par-se, ame ni zar sua de cla ra ção, di zen do que se
en qua dra nela. Não, isso não re sol ve. Este, tal vez,
seja o seu real pen sa men to: de des pre zo por aque le
que dá a sua vida para fa zer ou tros cres ce rem, me -
lho ra rem, cri a rem. A cri a ção não está na pos si bi li da -
de de to dos, mas ser pro fes sor é uma mis são ab so lu -

ta men te dig na, que pre ci sa ser pres ti gi a da no nos so
Bra sil.

Para fi na li zar, devo di zer que tal vez a ra zão de o
Mi nis tro Pa u lo Re na to e o pró prio Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so te rem tra ta do essa gre ve com
tan ta du re za se jam os al tos sa lá ri os que re ce bem.
Está na hora de o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, jun -
ta men te com o Mi nis tro Cel so de Mel lo, do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, e o Pre si den te do Con gres so Na ci o -
nal, Se na dor Ra mez Te bet, dis cu ti rem a ques tão do
teto sa la ri al. 

Sabe V. Exª, Se na dor Su plicy, que o Mi nis tro Pa -
u lo Re na to, em vez de re ce ber o sa lá rio de Mi nis tro,
de R$8 mil, pre fe riu op tar por seu sa lá rio de pro fes sor
uni ver si tá rio, que é de R$12 mil, ou seja, uma ex ce -
ção à re gra. S. Exª re ce be mais do que nós, Se na do -
res da Re pú bli ca, e os De pu ta dos Fe de ra is, e, pelo
fato de ter sido re i tor, re ce be, per ma nen te men te, uma 
gra ti fi ca ção, como os ex-Go ver na do res e ex-Pre si -
den tes. Pen so que é che ga da a hora de se es ta be le -
cer o teto sa la ri al nes te País, de di mi nu ir essa di fe ren -
ça tão as tro nô mi ca en tre os que ga nham mu i to e os
que con ti nu am ga nhan do R$180,00. 

Não nego que, den tro das uni ver si da des pú bli -
cas bra si le i ras, há pro fes so res que ga nham mu i to
bem; tem pro cu ra do res de uni ver si da des, car gos ex -
tras e va ri a dos, que per mi tem que se ga nhe mu i to
mais do que um Mi nis tro de Esta do ou um Par la men -
tar Fe de ral. Mas isso pre ci sa ser cor ri gi do. E os pro -
fes so res, com essa gre ve, con se gui ram a re dis tri bu i -
ção des se re cur so; não hou ve um au men to li ne ar e
igual para to dos, mas um au men to que aten deu o di -
re i to dos apo sen ta dos, dos pro fes so res que, em bo ra
uni ver si tá ri os, es tão en si nan do no en si no mé dio.
Enfim, foi uma gre ve com a qual se con se guiu jus ti ça.

É la men tá vel, por tan to, que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que te nha ma ni fes ta do des pre zo pelo
pro fes sor e pelo ci da dão co mum, por que, do modo
como fala, ci da dão só é o gê nio, ci da dão só é quem
cres ce, ci da dão só é quem cria, e não quem dá a sua
vida, quem quer ser uma pes soa nor mal, mes mo re -
pe tin do aqui lo que já foi cri a do, mas de di can do a sua
vida a uma ca u sa no bre. Essa de sas tro sa de cla ra ção
fe i ta pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que mos tra a
sua per so na li da de e a sua ma ne i ra de pen sar.

La men to tam bém que te nha mos tido 100 dias
de pa ra li sa ção, nas nos sas uni ver si da des, para ga -
ran tir aos pro fes so res uni ver si tá ri os do Bra sil um au -
men to que vai re pre sen tar R$320 mi lhões por ano a
mais na fo lha de pa ga men to, que é mu i to me nos, Se -
na dor Edu ar do Su plicy, do que o Go ver no Fer nan do
Hen ri que gas ta a cada dia do ano para pa gar o ser vi -



ço e o prin ci pal des sa dí vi da mal cons tru í da – e a
gran de par te dela em seu pró prio Go ver no. O Go ver -
no gas ta, di a ri a men te, mais do que vai pa gar a to dos
os 48 mil pro fes so res uni ver si tá ri os do Bra sil, mas le -
vou tan to tem po para che gar a essa de ci são e para as 
nos sas uni ver si da des vol ta rem a fun ci o nar.

Pen so que de ve ría mos man ter a dis cus são so -
bre o as sun to, por que não sei como uma pes soa pode 
ter mo ti va ção ga nhan do tão pou co e se sa cri fi car em
pe río do de fé ri as, em pe río do de Na tal, en fim, nes ses
pe río dos em que não de ve ri am es tar tra ba lhan do,
mas que vão ter que fazê-lo.

De i xo, por tan to, esta pre o cu pa ção às vá ri as Li -
de ran ças do Con gres so Na ci o nal. De ve mos con ti nu ar 
com essa dis cus são para ga ran tir aos pro fes so res
uni ver si tá ri os o que eles me re cem e para aca bar mos
com as imen sas dis tor ções en tre os que ga nham uma 
for tu na e os que não ga nham qua se nada.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -

dor Ade mir Andra de, cum pri men to V. Exª pelo seu
pro nun ci a men to. Tam bém que ro me so li da ri zar com
os pro fes so res das uni ver si da des fe de ra is bra si le i ras
em fun ção da se ri e da de com que con du zi ram essa
luta que che gou a um ter mo im por tan te.

Pas so a Pre si dên cia à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

O Sr. Edu ar do Su plicy, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
Mar lu ce Pin to.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr.ª Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, Srªs
e Srs. Se na do res, an te on tem, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, o Mi nis tro Pe dro Ma lan per -
gun tou-me por que o Par ti do dos Tra ba lha do res es ta -
ria sen do con trá rio à pro pos ta que o Go ver no ha via
en vi a do so bre a cor re ção da ta be la do Impos to de
Ren da da Pes soa Fí si ca. Após a re u nião, ele me en vi -
ou uma bre ve car ta nos se guin tes ter mos:

Caro Edu ar do,
É di fí cil en ten der por que um Par ti do

como o seu se po si ci o na con tra ri a men te a
esta pro pos ta. Se você pu der, diga-me a
ver da de i ra ra zão. Um abra ço for te e ami go.

Pe dro.
P.S.: Estou, como sem pre, à sua dis po -

si ção para con ver sar.

E aqui está a pro po si ção: no lu gar de alí quo tas 
de zero, 15%, 27,5% para fa i xa de ren da men sal
bru ta es ti ma da e lí qui da tri bu tá vel, res pec ti va men te, 
de R$1.239, R$2.508 e aci ma de R$2.508, ou lí qui -
da tri bu tá vel de R$900, R$1.000 ou aci ma de
R$1.800, é pro pos ta a ta be la – vou ler ape nas as fa -
i xas de ren da men sal lí qui da tri bu tá vel – em que as
alí quo tas pas sam a ser as se guin tes:

Até R$1.000,00 – 0%, por tan to isen to.
De R$1.000,00 a R$1.800,00 – 15%.
De R$1.800,00 a R$5.000,00 – 25%.
De R$5.000,00 a R$7.500,00 – 30%.
Aci ma de R$7.500 – 35%.

Des sa ma ne i ra, do to tal de de cla ran tes de
Impos to de Ren da, ou seja, 4 mi lhões, 374 mil e 398 
pes so as, 97,32% se ri am fa vo re ci dos, o que cor res -
pon de ria a 4 mi lhões, 256 mil e 947 pes so as.

Sr.ª Pre si den te, tam bém gos ta ria de ler a có pia
da res pos ta que es tou en ca mi nhan do hoje ao Mi nis -
tro Pe dro Ma lan.

Pre za do Mi nis tro,
Em re la ção à pro pos ta de cor re ção da

ta be la do IRPF, apre sen ta da pelo Go ver no,
que ro di zer-lhe que sou fa vo rá vel, bem
como o PT, à pro gres si vi da de des se e de
ou tros im pos tos. Há vá ri os anos, de fen do
esse pon to de vis ta, en vol ven do des de um
im pos to de ren da ne ga ti vo ou a ga ran tia de
uma ren da como um di re i to à ci da da nia. A
pro gres si vi da de do IR, deve, de fato, ser
ma i or.

Con tu do, a pro pos ta apre sen ta da pelo
Go ver no não aten deu uma ou tra pre o cu pa -
ção, que é igual men te le gí ti ma: a de cor ri gir
mo ne ta ri a men te as fa i xas de in ci dên cia do
IRPF. A pro pos ta do Go ver no cor ri ge so -
men te o li mi te de isen ção, mes mo as sim de
for ma in su fi ci en te (em ape nas 11%).

Como V. Exª sabe, com o con ge la men -
to da ta be la, des de 1995, hou ve um au men -
to não le gis la do de car ga tri bu tá ria, o cha -
ma do brac ket cre ep. Nos EUA, esse fe nô -
me no é co nhe ci do há mu i to tem po e le vou o 
Con gres so a ins ti tu ir cor re ção au to má ti ca
das fa i xas do IR.

Cre io ain da ha ver tem po su fi ci en te
para que o Go ver no e a Opo si ção che guem
a um en ten di men to que con tem ple am bos
os as pec tos da pro gres si vi da de e da cor re -
ção.



De qual quer ma ne i ra, para aten der à
ques tão da pro gres si vi da de não bas ta in tro -
du zir no vas alí quo tas de 30 e 35%. É pre ci -
so tam bém sub me ter as ren das do ca pi tal à
tri bu ta ção pro gres si va.

Atu al men te, os lu cros e di vi den dos são 
isen tos quan do re ce bi dos por pes so as fí si -
cas. Os ga nhos de ca pi tal são tri bu ta dos ex -
clu si va men te na fon te, com alí quo ta de 10
ou 15%.

Cor di al men te,
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

Sr.ª Pre si den te, tam bém gos ta ria de re gis trar o 
ofí cio que es tou en ca mi nhan do ao Exm.º Sr. Mi nis -
tro da Jus ti ça, Aloy zio Nu nes Fer re i ra e, de igual
teor, ao Exm.º Sr. Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, Se cre tá rio
de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos, nos se guin tes ter -
mos, em fun ção dos aten ta dos que vêm so fren do os 
Pre fe i tos do Par ti do dos Tra ba lha do res, par ti cu lar -
men te no Esta do de São Pa u lo.

Sr. Mi nis tro Aloy sio Nu nes Fer re i ra,
Ve nho so li ci tar de V. Ex.ª de ter mi nar à

Po lí cia Fe de ral que faça a apu ra ção ri go ro -
sa e tome as me di das pre ven ti vas ne ces sá -
ri as para ga ran tir a se gu ran ça dos Pre fe i tos
do PT, so bre tu do no Esta do de São Pa u lo,
que re ce be ram, em 12 de no vem bro úl ti mo,
car tas ame a ça do ras às suas vi das.

Essas pro vi dên ci as se tor nam tão
mais ur gen tes em vir tu de dos tris tes fa tos
que es tão sen do re gis tra dos e que re la to a
se guir:

1 – Assas si na to do Pre fe i to To ni nho da 
Cos ta San tos, de Cam pi nas, ocor ri do em 10 
de se tem bro do ano em cur so, cuja apu ra -
ção pela Se cre ta ria de Se gu ran ça do Esta -
do de São Pa u lo, es pe ci al men te pela Po lí cia 
de Cam pi nas, vem se ca rac te ri zan do por
inú me ros pro ble mas, como o da tes te mu nha 
que re la tou à OAB que foi for ça da pe las au -
to ri da des po li ci a is a pres tar de po i men to não 
ver da de i ro;

2 – Os qua tro ti ros que fo ram des fe ri -
dos na re si dên cia onde mo ra va o Pre fe i to
Fe lix Sa hão, de Ca tan du va, em 12 do cor -
ren te, hoje re si dên cia de sua so gra;

3 – A ten ta ti va de se qües tro, ocor ri da
há duas se ma nas, do Pre fe i to Air ton Luiz
Mon ta nher, de Ri be i rão Cor ren te;

4 – A bom ba que foi lan ça da às qua tro 
ho ras da ma nhã, no dia 28 do cor ren te, na
re si dên cia do Pre fe i to Ge ral do Cruz, de
Embu das Artes, que por mu i to pou co não o 
fe riu gra ve men te, sua es po sa e sua fi lha;

5 – A bom ba lan ça da no mes mo dia e
ho rá rio con tra a casa do Se cre tá rio do Meio
Ambi en te de Embu das Artes, Pa u lo Gi a ni ni.

Res pe i to sa men te,
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

Qu e ro aqui sa li en tar como será ex tre ma men te
im por tan te a apu ra ção do as sas si na to do Pre fe i to
To ni nho. Ain da on tem, sua es po sa, Ro se a ne, dis -
se-me es tar im pres si o na da pelo fato de a po lí cia de
Cam pi nas não pro ce der a essa apu ra ção com toda
a se ri e da de.

Fi nal men te, Srª Pre si den te, re que i ro seja trans -
cri ta, na ín te gra, a jus ti fi ca ti va do re que ri men to que
apre sen tei hoje, pelo trans cur so do Dia Inter na ci o nal
de So li da ri e da de para com o Povo Pa les ti no. 

Um voto de apla u so à De le ga ção Espe ci al da
Pa les ti na no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
(A ser pu bli ca do na for ma do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº  , DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que seja en vi a do um
voto de apla u so à De le ga ção Espe ci al da Pa les ti na no Bra sil pelo 
trans cur so do Dia Inter na ci o nal de So li da ri e da de para com o
Povo Pa les ti no.

Jus ti fi ca ção

Todo ano, no dia 29 de no vem bro, as Orga ni za ções das
Na ções Uni das ce le bram o dia Inter na ci o nal de So li da ri e da de
para com o Povo Pa les ti no. Em sin to nia com as Na ções Uni das,
anu al men te, di ver sos go ver nos, or ga ni za ções da so ci e da de ci vil
e ou tras ins ti tu i ções re a li zam ati vi da des para tam bém ce le brar
esse dia, com o ob je ti vo de fo ca li zar as aten ções da co mu ni da de
in ter na ci o nal para a Qu es tão Pa les ti na e o dra ma des se povo. Os 
pa les ti nos, até hoje, não po dem des fru tar dos di re i tos ina li e ná ve -
is re co nhe ci dos pela Assem bléia Ge ral da ONU, como a au to de -
ter mi na ção sem a in ter ven ção es tran ge i ra nas ques tões na ci o na -
is, o di re i to à in de pen dên cia e à so be ra nia in ter na ci o nal e o di re i -
to de re gres sar à sua ter ra e às suas ca sas.

Ele geu-se o dia 29 de no vem bro de vi do a im por tân cia des -
ta data para o povo Pa les ti no. Nes te dia, em 1947, a Assem bléia
Ge ral apro vou a re so lu ção que dis pôs so bre a cri a ção do “Esta do 
Ju deu” e o “Esta do Ára be” na Pa les ti na, ten do a ci da de de Je ru -
sa lém o es ta tus de um cor pus se pa ra tum ge ren ci a do por um



re gi me in ter na ci o nal es pe ci al. Entre tan to, des ta re so lu ção, ape -
nas o Esta do de Isra el foi cri a do.

Se gun do, a Di vi são dos Di re i tos dos pa les ti nos da Se cre -
ta ria das Na ções Uni das, a po pu la ção pa les ti na é es ti ma da em
oito mi lhões de pes so as, que vi vem fun da men tal men te nos ter ri -
tó ri os ocu pa dos, aí in clu í da Je ru sa lém, e nos acam pa men tos dos 
re fu gi a dos na re gião.

Des de de 1993, está em cur so um pro ces so de re co nhe ci -
men to mú tuo en tre Isra el e a Orga ni za ção de Li ber ta ção da Pa -
les ti na e de bus ca da Paz na re gião. Os re pre sen tan tes pa les ti -
nos e is ra e len ses as si na ram uma De cla ra ção de Prin cí pi os so bre 
as Dis po si ções Re la ci o na das com um Go ver no Au tô no mo que
con du zi ram à re ti ra da das for ças is ra e len ses de gran de par te da
Fa i xa de Gaza e de ou tras re giões e da cri a ção da Au to ri da de
Pa les ti na.

Ape sar des ses avan ços para a bus ca da paz na re gião, as
ne go ci a ções fi ca ram es tag na das por um bom tem po. Em se tem -
bro de 1999, fe liz men te, as tra ta ti vas fo ram re to ma das, e a cha -
ma da es pe ran ça para que a paz se res ta be le ça na re gião foi re a -
ce sa. A re u nião de cú pu la e o acor do ce le bra do, em ju lho de
2000, em Camp Da vid, são um gran de pas so nes sa di re ção.

Entre tan to, em se tem bro de 2000, a vi si ta de um im por tan -
te po lí ti co is ra e len se a um lu gar sa gra do ára be, em Je ru sa lém
ori en tal, de sen ca de ou uma nova onda de vi o lên cia en tre os dois
po vos, co lo can do em xe que os es for ços para a bus ca da paz. Em 
ou tu bro do mes mo ano, ocor reu uma re u nião de cú pu la em
Sharm ei She ikh no Egi to, com o ob je ti vo de por fim à nova onda
de vi o lên cia e de re to ma da das ne go ci a ções de paz. Os des do -
bra men tos des te en con tro cul mi na ram em um con jun to de pro po -
si ções, pu bli ca das em abril de 2001, que são um ver da de i ro guia
prá ti co para por fim às mor tes para a re to ma da das con ver sa ções 
mas que não al can ça ram êxi to.

La men ta vel men te des de en tão, to das as de ma is ten ta ti vas 
de res ta be le ci men to da paz na re gião fo ram, tam bém, frus tra das.
Mas, os fa tos ocor ri dos em Nova Ior que, no dia 11 de se tem bro
re as cen de ram na co mu ni da de in ter na ci o nal a ne ces si da de de re -
fle tir so bre a cons tru ção da paz em to das as re giões do pla ne ta
que apre sen tam con fli tos, prin ci pal men te no Ori en te Mé dio.

Uma re u nião en tre o Pre si den te Ara fat e o Mi nis tro de Re -
la ções Exte ri o res de Isra el, Shi mon Pe res, no fi nal de se tem bro
do cor ren te, for ma li zo ou um acor do pro vi só rio de ces sar fogo, re -
as cen den do, mais uma vez, a cha ma da es pe ran ça e de paz na
re gião.

Em sin to nia com o de se jo do povo bra si le i ro, nes te in clu í -
dos de for ma har mo ni o sa o gran de nú me ro de ára bes, pa les ti -
nos, ju de us e seus des cen den tes, cre io na im por tân cia da cri a -
ção e do re co nhe ci men to de um Esta do Pa les ti no. Assim como o
Bra sil teve um pa pel re le van te na cons tru ção do Esta do de Isra el, 
nos so país pre ci sa ser mais atu an te no sen ti do de des ta car a ne -
ces si da de de paz para o Ori en te Mé dio e prin ci pal men te para o
res to do pla ne ta, ga ran tin do a au to de ter mi na ção do povo pa les ti -
no, bem como a exis tên cia do es ta do so be ra no de Isra el.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2001. – Se na dor
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª
será aten di do, nos ter mos do § 2º do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, a Sra. Emi lia
Fer nan des, e os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car -
los Be zer ra, Ro nal do Cu nha Lima, Sér gio Ma cha do,
Car los Wil son e João Alber to Sou za 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, aca bo de re ce -
ber dois es tu dos da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su -
ple men tar – ANS, os qua is cons ti tu em im por tan te
fon te para os es tu di o sos e mes mo para le i gos que
pre ten dem co nhe cer me lhor o fun ci o na men to des se
seg men to da as sis tên cia mé di ca.

Uma des sas pu bli ca ções, Sr. Pre si den te, es mi u -
ça a for ma como ocor reu e vem ocor ren do a in te gra -
ção do se tor de sa ú de su ple men tar ao Sis te ma Úni co
de Sa ú de – SUS; a ou tra ana li sa o im pac to da re gu la -
men ta ção do se tor de sa ú de su ple men tar. Tra ta-se,
evi den te men te, de um es tu do so bre o im pac to que se
pôde ob ser var até o mo men to, uma vez que essa re -
gu la men ta ção ain da não foi de fi ni ti va men te ava li a da
e que di ver sos dis po si ti vos le ga is têm sido al te ra dos
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.177, ora em sua qua dra -
gé si ma quar ta edi ção.

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men -
tar, ao pu bli car es ses es tu dos, dá sua con tri bu i ção
para o en ten di men to, ain da que pro vi só rio, do que
ocor re nes se se tor tão bá si co à vida dos bra si le i ros e
que fora ob je to de re gu la men ta ção es pe cí fi ca.

No pri me i ro es tu do, aliás, a pró pria Agên cia ob -
ser va que o mo de lo de re gu la ção do se tor de sa ú de
su ple men tar se guiu, no Bra sil, um mo de lo bem di fe -
ren te da ex pe riên cia in ter na ci o nal, onde a re gu la ção
é fe i ta a par tir da ati vi da de eco nô mi ca em si. A re gu la -
ção, nes se caso, con cen tra-se na ga ran tia de sol vên -
cia das em pre sas do se tor e na com pe ti ti vi da de do
mer ca do. 

No Bra sil, con for me o do cu men to es cla re ce, op -
tou-se por re gu lar o pro du to ofe re ci do – ”ou seja, a as -
sis tên cia à sa ú de, com me di das ino va do ras como a
pro i bi ção da se le ção de ris co e do rom pi men to uni la -
te ral dos con tra tos“. 

Aqui, Sr. Pre si den te, abro um pa rên te se para re -
gis trar, vi san do à me lhor com pre en são do tema, que
de ze nas de pro po si ções le gis la ti vas fo ram apre sen ta -
das nas duas ca sas do Con gres so Na ci o nal, nas úl ti -
mas dé ca das, com o ob je ti vo de re gu la men tar os pla -
nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de. Entre
ou tras ini ci a ti vas, des ta ca ria a do Se na dor Iran Sa ra i -



va, em 1993, que pro i bia a res tri ção de co ber tu ra por
pla nos e se gu ros; e a do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
dois anos de po is, ob je ti van do res sar cir o SUS pe los
gas tos com aten di men to, na rede pú bli ca, a be ne fi ciá -
ri os e se gu ra dos dos sis te mas pri va dos. 

Em re la ção à for ma como ocor reu e ain da vem
ocor ren do a re gu la ção do se tor no Bra sil, é con ve ni en te
ob ser var que tan to os go ver nan tes quan to nós, par la -
men ta res, fo mos sen sí ve is ao cla mor dos usuá ri os des -
ses ser vi ços, bas tan do lem brar que as que i xas con tra
os pla nos e se gu ros de sa ú de eram as mais fre qüen tes
nos ór gãos de de fe sa do con su mi dor. 

Hoje, a le gis la ção so bre os pla nos pri va dos de
as sis tên cia à sa ú de su je i tam-se às se guin tes nor mas
ju rí di cas: Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998, ”que
dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va dos de as sis -
tên cia à sa ú de“; Lei nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de
2.000, que ”cri ou a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su -
ple men tar“; Lei nº 10.185, de 12 de fe ve re i ro de 2001,
que ”dis põe so bre a es pe ci a li za ção das so ci e da des
se gu ra do ras em pla nos pri va dos de as sis tên cia à sa -
ú de“; e a MP nº 2.177-44, de 24 de agos to de 2001,
que ”al te ra em vá ri os as pec tos a Lei nº 9.656“.

A ANS, na pri me i ra des sas pu bli ca ções, des ta -
ca dois as pec tos na re gu la men ta ção dos ser vi ços de
sa ú de su ple men tar: a taxa de co ber tu ra da po pu la ção 
bra si le i ra, con cen tra da nos Esta dos eco no mi ca men -
te mais for tes, como se po de ria pre ver, e tam bém a
con cen tra ção do nú me ro de be ne fi ciá ri os por ope ra -
do ras.

De acor do com a ANS, 16,2% dos bra si le i ros
são usuá ri os dos pla nos pri va dos de as sis tên cia à sa -
ú de, re gis tran do-se a ma i or taxa de co ber tu ra no
Esta do de São Pa u lo (35,15%), se guin do-se o Dis tri to 
Fe de ral (25,65%) e o Rio de Ja ne i ro (23,48%). Em
con tra par ti da, os Esta dos de Mato Gros so, To can tins, 
Pi a uí, Ma ra nhão, Ser gi pe, Ala go as, Pará, Ama pá,
Ro ra i ma, Acre e Ron dô nia têm ta xas in fe ri o res a 5%.

Em re la ção às ope ra do ras, o es tu do de mons tra
que no co me ço do ano ha via 1728 de las para aten der
a pou co mais de 27 mi lhões de usuá ri os. A con cen tra -
ção, nes se se tor, é bas tan te in ten sa: 45 des sas ope -
ra do ras são res pon sá ve is pelo aten di men to de me ta -
de dos usuá ri os e 231 aten dem 80% dos be ne fi ciá ri -
os. Além dis so, é de se re gis trar que ape nas duas em -
pre sas do se tor de têm 12,19% do mer ca do, que equi -
va lem a 3 mi lhões e 416 mil be ne fi ciá ri os. 

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que a re gu la men ta -
ção do se tor, es pe ci al men te no co me ço, re pre sen tou
um ver da de i ro sal to no es cu ro. Na épo ca, não se co -
nhe cia se quer o nú me ro de ope ra do ras. Cal cu la va-se
que fos sem em tor no de se te cen tas, com os mais di -

ver sos for ma tos ju rí di cos e ca rac te rís ti cas as mais di -
ver sas – em pre sas de me di ci na de gru po, co o pe ra ti -
vas, ins ti tu i ções fi lan tró pi cas, se gu ra do ras, en ti da des 
e sis te mas de au to ges tão. 

Os ob je ti vos da re gu la men ta ção eram, ba si ca -
men te: as se gu rar aos usuá ri os de pla nos pri va dos
co ber tu ra as sis ten ci al in te gral; de fi nir e con tro lar as
con di ções de in gres so, ope ra ção e sa í da das em pre -
sas que ope ram no se tor; de fi nir e im plan tar os me ca -
nis mos de ga ran ti as as sis ten ci a is e fi nan ce i ras de for -
ma a as se gu rar a con ti nu i da de da pres ta ção dos ser -
vi ços; dar trans pa rên cia e in te grar o se tor de sa ú de
su ple men tar ao SUS; es ta be le cer me ca nis mos de
con tro le para evi tar abu so de pre ços; de fi nir o sis te ma 
de nor ma ti za ção e fis ca li za ção do se tor. 

Entre as pri me i ras ações daí de cor ren tes, pro i -
biu-se a co mer ci a li za ção de pla nos com co ber tu ra in -
fe ri or à do Pla no Re fe rên cia. Além dis so, fo ram es ten -
di das aos usuá ri os an ti gos as ga ran ti as fun da men ta is 
de aces so e co ber tu ra. Após um ano de vi gên cia da
lei, a adap ta ção de to dos os con tra tos às co ber tu ras e 
con di ções de aces so da re gu la men ta ção pas sou a
ser obri ga tó ria. 

De acor do com o di re tor-pre si den te da Agên cia
Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar, Ja nuá rio Mon to ne, o
se tor de me di ci na su ple men tar mo vi men ta anu al men -
te 23 bi lhões de re a is. Até as pri me i ras ini ci a ti vas de re -
gu la men ta ção, lem bra Mon to ne, esse se tor agiu se -
gun do sua pró pria ló gi ca e es ta be le ceu suas pró pri as
re gras, sem qual quer in ter fe rên cia go ver na men tal.

O se tor, hoje, é cons ti tu í do, em sua gran de ma i -
o ria, pe las em pre sas de me di ci na de gru po, com uma
par ti ci pa ção de 53%, se guin do-se as co o pe ra ti vas,
com 23%; em pre sas e en ti da des de au to ges tão, com
22%; e se gu ra do ras, com 2%. Em ter mos de po pu la -
ção aten di da, a par ti ci pa ção é a se guin te: em pre sas
de me di ci na de gru po, 37%; co o pe ra ti vas, 23%; em -
pre sas e en ti da des de au to ges tão, 38% e se gu ra do -
ras, 12%. 

Num país po bre como o nos so, Sr. Pre si den te, a
au to ri da de sa ni tá ria não po de ria de i xar os usuá ri os
dos ser vi ços pri va dos en tre gues à sua pró pria sor te.
Assim, quan do da cri a ção da ANS, suas pri o ri da des
fo ram de fi ni das com um foco es pe ci al: a de fe sa dos
in te res ses dos con su mi do res de pla nos de sa ú de,
uma vez que o usuá rio do sis te ma é o seg men to mais
vul ne rá vel en tre to dos os en vol vi dos nes sa ati vi da de. 

O di re tor-pre si den te da ANS, mais uma vez, es -
cla re ce a atu a ção da en ti da de: ”Mes mo não sen do
um ór gão de de fe sa do con su mi dor, mas uma agên -
cia re gu la do ra, é evi den te que a Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de Su ple men tar tem de su prir o de se qui lí brio sis -



tê mi co que des fa vo re ce o usuá rio no mer ca do e o de -
se qui lí brio his tó ri co, far ta men te de mons tra do pe los
abu sos co me ti dos con tra es ses usuá ri os ao lon go do
pro ces so de ex pan são des se mer ca do“. 

Assim, Sr. Pre si den te, ao acu sar o re ce bi men to
das re fe ri das pu bli ca ções, que ro pa ra be ni zar a Agên -
cia Na ci o nal de Sa ú de, bem as sim nos sas au to ri da -
des sa ni tá ri as, com des ta que para o Mi nis tro José
Ser ra, pelo tra ba lho que vem sen do fe i to em fa vor de
mi lhões de bra si le i ros vin cu la dos a al gu ma en ti da de
de me di ci na su ple men tar. Mu i to em bo ra essa re gu la -
men ta ção ain da não te nha sido con so li da da, seus be -
ne fí ci os já são bas tan te vi sí ve is, e o mo de lo ado ta do,
ao pro pi ci ar a in ter ven ção do Esta do bra si le i ro nes se
seg men to, por meio de uma agên cia re gu la do ra, po -
ten ci a li za os atos de re gu la men ta ção. 

Mu i to obri ga do.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 21 de
no vem bro úl ti mo, o Movimento em Defesa da
Unicidade Sindical, re u niu no Au di tó rio Pe trô nio Por -
tel la do Se na do, para o lan ça men to de uma edi ção
es pe ci al da Re vis ta De ba te Sin di cal, do Cen tro de
Estu dos Sin di ca is, ex pres si va re pre sen ta ção de tra -
ba lha do res de vá ri os sin di ca tos, fe de ra ções, cen tra is
sin di ca is e con fe de ra ções tais como a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Trans por tes Aqua viá -
ri os e Aé re os, na Pes ca e nos Por tos – CONTTMAF, a 
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Indús -
tria – CNTI, a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha -
do res no Co mér cio – CNTC, a Con fe de ra ção Na ci o -
nal dos Tra ba lha do res em Ali men ta ção – CNTA, a
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Pro fis si o na is Li be ra is –
CNPL, a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
em Esta be le ci men tos de Ensi no – CONTEE, a Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Tu ris mo e
Hos pe da gem – CONTRATUH, mais de 150 Fe de ra -
ções e Sin di ca tos fi li a dos e as Cen tra is Sin di ca is
CGT, CAT, CGTB e USI, e, ain da, Sin di ca tos li ga dos à 
For ça Sin di cal, to das de cla ra da men te de fen so ras da
Uni ci da de Sin di cal.

Vale sa li en tar que, no úl ti mo Con gres so da For -
ça Sin di cal, 5 e 6 de ju lho pas sa do, suas en ti da des de 
base, ma jo ri ta ri a men te, de fen de ram a Uni ci da de Sin -
di cal.

A CUT, em bo ra não te nha po si ção de cla ra da -
men te fa vo rá vel à Uni ci da de, fez-se pre sen te na pes -
soa de seu pre si den te, Sr. João Fe lí cio, o qual, pon de -
ra da men te, re gis trou que a plu ra li da de en cam pa da
pelo Go ver no des tro ça o mo vi men to sin di cal. A Cor -
ren te Sin di cal Clas sis ta, que in te gra a CUT, se ma ni -
fes ta pela Uni ci da de Sin di cal.

O even to, que ocor re no cru ci al mo men to em
que se pro ce de à vo ta ção do Pro je to nº 5.843/2001,
pre pa ra do pelo Mi nis tro do Tra ba lho. Dr. Fran cis co
Dor ne les, para pos si bi li tar acor dos en tre Sin di ca tos e
Empre ga do res sem obe de cer às con di ções mí ni mas
es ta be le ci das pela CLT, co in ci diu de cair no dia exa to
em que o Go ver no ten tou a todo cus to votá-lo, pela
pri me i ra vez nes ta le gis la tu ra, no Ple ná rio da Câ ma -
ra, sem su ces so

Após inú me ros dis cur sos de apo io ao Mo vi men -
to, to dos ma ni fes ta ram suas in dig na ções ante mais
esta vi o lên cia do Go ver no Fer nan do Hen ri que con tra
a clas se tra ba lha do ra.

Os tra ba lha do res têm bas tan te cla ro que a con -
jun ção do pro je to do Mi nis tro Dor ne les com a que bra
da uni ci da de sin di cal, in sis ten te men te ten ta da pelo
Go ver no, irá pos si bi li tar que sin di ca tos de alu guel se -
jam for ma dos, com o apo io dis far ça do dos em pre ga -
do res, para ce le bra rem Acor dos e Con ven ções Co le -
ti vas de Tra ba lho em pre ju í zo dos tra ba lha do res e da
luta dos Sin di ca tos, que ver da de i ra men te de fen dam
os in te res ses de seus re pre sen ta dos.

Man te nho mi nha co e rên cia no apo io à Uni ci da -
de Sin di cal que con vi ve mu i to bem e se in se re na li -
ber da de de atu a ção dos sin di ca tos. Cha mo à re fle xão 
os com pa nhe i ros que no pri me i ro mo men to se in cli -
na ram pela plu ra li da de sin di cal por en ten dê-la mais
con sen tâ nea com a li ber da de ple na dos sin di ca tos.

O tema Uni ci da de em con tra po si ção com Plu ra li -
da de tem pro vo ca do de ba tes acir ra dos des de a ela bo -
ra ção da Car ta de 1988. A fa vor da plu ra li da de têm se
es gri ma do o tex to da Con ven ção 87 da OIT com a fal -
sa ale ga ção de que o sis te ma con sa gra do pela Cons ti -
tu i ção do Bra sil não aten de à Li ber da de Sin di cal.

Esta, con tu do, me pa re ce uma vi são re du ci o nis ta.
Temo qual quer in ter pre ta ção li te ral, que não leve em
con si de ra ção as con di ções his tó ri cas, pas sa das e vi -
gen tes, ou o tex to glo bal de uma le gis la ção ou sis te ma.

Um pro fes sor de Di re i to, no Rio de Ja ne i ro, li ga -
do ao mo vi men to sin di cal, ao ex pli car os efe i tos da no -
sos da in ter pre ta ção ao pé da le tra, cita o ca put do
art. 5 E da Cons ti tu i ção do Bra sil:

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

Isto para ex pli car que uma in ter pre ta ção dog -
má ti ca e sim plis ta le va ria a crer que o tu ris ta em trân -



si to es ta ria des pro vi do de di re i tos hu ma nos en quan to 
tran si tas se em nos so solo.

Assim, mal gra do a Con ven ção OIT 87, apro va -
da em 1948, na 31ª Con fe rên cia Inter sin di cal do Tra -
ba lho, re a li za da em São Fran cis co, na Ca li fór nia, ve i -
cu las se con ce i tos bas tan te avan ça dos para a épo ca,
não de i xa va de se in se rir em um con tex to in di vi du a lis -
ta e pa tri mo ni a lis ta de exa cer ba ção da li vre ini ci a ti va .

No mes mo di a pa são se ex pres sam o emi nen te
Pro fes sor Was hing ton Co e lho das con ce i tu a da PUC
do Rio de Ja ne i ro e da Fun da ção Ge tú lio Var gas e os
emi nen tes pro fes so res Orlan do Go mes , in ter na ci o -
nal men te co nhe ci do como lume das le tras ju rí di cas
sul-ame ri ca nas e do bri lhan te Pro fes sor Elson
Gottschalk, den tre ou tros.

Fato é que o or de na men to cons ti tu ci o nal bra si -
le i ro con sa gra de vi da pro te ção ao exer cí cio das li ber -
da des sin di ca is de ma ne i ra até mais efi ci en te que em
pa í ses de ma i or tra di ção de mo crá ti ca.

Não me pa re ce mera co in ci dên cia que o mes mo 
Go ver no que pro mo veu a de nún cia da Con ven ção da
OIT 158 de i xan do o tra ba lha dor sem pro te ção con tra
de mis sões imo ti va das é o mes mo Go ver no que quer
des mon tar o ar ti go 7E da Cons ti tu i ção

São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba -
nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem à
me lho ria de sua con di ção so ci al

e des te modo, la bo ra para des mon tar o tex to
cons ti tu ci o nal vi san do cas sar os di re i tos dos tra ba -
lha do res e mes mo dos em pre sá ri os na ci o na is, trans -
fe rin do mais di vi sas aos ex te ri or: é este o mes mís si -
mo Go ver no in te res sa do em de mo lir a or ga ni za ção
dos tra ba lha do res.

É este Go ver no que quer aca bar com a CLT e
pro mo ver a fle xi bi li za ção dos di re i tos , de i xan do , num 
con tex to de re ces são e de sem pre go, que os tra ba lha -
do res ne go ci em di re i tos fun da men ta is com seus pa -
trões, não raro mul ti na ci o na is po de ro sís si mas, in ver -
ten do a pró pria ra zão de ser do Di re i to e em es pe ci al
do Di re i to do Tra ba lho, que é a da pro te ção do hi pos -
su fi ci en te e o res ta be le ci men to da cor re la ção de for -
ças, im pe din do o mas sa cre do mais fra co pelo mais
for te à gui sa de um mo der nis mo tão atu al quan to à lei
da sel va.

Nada dis to me ca u sa es pé cie : o que me sur pre -
en de é o apo io de cer tas en ti da des ho nes tas e que
têm meu afe to – e se digo cer tas é por que ou tras há
que não me re cem mi nha con si de ra ção nem res pe i to
– pois bem ,cer tas en ti da des que , sem per ce ber, es -
tão for man do ao lado des tes al go zes do tra ba lha do -
res acre di tan do que te rão al gu ma chan ce em or ga ni -

zar e for ta le cer o mo vi men to sin di cal num cli ma de
cada um por si, num cli ma de in di vi du a lis mo , de bar -
bá rie e de si gual da de.

Ca u sa-me es pé cie ou vir al guns pro fis si o na is do 
Di re i to de fen de rem o plu ra lis mo sin di cal, sa ben do
que a OAB é man ti da com con tri bu i ções com pul só ri -
as e, jus ta men te por isto, só é for te e nos de fen de por
ser una e in di vi sí vel; do con trá rio o Go ver no e os ca pi -
ta lis tas ves gos fi nan ci a ri am ou tras OABs mais pa la tá -
ve is a seus ob je ti vos.

Ca u sa-me es pé cie es tas en ti da des for ma rem
ao lado dos que co nhe cem o des tro ça do sin di ca lis mo 
ian que, que ig no ram os de po i men tos ofi ci a is e de -
mons tram os da dos do Co mi tê da Li ber da de Sin di cal
da OIT que as se gu ram que “mi lha res de tra ba lha do -
res nos Esta dos Uni dos per di am anu al men te seus
em pre gos ao exer cer seus di re i tos ga ran ti dos pela
Le gis la ção Fe de ral. Uma Pes qui sa de opi nião le va da
a cabo em 1994 mos trou que qua se 80% dos ci da -
dãos nor te-ame ri ca nos pen sa vam que os tra ba lha do -
res que ten ta vam for mar um sin di ca to em seu lo cal de 
tra ba lho po di am per der seu em pre go.”

Ca u sa-me es pé cie a inad ver tên cia des tes com -
pa nhe i ros para es ta be le ce rem a ana lo gia com o pro -
ces so ar gen ti no que im plan tou a plu ra li da de sin di cal
e mi nou a for ça do mo vi men to ope rá rio le van do o país 
ir mão à la men tá vel si tu a ção em que se en con tra :tudo 
isto em nome da “mo der ni da de”.

Ca u sa-me es pé cie a in ge nu i da de dos que acre -
di tam que o plu ra lis mo sin di cal vem só, de i xan do in -
tac ta a es ta bi li da de dos di ri gen tes sin di ca is, man ten -
do a le gi ti ma ção de to dos os sin di ca tos, a mes ma in -
ge nu i da de que per mi tiu a al guns cri a rem cen te nas de 
car gos de di re to res sin di ca is cren do po de rem ,des te
modo , man ter a es ta bi li da de no em pre go, por vias
oblí quas.

Ca u sa-me es pé cie acre di tar que a ca pa ci da de
e com pe tên cia dos di ri gen tes , no atu al mo men to da
his tó ria será bas tan te para evi tar a co op ta ção e a fun -
da ção de sin di ca tos ama re los, um em cada es qui na a 
di vi dir, até de modo in cons ci en te, a luta dos tra ba lha -
do res.

Ca u sa-me es pé cie a in sen si bi li da de quan to ao
fato de que o Sin di ca to de pen de rá dos fa vo res do Go -
ver no, dos FATs, etc. jus ta men te quan do não mais dis -
pu se rem de fon tes au tô no mas de sub sis tên cia, que
seja pro vi da nos mol des da OAB, CREA, CRM, CRC
etc., i.e., por con tri bu i ções com pul só ri as re co lhi das ex -
clu si va men te às en ti da des sin di ca is re co nhe ci das, ao
lado das con tri bu i ções as so ci a ti vas, mais far tas quan to
fo rem as con di ções eco nô mi cas dos tra ba lha do res e
geo-eco nô mi cas da base de re pre sen ta ção.



Por isto, con cla mo os tra ba lha do res e as tra ba -
lha do ras à pro fun da re fle xão so bre o tema, re gis tran -
do , com ale gria, que mu i tos sin di ca tos e en ti da des
que an tes apo i a vam a plu ra li da de, re for ma ram sua
po si ção, con si de ran do que a luta pela re pre sen ta ti vi -
da de deve ser tra va da no seio da ca te go ria, den tro da
en ti da de e não aos olhos do Go ver no e dos Pa trões
que de cer to in ter ce de rão para de ci dir com qual en ti -
da de que rem ne go ci ar.

Por fim, é ne ces sá rio que re fli ta mos que quan do 
os con ser va do res e en tre guis tas de mons tra rem con -
cor dar com uma idéia de al gum seg men to dos tra ba -
lha do res, no ven ta e nove por cen to das ve zes ,um dos
dois la dos es ta rá er ra do: por tan to quan do este Go -
ver no quer a plu ra li da de sin di cal, cer ta men te não há
de ser para de fen der os tra ba lha do res nem as ca u sas 
po pu la res; é para fa ci li tar o des mon te do país e a es -
cra vi za ção do povo.

Jus to como vêm con se guin do fa zer até ago ra...
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já é lu gar co -
mum – e, nem por isso, me nos ver da de i ro – di zer-se
da im por tân cia do co nhe ci men to ci en tí fi co e das ino -
va ções tec no ló gi cas no atu al es tá gio da eco no mia
mun di al. Com efe i to, vi ve mos a era da in for ma ção e
do co nhe ci men to, na qual o do mí nio do sa ber faz toda 
di fe ren ça. Pa í ses que não con se guem ofe re cer um
mí ni mo ra zoá vel de anos de es co la ri da de à sua po pu -
la ção ou que não se es for cem por mo der ni zar seu sis -
te ma pro du ti vo, es ti mu lan do a ado ção de no vas tec -
no lo gi as, cor rem o ris co con cre to de se rem es ma ga -
dos nes te ce ná rio em que vi ve mos hoje, de mer ca dos 
mun di a li za dos e de de sen fre a da con cor rên cia.

Como se sabe, pa de ce o Bra sil de gra ves de fi -
ciên ci as nes ses dois as pec tos, mas, a des pe i to das
di fi cul da des e de cer ta mo ro si da de nos avan ços, es -
ses acon te cem e co me çam a mos trar seus re sul ta dos 
po si ti vos. No cam po da edu ca ção, por exem plo, am -
plia-se con si de ra vel men te o nú me ro de va gas no en -
si no su pe ri or, quer no âm bi to das uni ver si da des pú bli -
cas, quer so bre tu do nas ins ti tu i ções pri va das, cuja
par ti ci pa ção no con jun to de ma tri cu la dos não ces sa
de cres cer.

Mais es pe ta cu lar, ain da, é o que vem ocor ren do
na edu ca ção bá si ca. Ao tem po em que ex plo de a de -
man da pelo en si no mé dio, pro va in con tes te de que
está sen do am pli a do o aten di men to edu ca ci o nal de
nos sos ado les cen tes e jo vens, cer ca de 97% de nos -
sas cri an ças es tão ma tri cu la das no en si no fun da -
men tal. Esse ín di ce, ex pres si vo sob qual quer foco de
aná li se, per mi te-nos pre ver para bre ve a real uni ver -
sa li za ção des sa eta pa de ci si va – que com pre en de

oito sé ri es de es co la ri da de – para a for ma ção dos
bra si le i ros.

O se gun do caso, jus ta men te aque le que mais
di re ta men te re me te ao sis te ma pro du ti vo, leva-nos a
re al çar o ex cep ci o nal tra ba lho que, há mais de trin ta
anos, vem sen do exe cu ta do pela Fi nan ci a do ra de
Estu dos e Pro je tos, a FINEP, em pre sa pú bli ca vin cu -
la da ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia – MCT.
Ten do por fi na li da de ma i or a pro mo ção do de sen vol -
vi men to tec no ló gi co e a ino va ção em nos so País, a
FINEP está com pro me ti da com o es for ço – ab so lu ta -
men te vi tal, es pe ci al men te nos dias de hoje – de apo i -
ar em pre sas e ins ti tu i ções que in ves tem no de sen vol -
vi men to de no vos pro du tos e pro ces sos.

Essa vo ca ção da FINEP ma ni fes ta-se no tipo de 
apo io que se pro põe a ofe re cer. Na cer te za de es tar
con tri bu in do para que o Bra sil sin ta-se con tem po râ -
neo do mun do, com con di ções de com pe tir num mer -
ca do mun di al cada vez mais so fis ti ca do, ela atua nas
di ver sas eta pas que se fa zem pre sen tes em todo e
qual quer pro ces so ino va dor de pro du ção. Exa ta men -
te por as sim ser, seu apo io se ma te ri a li za na pes qui sa 
em la bo ra tó rio, no de sen vol vi men to de mer ca dos
para pro du tos ino va do res, na in cu ba ção de em pre sas 
de base tec no ló gi ca, na es tru tu ra ção e na con so li da -
ção de pro ces sos de pes qui sa e de pla ne ja men to,
além do for ta le ci men to de em pre sas já ins ta la das.

É nes se qua dro, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e 
Se nho res Se na do res, que se des ta ca um pro je to re -
la ti va men te novo, que a FINEP co me çou a de se nhar
em 1999 e que lan çou ofi ci al men te em maio do ano
se guin te. Tra ta-se do Pro je to Ino var, uma das mais fe -
li zes ini ci a ti vas de que te mos no tí cia e que está fa da -
do a con tri bu ir em mu i to para que o Bra sil al can ce a
pro je ção eco nô mi ca mun di al com pa tí vel com suas
po ten ci a li da des.

Nas pa la vras de Ma u ro Mar con des Ro dri gues,
pre si den te da FINEP, que faço ques tão de aqui re pro -
du zir, o Pro je to Ino var nas ceu para cum prir uma mis -
são: ”im pul si o nar a cri a ção e o de sen vol vi men to de
em pre sas de base tec no ló gi ca, atra vés da pro mo ção
de in ves ti men tos em ca pi tal de ris co ou ven tu re ca pi -
tal“. Na base de sua for mu la ção, fa lou alto o fato de
que, in fe liz men te, em nos so País, em pre sas de pe -
que no e mé dio por tes, que nas cem sob o sig no da
ino va ção tec no ló gi ca, en con tram di fi cul da des in trans -
po ní ve is ao fi nan ci a men to de suas ati vi da des no sis -
te ma de cré di to exis ten te no mer ca do.

Ou tra cons ta ta ção fe i ta pela FINEP, a jus ti fi car
ain da mais o lan ça men to do Pro je to Ino var, foi a mu i to 
len ta pro gres são do seg men to de ca pi tal de ris co em
nos so mer ca do fi nan ce i ro, quer pela fal ta de ins tru -



men tos ade qua dos, quer pela de sar ti cu la ção en tre os 
di ver sos agen tes que atu am no se tor. Daí, a prin ci pal
ra zão de ser do pro je to: cri ar um ar ca bou ço ins ti tu ci o -
nal, isto é, uma ver da de i ra pon te a in ter li gar em pre -
sas e in ves ti do res, com o ob je ti vo de es ti mu lar a ain -
da in ci pi en te en tre nós cul tu ra de in ves ti men tos de
ca pi tal de ris co em em pre sas nas cen tes e emer gen -
tes de base tec no ló gi ca.

Nes se sen ti do, Se nhor Pre si den te, des ta co os
dois prin cí pi os que ori en ta ram o sur gi men to e a atu a -
ção do Pro je to Ino var. Em pri me i ro lu gar, a de ci são de 
atu ar em par ce ria, ”con gre gan do di ver sas ins ti tu i ções 
em tor no de um ob je ti vo co mum“, como se vê no re la -
tó rio pu bli ca do no úl ti mo mês de se tem bro. Por isso,
des de o iní cio, o pro je to pôde con tar com par ce i ros da 
im por tân cia do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to, o BID; do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro
e Pe que nas Empre sas, o SEBRAE; da Fun da ção Pe -
tro bras de Se gu ri da de So ci al, a PETROS; da Asso ci -
a ção Na ci o nal de Enti da des Pro mo to ras de Empre -
en di men tos de Tec no lo gi as Avan ça das, a
ANPROTEC; da So ci e da de para a Pro mo ção da
Exce lên cia do Soft wa re Bra si le i ro, a SOFTEX; do
Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co, o CNPq; da Con fe de ra ção Na ci o nal da
Indús tria/Insti tu to Eu val do Lodi, o com ple xo CNI/IEL.

O se gun do prin cí pio, in ti ma men te vin cu la do ao
pri me i ro e de ca rá ter es sen ci al men te prá ti co, cor res -
pon de ao que a FINEP cha mou de bus car ‘fa zer di fe -
ren ça’, isto é, de sen vol ver ações que con tri bu am, efe -
ti va men te, para mu dar para me lhor o pa ta mar do ce -
ná rio tec no ló gi co bra si le i ro. É o que o Pro je to Ino var
tem fe i to, com re co nhe ci do êxi to.

As ações do pro je to so men te se de sen vol ve ram
a par tir de am plo di ag nós ti co, en vol ven do três as pec -
tos con si de ra dos es sen ci a is ao bom pla ne ja men to:
ofer ta, de man da e am bi en te, to dos mi nu ci o sa e exa -
us ti va men te es tu da dos. Em fun ção do que foi de tec -
ta do no tra ba lho ini ci al de di ag nós ti co, o pro je to foi
con ce bi do de modo a per se guir três ob je ti vos prin ci -
pa is: aju dar no cres ci men to e na con so li da ção das
em pre sas bra si le i ras de base tec no ló gi ca, me di an te o 
es ta be le ci men to de um mer ca do de ca pi ta is ati vo no
País; am pli ar o in ves ti men to pri va do nes se tipo de
em pre sa; ofe re cer re cur sos fi nan ce i ros e ins tru men -
tos ade qua dos para o sur gi men to de no vas em pre sas 
com esse per fil.

Pode-se di zer, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e
Se nho res Se na do res, que em pou co mais de um ano
de ati vi da de o Pro je to Ino var mos tra-se vi to ri o so. Mais,
ain da: as pers pec ti vas que se abrem para o fu tu ro ime -
di a to são mais que aus pi ci o sas. Com suas ações in te -

gran do um bem es tru tu ra do le que – Incu ba do ra de
Fun dos Ino var, Por tal Ca pi tal de Ris co Bra sil, Ven tu re
Fó rum Bra sil, rede de Pros pec ção de Ne gó ci os, Fun do 
Bra sil Ven tu re e Ca pa ci ta ção em Ca pi tal de Ris co –,
tudo leva a crer que a FINEP con se gui rá, nos pró xi mos
anos, atin gir as me tas a que se pro pôs.

De ime di a to, o Pro je to Ino var es ta rá se es for -
çan do por am pli ar, de duas for mas di fe ren tes, o es co -
po de sua atu a ção: am pli ar o uni ver so de be ne fi ciá ri -
os e de sen vol ver ações com ple men ta res que re for -
cem as ini ci a ti vas já ado ta das. Nes sa di re ção, três
gran des ações es tão de li ne a das: o Fó rum Bra sil de
Ino va ção, vi san do atra ir ins ti tu i ções de pla ne ja men to
e de sen vol vi men to para a exe cu ção de pro je tos de
ino va ção tec no ló gi ca; No vas Li nhas de Fi nan ci a men -
to, uma de co-fi nan ci a men to e, ou tra, vol ta da para as
em pre sas que es te jam abrin do seu ca pi tal no Novo
Mer ca do da Bo ves pa; e o Pro gra ma de Ca pa ci ta ção
de Ges to res de Fun dos.

Aí está, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho -
res Se na do res, em rá pi das pa la vras, um exem plo
con tun den te do ”Bra sil que dá cer to“. Expe riên ci as
como o Pro je to Ino var e ações con sis ten tes de fo -
men to ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
como as que con duz a FINEP nos dão a cer te za de
que nos so País tem in te li gên cia, dis po si ção e von ta -
de de acer tar o pas so. Que es tí mu los des sa na tu re za
con ti nu em a exis tir, pre fe ren ci al men te am pli a dos,
para que pos sa mos res pon der sa tis fa to ri a men te aos
de sa fi os do tem po pre sen te. Ini ci a ti vas como o Pro je -
to Ino var nos per mi tem ter es pe ran ça!

Mu i to obri ga do. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meio ao ace le -
ra do pro ces so de in te gra ção da eco no mia na ci o nal
ao mun do glo ba li za do, o co o pe ra ti vis mo apa re ce
como uma or ga ni za ção di nâ mi ca, ge ra do ra de ri que -
za, ca paz de pro mo ver uma jus ta dis tri bu i ção de ren -
da en tre os seus as so ci a dos, e de pro te gê-los con tra
as in cer te zas da eco no mia e dos mer ca dos ins tá ve is.

É im por tan te res sal tar que a ma i o ria dos pro du -
to res bra si le i ros já pen sa as sim e, por isso mes mo,
vem cres cen do nos úl ti mos anos o in te res se pelo for -
ta le ci men to do co o pe ra ti vis mo em nos so País. 

O co o pe ra ti vis mo tem cres ci do mu i to no Bra sil
nos úl ti mos dez anos, e os prin ci pa is res pon sá ve is
por esse de sen vol vi men to têm sido os pe que nos e
mé di os pro du to res. Eles bus cam ma i or or ga ni za ção
para fa zer face aos no vos pa râ me tros de com pe ti ti vi -
da de que es tão vi go ran do em todo o sis te ma eco nô -
mi co. Além dis so, o au men to des sa con fi an ça no co o -



pe ra ti vis mo foi mo ti va do pela es ta bi li da de eco nô mi ca
e pela or ga ni za ção da pro du ção na ci o nal após lon gos 
anos de ins ta bi li da de e de al tas ta xas in fla ci o na ri as.
Assim, no mo men to em que o sis te ma eco nô mi co
pas sou a fun ci o nar de ma ne i ra dis ci pli na da e com pe -
ti ti va, bus can do sem pre no vos pa ta ma res de pro du ti -
vi da de, os pe que nos e mé di os agen tes eco nô mi cos
pas sa ram a en ten der que sem o for ta le ci men to do co -
o pe ra ti vis mo, os seus ne gó ci os cor re ri am sé ri os ris -
cos de não da rem cer to. Sem o co o pe ra ti vis mo, o
aces so ao cré di to con ti nu a ria cada vez mais di fí cil, a
as sis tên cia ju rí di ca fi ca ria mu i to cara, o apo io lo gís ti -
co se ria ine xis ten te, o pre ço a pa gar pe las in for ma -
ções téc ni cas se ria mu i to caro, a ad mi nis tra ção dos
cus tos de pro du ção fi ca ria sob a in te i ra res pon sa bi li -
da de do pró prio pro du tor, bem como a aber tu ra de
mer ca dos e a luta em de fe sa de pre ços jus tos para os
seus pro du tos.

Os pro du to res en ten de ram, ain da, que a co o pe -
ra ti va é um cen tro di fu sor de tec no lo gi as avan ça das
em fa vor dos co o pe ra dos, que con se guem as sim to -
car as suas ati vi da des pro du ti vas com um alto grau de 
se gu ran ça e efi ciên cia. Não exis te, por tan to, ter mo de 
com pa ra ção en tre um pro du tor iso la do e não co o pe -
ra do, e um pro du tor per ten cen te a uma co o pe ra ti va. 

Além de to das as van ta gens e ga ran ti as que
aca ba mos de apon tar, o pro du tor co o pe ra do ain da é
be ne fi ci a do pelo aces so aos la bo ra tó ri os de aná li ses
quí mi cas, que são de fun da men tal im por tân cia para o 
su ces so de sua ati vi da de eco nô mi ca. Com essa pos -
si bi li da de, o as so ci a do tem a ca pa ci da de de co nhe -
cer de ta lha da men te as con di ções do solo em que tra -
ba lha, pode sa ber igual men te qual o tipo de fer ti li zan -
te que deve usar em sua plan ta ção, tem ca pa ci da de
de pre ver, de tec tar e tra tar even tu a is do en ças nos
ani ma is ou pra gas nas cul tu ras, e pode uti li zar ra ção
de qua li da de, pela qual paga um pre ço bas tan te com -
pen sa dor se com pa ra do com os de mer ca do, que são 
bem mais ele va dos.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o co o pe -
ra ti vis mo nas ceu na Ingla ter ra du ran te a Re vo lu ção
Indus tri al. Na que la épo ca, ao lado dos sin di ca tos, as
co o pe ra ti vas de sem pe nha ram um pa pel fun da men tal 
em de fe sa dos em pre gos, dos sa lá ri os dos tra ba lha -
do res, e na luta con tra as jor na das in ter mi ná ve is de
tra ba lho e as pés si mas con di ções exis ten tes nas te -
ce la gens da que le país.

No Bra sil, a Lei nº 5.764, de de zem bro de 1971,
rege até hoje a Po lí ti ca de Co o pe ra ti vis mo e de fi ne o
co o pe ra ti vis mo como uma so ci e da de de pes so as,
com for ma e na tu re za ju rí di ca pró pria, de na tu re za ci -

vil, não su je i ta a fa lên cia, cujo ob je ti vo é pres tar ser vi -
ços aos seus as so ci a dos (art. 4º da re fe ri da lei). 

O as pec to ini ci al mais po si ti vo do co o pe ra ti vis -
mo é o de bus car a or ga ni za ção de pes so as ou de
agen tes eco nô mi cos que es tão dis per sos. A co o pe ra -
ti va é uma en ti da de que está di re ta men te li ga da a
uma eco no mia de mer ca do. Qu an do a co o pe ra ti va
con se gue su pe rar essa pri me i ra fase, que é a da in te -
gra ção, pas sa ime di a ta men te a di fun dir os seus ob je -
ti vos mais im por tan tes, que são ba si ca men te os se -
guin tes: au to ges tão dos in te res ses dos seus as so ci a -
dos; ges tão de mo crá ti ca dos seus ob je ti vos; es ta be -
le ci men to de téc ni cas avan ça das para me lho rar a
pro du ção; eli mi na ção da fi gu ra ne fas ta do in ter me diá -
rio, que pre ju di ca os pro du to res; com ba te à ex plo ra -
ção e ao des per dí cio; luta por uma me lhor re mu ne ra -
ção; e aber tu ra de no vos mer ca dos.

No Bra sil de hoje, exis tem mais de três mil co o -
pe ra ti vas e cer ca de qua tro mi lhões de bra si le i ros as -
so ci a dos. Sua re ce i ta glo bal re pre sen ta bi lhões de re -
a is para o res tan te da eco no mia. Se gun do da dos for -
ne ci dos pela Asso ci a ção Na ci o nal das Co o pe ra ti vas
de Tra ba lho (ANCT), as co o pe ra ti vas bra si le i ras cres -
cem a um rit mo im pres si o nan te de 40% ao ano.

No meio ru ral, nas áre as de pro du ção e co mer -
ci a li za ção, as co o pe ra ti vas são res pon sá ve is por
75% da pro du ção de tri go, 40% da pro du ção de açú -
car, 32% da de ál co ol, 37% da de soja e 41% da pro -
du ção de ce va da.

É im por tan te res sal tar que a ma i o ria do sis te ma
de co o pe ra ti vas ru ra is em nos so país tra ba lha com
ní ve is bas tan te ele va dos de ca pa ci ta ção téc ni ca, o
que nos po si ci o na em pa ta ma res se me lhan tes aos
ní ve is re gis tra dos nos cha ma dos pa í ses do Pri me i ro
Mun do. 

Por sua vez, o Fun do de Assis tên cia Téc ni ca,
Edu ca ci o nal e So ci al (FATES), pre vis to no art. 28, II
da Lei nº 5.764/71, tem con tri bu í do bas tan te para ele -
var o ní vel de fun ci o na men to de nos sas co o pe ra ti vas.
Atra vés dele, tem sido pos sí vel a re a li za ção de pro -
gra mas de edu ca ção pro fis si o nal, de tre i na men tos e
pes qui sas, de di mi nu i ção dos cus tos de pes qui sas,
de ra ci o na li za ção e efi ciên cia do tra ba lho, e de téc ni -
cas agrí co las em re giões dis tan tes do ter ri tó rio na ci o -
nal.

Como já fi ze mos re fe rên cia, as co o pe ra ti vas,
além de de i xa rem lu cros, con se guem pro te ger tra ba -
lha do res e pro du to res dos im pac tos pro vo ca dos pelo
apro fun da men to da cri se eco nô mi ca e pe las dis tor -
ções ca u sa das pela glo ba li za ção, que têm ca u sa do
mu i to de sem pre go no cam po e mu i tas fa lên ci as en tre
as mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas na ci o na is.



Não res ta a me nor dú vi da de que o de sen vol vi -
men to do co o pe ra ti vis mo ru ral no Bra sil está di re ta -
men te li ga do à ca pa ci da de das co o pe ra ti vas em li dar
com as no vas va riá ve is sur gi das no pro ces so de in te -
gra ção de nos sa eco no mia ao mun do glo ba li za do. De
uma ma ne i ra ge ral, es sas va riá ve is são exi gen tes e
com pre en dem ca pa ci da de de com pe ti ti vi da de, pro -
du ti vi da de cada vez ma i or, efi ciên cia pro du ti va, avan -
ço da pes qui sa e de sen vol vi men to, cus tos cada vez
me nos ele va dos, in for ma ções es tra té gi cas, ge rên cia
e ca pa ci da de para apon tar no vos ca mi nhos ge ra do -
res de ren da. 

Se as co o pe ra ti vas ru ra is bra si le i ras con se gui -
rem, da qui para fren te, dar uma res pos ta sem pre afir -
ma ti va a es ses de sa fi os, te mos ple na cer te za de que
o uni ver so ru ral bra si le i ro será um exem plo a ser se -
gui do por mu i tos, com a in tro du ção de no vas téc ni cas
de ra ci o na li za ção do tra ba lho e da pro du ção. Esse é o 
mo de lo de de sen vol vi men to em que avan ço tec no ló -
gi co, au to ges tão, qua li da de de vida, cres ci men to eco -
nô mi co e pre ser va ção am bi en tal se so mam para ge -
rar ri que zas e fa zer do co o pe ra ti vis mo um es pa ço de
par ti ci pa ção dos mais im por tan tes no con jun to da
eco no mia bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs, Se na do res, nes se
ano de 2002, que se apro xi ma, va mos co me mo rar
cem anos da pu bli ca ção de Os Ser tões, de Eu cli des
da Cu nha. E mu i tas são as ra zões que te mos para ce -
le brar essa data. Como po e ta, nor des ti no e aman te
das le tras, que ro me as so ci ar de ma ne i ra es pe ci al a
es sas co me mo ra ções.

A fi gu ra de Eu cli des da Cu nha, até hoje é cer ca da
de um cer to véu: ao mes mo tem po em que o ad mi ra -
mos por suas mu i tas qua li da des, não de i xa mos de nos
as sus tar com o que nos pa re ce ex ces so de re bel dia em
um es pí ri to, que, na ver da de, an si a va tan to pela li ber da -
de que não po dia se ater às li mi ta ções de seu tem po.
Eu cli des te ria con fes sa do a um ami go que sua ”fan ta sia 
era como um pás sa ro que não con se guia le van tar vôo
do chão, mas só de uma ár vo re. E essa ár vo re se ria o
fato con cre to.“ Esse fato lhe vi ria, em mar ço de 1897,
com a der ro ta da ter ce i ra ex pe di ção, em Ca nu dos, sob
o co man do do Ge ne ral Mo re i ra Cé sar.

Essa ca rac te rís ti ca de per so na li da de terá mar -
ca do des de o nas ci men to (1886, Can ta ga lo, RJ) até à 
mor te (1909) esse bra si le i ro dos mais ilus tres. Sua in -
te li gên cia, cu ri o si da de, es pí ri to li ber tá rio e vo ca ção li -
te rá ria o fa zem des de a ado les cên cia um bri lhan te

alu no da Esco la Mi li tar (1886-1888), a op ção de es tu -
dos viá vel para os fi lhos da clas se mé dia. Mas é esse
mes mo es pí ri to de luta que o faz, em ato de pro tes to
(1888), jo gar ao chão a es pa da de ca de te em uma so -
le ni da de com a pre sen ça do Mi nis tro da Gu er ra do
Impe ra dor. Um ato que lhe cus ta a ex pul são in con ti -
nen ti da es co la. Pro cla ma da a Re pú bli ca, mes mo re -
to man do os es tu dos e se gra du an do como Enge nhe i -
ro Mi li tar (1891), não che ga a fa zer car re i ra, como
seus an ti gos co le gas mi li ta res re pu bli ca nos. Re pug -
na-lhe o car re i ris mo fá cil. Aban do na o Exér ci to (1896) 
e se muda para São Pa u lo, onde tra ba lha rá como en -
ge nhe i ro do Esta do e como jor na lis ta para O Esta do
de S. Pa u lo. Gra ças a seu in te res se por Ca nu dos, é
man da do como cor res pon den te de guer ra para o lo -
cal da ba ta lha, em 1897, de onde re ti ra o ma te ri al que
lhe ser vi rá de base para sua epo péia. 

Pu bli ca do em 1902, Os Ser tões tra zem-lhe gló -
ria ins tan tâ nea, que o fa zem in gres sar na Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras aos 37 anos, numa con sa gra ção
iné di ta nas le tras bra si le i ras. Mas essa gló ria não bas -
ta va a Eu cli des, cuja alma an si a va por mais. E essa
bus ca, con tra di to ri a men te, o le va rá bre ve men te à
mor te. Man da do pelo Ba rão do Rio Bran co a Ma na us
(1904) para che fi ar uma mis são de re co nhe ci men to
no Alto Pu rus, con trai um em pa lu dis mo que con tri bu i -
rá para a de bi li da de de sua sa ú de.

Não de i xa de an si ar por ocu par uma ca de i ra
aca dê mi ca que lhe da ria, si mul ta ne a men te, um pou -
co de se gu ran ça e o re co nhe ci men to de que era me -
re ce dor. Qu an do, em 1909, pou co de po is de as su mir
a ca de i ra de Ló gi ca, no Co lé gio Pe dro II, vem a mor -
rer num con fli to ar ma do, mo ti va do por ques tões fa mi -
li a res.

Mas tra te mos de Os Ser tões, que é a gran de
gló ria de Eu cli des e da li te ra tu ra na ci o nal. 

Gos ta ria de co me çar pro pon do uma re fle xão so -
bre as ra zões que tor na ram esse li vro um clás si co de
nos sa li te ra tu ra. Para tan to, gos ta ria de pe gar uma
ca ro na nas con si de ra ções do ita li a no Ita lo Cal vi no so -
bre o que seja um clás si co. Os Ser tões não é um clás -
si co ape nas por que tor nou-se best sel ler tão logo foi
pu bli ca do. Lem bre mo-nos que, no Bra sil de 1902,
pou cos eram os le i to res com for ma ção aca dê mi ca
ca paz de en ten der Eu cli des. No en tan to, oito dias
após lan ça do, já ti nha ven di do 500 exem pla res, me ta -
de da pri me i ra edi ção. Tam pou co é o fato de ha ver
mais de 40 edi ções de Os Ser tões o que o faz um
clás si co. Nem mes mo sua tra du ção para mais de uma 
dú zia de lín guas. Mas, afi nal, o que é que faz de Os
Ser tões um clás si co?



To me mos uma das de fi ni ções de Ita lo Cal vi no,
que é a se guin te:

Um clás si co é um li vro que nun ca ter -
mi nou de di zer aqui lo que ti nha a di zer. 

De fato, cada pes soa que vier a ler (ou a re ler)
essa obra fun da do ra da na ci o na li da de bra si le i ra, há de
des co brir algo novo: uma de nún cia, uma con tra di ção,
uma ima gem poé ti ca, uma pa i xão. Isso por que não es -
tão ins cri tas na que las pá gi nas ape nas o re la to de uma
ba ta lha, ou a des cri ção de uma ter ra, ou con si de ra ções
so bre a gen te. O que se lê (e o que se re cria) de Os Ser -
tões é a ten ta ti va de com pre en der um povo, uma na ção
ou, quem sabe, a pró pria na tu re za hu ma na. Por isso,
Eu cli des não é ape nas jor na lis ta, que des cre ve im par ci -
al men te o que vê; mes mo pro fun da men te em be bi do de
uma so ci o lo gia po si ti vis ta, não é me ra men te um ci en tis -
ta, um et nó lo go a des cre ver uma re a li da de; ain da que
pro fun do co nhe ce dor de ge o gra fia e de ge o lo gia, não
são ma pas fri os que emer gem das des cri ções de pa i sa -
gens e de ve ge ta ções.

Em “Os Ser tões”, o que en con tra mos é a pró -
pria tra gé dia que en vol veu aque le epi só dio san gren -
to, que le vou à mor te per to de 20.000 cam po ne ses
nor des ti nos, numa luta fra tri ci da, em que a ”ci vi li za -
ção“ ven cia a ”bar bá rie“. E o que mar ca essa obra mo -
nu men tal são as con tra di ções, qua se que bar ro cas
(em bo ra ele fos se um ilu mi nis ta); por um lado, sua vi -
são de pro gres so da hu ma ni da de, sua ad mi ra ção
pela Re vo lu ção Fran ce sa, sua cren ça ar ra i ga da na
ciên cia como mo tor do de sen vol vi men to. Por ou tro
lado, sua ar gu ta le i tu ra da re a li da de, que o faz ver a
vida na que la ter ra inós pi ta; que o faz se ad mi rar da -
que le ho mem (Hér cu les-Qu a sí mo do) que era em si
um pa ra do xo: de cons ti tu i ção fí si ca dé bil e ati tu de
ma le mo len te, mas com ca pa ci da de de tra ba lho e de
luta so bre-hu ma nas. Por tan to, não se es pe re co e rên -
cia em Eu cli des quan do tra ça for mu la ções so bre a
su pos ta in fe ri o ri da de da que la raça fru to da mis ci ge -
na ção, em con tra po si ção à su pe ri o ri da de da raça eu -
ro péia. Uma de suas in cli na ções é ace i tar as te o ri as
eu ro po cên tri cas, que o con du zi am a es ses va lo res
(al ta men te ide o lo gi za dos) da su pre ma cia da raça
bran ca em con tra po si ção à ne gra e à in dí ge na (”pi o -
ra das“ com a mis ci ge na ção). Mas, se gun do fo to gra fi -
as e des cri ções de Eu cli des, era ele pró prio fru to des -
sa mis ci ge na ção. Ele era, com sua ge ni a li da de e ar -
gú cia, a con tra pro va viva das te o ri as que es po sa va
for mal men te.

É essa con tra di ção, pre sen te no li vro, que nos
per mi te, até hoje, fa zer le i tu ras tão vá ri as e dís pa res
como a que o ali nha com uma vi são ra cis ta e a que o

co lo ca como de fen sor da su pe ri o ri da de do povo ser -
ta ne jo (”O ser ta ne jo é an tes de tudo um for te“).

Ou tra de fi ni ção de clás si co de Cal vi no que se
apli ca bem ao Os Ser tões é esta:

Os clás si cos são aque les li vros que
che gam até nós tra zen do con si go as mar -
cas das le i tu ras que pre ce de ram a nos sa e
atrás de si os tra ços que de i xa ram na cul tu -
ra ou nas cul tu ras que atra ves sa ram.

Des de a sua pu bli ca ção até hoje, a le i tu ra des se 
li vro in flu en ci ou to das as áre as das cha ma das ciên ci -
as hu ma nas. Eco no mis tas, an tro pó lo gos, so ció lo gos
re lê em Os Ser tões em bus ca de um mar co para suas
in ter pre ta ções da re a li da de. Influ en ci ou, ade ma is,
toda a li te ra tu ra pos te ri or. O mo der nis mo bra si le i ro,
mes mo re je i tan do a for ma com que Eu cli des cons tru -
iu sua obra, vai em bus ca do ”bra sil bra si le i ro“ ina u gu -
ra do por ele.

Por meio des se clás si co, pode-se, tam bém, fa -
zer uma re le i tu ra do pas sa do bra si le i ro que an te ce -
deu ao epi só dio de Ca nu dos: a con cen tra ção da ter ra
como ori gem dos pro ble mas fun diá ri os, o in su la men -
to do ser tão, a in sen si bi li da de das clas ses do mi nan -
tes para com os po bres, a in di fe ren ça da Igre ja pe ran -
te o aban do no a que ha vi am sido re le ga das aque las
al mas. Sua re ce i ta para re sol ver os pro ble mas da que -
la gen te, ape sar da sim pli ci da de, con ti nua sen do vá li -
da (e in fe liz men te não se gui da) até hoje: bar ra gens e
ins tru ção. Pas sa dos 100 anos da pri me i ra pu bli ca ção
de Os Ser tões, con ti nu a mos a lu tar pela pe re ni za ção
dos rios no Nor des te, pelo abas te ci men to de água,
pela ir ri ga ção e, prin ci pal men te, pela uni ver sa li za ção
do en si no bá si co. Acres cen to eu mais uma de fi ni ção
às de Cal vi no: clás si co é aque le li vro que se re ves te
de um tom pro fé ti co. E as pro fe ci as não têm ca rá ter
me ra men te es ca to ló gi co (te o ria so bre os fins úl ti mos
do ho mem). Elas são, tam bém, de nún ci as de ini qüi -
da des.

Mas con ti nu e mos be ben do em Cal vi no suas de -
fi ni ções de clás si co que, re pi to, caem como uma luva
em nos so Os Ser tões: 

Um clás si co é uma obra que pro vo ca
in ces san te men te uma nu vem de dis cur sos
crí ti cos so bre si, mas con ti nu a men te as re -
pe le para lon ge.

Embo ra ad mi ra do por suas qua li da des li te rá ri -
as, pelo ri gor ci en tí fi co com que foi cons tru í do, vez
por ou tra sur gem crí ti cas a essa obra, pelo seu ca rá -
ter eu ro po cên tri co, por ha ver con tri bu í do para di mi nu -
ir a iden ti da de na ci o nal-bra si le i ra pe ran te uma su pos -



ta su pe ri o ri da de bran co-eu ro péia e por ha ver ser vi do
como ”pro va“ da in fe ri o ri da de ra ci al. Mas, por in crí vel
que pa re ça, ne nhu ma des sas crí ti cas ”cola“ em Os
Ser tões, não obs tan te te rem al gu ma pro ce dên cia.
Isso por que Os Ser tões é uma obra vá ria, po li fô ni ca.
Ela abri ga não ape nas a vi são de Go bi ne au, de Lom -
bro so ou ou tros des sa es tir pe. Nela está a voz do ser -
ta ne jo; es tão as len das e as cren ças da que le povo
mar ca do por sé cu los de seca e de iso la men to e que,
mes mo as sim, so bre vi veu; em Os Ser tões está a de -
nún cia do ver da de i ro mas sa cre ope ra do pela ci vi li za -
ção li to râ nea, por in ter mé dio de um exér ci to bem ar -
ma do. Vá ri as vo zes se le van tam nes se ver da de i ro li -
be lo à hu ma ni da de, por que, para além de suas cren -
ças na ine vi ta bi li da de de ci vi li za ção (”es ta mos con de -
na dos à ci vi li za ção“), está a es pe ran ça na fun da ção
de uma na ci o na li da de pró pria, bra si le i ra, que te ria
como base aque le mes mo povo so fri do e in jus ti ça do.

Ita lo Cal vi no pro põe, ain da, esta de fi ni ção:

Cha ma-se de clás si co um li vro que se
con fi gu ra como equi va len te do uni ver so, à
se me lhan ça dos an ti gos ta lis mãs.

So bre isso, ar ris car-me-ia afir mar que, mais que 
uma obra de re fe rên cia, Os Ser tões é nos so es cu do
in te lec tu al. Escri ta no iní cio do sé cu lo pas sa do, num
país de 18 mi lhões de pes so as, a ma i o ria de las anal -
fa be tas, essa obra é o nos so mote, nos sa re ser va mo -
ral e in te lec tu al: ”olhem aqui, te mos ca pa ci da de crí ti -
ca de pen sar o Bra sil, Os Ser tões é a pro va dis so“. De
tal modo te mos afe i ção a essa obra, que ela já faz
par te do ima gi ná rio po pu lar. E, mes mo aque les que
nun ca a le ram, têm-na como re fe rên cia de or gu lho. 

Não po de ria con clu ir essa ho me na gem sem ci -
tar o be lís si mo tra ba lho que está sen do fe i to pela Ge -
ra ção Edi to ra, ao lan çar a edi ção co me mo ra ti va do
cen te ná rio de Os Ser tões, sob a co or de na ção do Pro -
fes sor Ri nal do Nu nes de Fer nan des, da Uni ver si da de 
de Cam pi na Gran de. Essa edi ção, além da ri que za
crí ti ca a ela acres cen ta da, vem com um po e ma do ta -
len to so jor na lis ta e ex tra or di ná rio po e ta José Nêu -
man ne Pin to, que com pôs O Abo io do Semi-ári do, a
pro pó si to da obra e do au tor. Um po e ma que me sin to
mu i to hon ra do em trans cre ver, para fi car nos Ana is
des ta Casa:

Abo io do Semi-ári do

O mar tí rio do ho mem, ali, é o re fle xo
da tor tu ra mo tor, mais am pla, abran gen do a
eco no mia ge ral da Vida. Nas ce do mar tí rio
se cu lar da Ter ra. (Eu cli des da Cu nha, Os
Ser tões, pri me i ra par te, A ter ra, ca pí tu lo V)

O de ser to in te i ro e o ser tão só meio:
cá fora o de ser to, lá den tro o ser tão.
Vis to ao ser tão, o mun do é can ce la:
as mãos de Eu cli des, os pe i tos de Ga -

bri e la.
Ao lon go do de ser to nem mun do há:
a es pa da de Lou ren ço e a cruz de Je -

rô ni mo, 
Um san to no Sa a ra, o rei do ser tão.

O de ser to é per to,
o ser tão, dis tan te.
No de ser to, a mor te,
No ser tão, a sor te.
O de ser to é por to,
o ser tão, es ta ção.
O de ser to é uno
e o ser tão são vá ri os.
O de ser to é mono
e ser tão es té ril.
No de ser to, ser pen te,
no ser tão, re pen te.
No de ser to há du nas
e o ser tão tem do nos.
O de ser to am plia
e o ser tão re duz.
O de ser to, opa co
e o ser tão re luz.

No de ser to, o nor te é tudo,
no ser tão, bús so la é o ven to.
O je jum no de ser to pu ri fi ca;
a fome no ser tão só mor ti fi ca.
Pois no de ser to há pu re za
e no ser tão, es cas sez.
Se pelo de ser to pas sam,
do ser tão se re ti ram.

O de ser to é o que se sabe 
e o ser tão não se co nhe ce.
O de ser to é todo igual
e o ser tão, tão di fe ren te.
O de ser to cor re to
e o ser tão de men te.
Num se tra ma a aven tu ra;
o ou tro, um fio de vida.
Num tou re ia-se o medo;
o ou tro se en fren ta des de cedo.
No de ser to, a paz dos mís ti cos
e o ser tão é guer ra por fru tos.



O be du í no nô ma de,
o ser ta ne jo trâns fu ga;
o be du í no va len te,
o ser ta ne jo, um for te;
o ca me lo ler do
e o bode ca nhes tro;
o ca me lo trô pe go
e o bode trê fe go.

A dan ça dos véus de Sa lo mé,
os anéis nos de dos de Ma ria Dea;
a arte ca pri cho sa de she ra za de
e os sus pi ros ri ma dos de Te o do ra.
Cadê o afa go da ada ga do be du í no?
E onde o pe i xe da pe i xe i ra do ser ta ne jo?
Cadê o si nal no pu nhal do be du í no?
E onde o san gue no bor nal de Vir go li no?
Cadê o ódio no olho do be du í no?
E onde o amor no om bro do ser ta ne jo?
Cadê o sal no pão do be du í no?
E onde o mofo na fa ri nha ser ta ne ja?
Cadê a noz no oá sis be du í no?
E onde caju na roça do ser ta ne jo?
Cadê a car ga na cor co va do ca me lo?
E onde a can ga no cos ta do do ju men to?
Onde a água no poço do be du í no?
E cadê a água no pote do ser ta ne jo?

No de ser to, a pa la vra do pro fe ta, 
no ser tão, o ser mão do Con se lhe i ro.
Dão bom dia a Alá mi ran do Meca
e dor mem com Cris to lhes ron dan do o

al pen dre.
No de ser to, are ia nos olhos, 
e no ser tão ati re a pri me i ra pe dra.
A ca ra va na tra ça ca mi nho do be du í no
e a pro cis são tra va o pas so do ser ta -

ne jo.
Sob o sol do de ser to e o luar do ser -

tão,
O tra po do ere mi ta e a som bra do ta u -

ma tur go.

No de ser to, o tos co;
no ser tão, o brus co.
O de ser to é mudo, 
o ser tão é sur do.
O ser tão é fogo, 
o de ser to fá tuo.
No de ser to, o bri lho;

no ser tão, a tri lha.
O de ser to é pal co;
no ser tão, o par co.
No de ser to se per de
e do ser tão se foge.
O de ser to sal va 
e no ser tão só sen do.
O de ser to é pla no,
o ser tão é chão.
O de ser to é pá tria,
o ser tão é ber ço.
O de ser to é pá li do, 
o ser tão é só li do.
No de ser to, am pli tu de,
e no ser tão, a so li dão.

Enfim, Sras. e Srs. Se na do res, com esse po e -
ma de José Nêu man ne Pin to, que ro re a fir mar mi nha 
ho me na gem. Não é ou tro nos so sen ti men to, se não
o de pro fun do or gu lho por essa obra, Os Ser tões, e
seu au tor, a quem ren de mos as nos sas mais sin ce -
ras ho me na gens. Ho me na gens que se es ten dem à
Edi to ra Ge ra ção de Co mu ni ca ção Inte gra da Co mer -
ci al Ltda. pela edi ção ce le bra ti va dos cem anos de
”Os Ser tões“ e ao po e ta José Nêu man ne Pin to, cujo 
po e ma a que me re fe ri, in se ri do nes te pro nun ci a -
men to, ago ra se per pe tua com sua trans cri ção nos
Ana is des ta Casa.

Pa ra béns à Edi to ra Ge ra ção de Co mu ni ca ção
Inte gra da Co mer ci al Ltda., pa ra béns a José Nêu man -
ne Pin to, pa ra béns ao pro fes sor Ri nal do Nu nes de
Fer nan des, da UFPB, e o tes te mu nho re no va do de
mi nha ad mi ra ção à Eu cli des da Cu nha e à sua mag ní -
fi ca obra. Quem já não o re pe tiu: ”O ser ta ne jo é an tes
de tudo um for te“. É a esse ser ta ne jo for te que ren do
mi nha ho me na gem da tri bu na des ta Casa ao re gis trar 
os cem anos da pu bli ca ção de ”Os Ser tões“.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, sou da que las
pes so as que têm or gu lho da ter ra onde nas ceu. Sou,
por di zer, ce a ren se de cor po de alma. Co nhe ço cada
re can to do meu es ta do como a pal ma da mão. Mas,
re cen te men te, nas vi a gens fre qüen tes que te nho fe i -
to, de pa rei com fa tos que não só me de i xa ram es tu pe -
fa to, mas tam bém me fi ze ram pa rar para re fle tir so bre
as ra zões que le va ram o Ce a rá a pa de cer de dois ma -
les im pi e do sos. 

Re fi ro-me a equí vo cos de um mo de lo de de sen -
vol vi men to que ge ra ram, no in te ri or, a Eco no mia Sem 



Produção’ e, pa ra do xal men te, na Re gião Me tro po li ta -
na, uma economia com produção, mas sem
distribuição.

Não é ne ces sá rio ser ”ex pert“ para che gar a
essa con clu são. No meu caso, bas ta pu xar da me mó -
ria lem bran ças da mi nha in fân cia pelo in te ri or do Ce a -
rá. E são mu i tas. E to das me re me tem a ce ná ri os bem 
di fe ren tes dos que pre sen cio hoje.

Re cor do-me, quan do era me ni no em Cra te ús,
an da va pe las ruas do co mér cio e via nas cal ça das: al -
go dão, ar roz, mi lho, fe i jão, fa ri nha, ba na na, cou ro, al -
par ga tas e mu i tas ou tras co i sas. Ha via far tu ra. E tudo
era pro du ção lo cal ou de mu ni cí pi os vi zi nhos.

Mas es ses tem pos de far tu ra já não exis tem mais.
Há pou cas se ma nas es ti ve na Ibi a pa ba e fui vi si tar a fe i ra 
de Ti an guá. Com ex ce ção de al gu mas fru tas e hor ta li -
ças, pou ca co i sa co mer ci a li za é pro du zi da no pró prio lu -
gar. Qu a se tudo vem de fora. Até de fora do Ce a rá.

Me nos de uma se ma na de po is, vi si tei o açu de
Lima Cam pos, si tu a do no mu ni cí pio de Icó. Na mais
tra di ci o nal pa ra da gas tro nô mi ca da re don de za, onde
fui de gus tar o pe i xe de pa la dar mais apre ci a do da re -
gião, tive uma in di ges ta sur pre sa.

O tu cu na ré de sa bor ini gua lá vel que eu de gus ta va 
não fora pes ca do nas águas do Lima Cam pos. Nem
mes mo nas do Orós, ou tro açu de pró xi mo, e que foi
cons tru í do na dé ca da de 60 para ser a re den ção do Ce -
a rá. O pe i xe fora fis ga do em, Bar ra do Cha péu, Ba hia.

Esta mos di an te, pois, de fa tos que jus ti fi cam o
en co lhi men to da eco no mia do in te ri or. O in te ri or do
Ce a rá de i xou de pro du zir. E se não há pro du ção, não
tem tra ba lho. E se não há tra ba lho, de que está vi ven -
do a gen te que re si de na zona ru ral e que re pre sen ta
42% da po pu la ção? 

A res pos ta é: está so bre vi ven do da eco no mia
sem pro du ção; da apo sen ta do ria que sus ten ta 85 de
cada 100 pes so as que mo ram na zona ru ral. Cada
apo sen ta do, se gun do o IBGE, sus ten ta 3,5 pes so as:
ele pró prio e ou tras 2,5 pes so as.

A es tag na ção da eco no mia no in te ri or tem im pli -
ca ções so ci a is e eco nô mi cas mu i to gra ves. Pri me i ro,
como nos aler ta os ver sos en to a dos pelo can tor Fag -
ner, meu con ter râ neo, ”sem o seu tra ba lho, o ho mem
não tem hon ra“. 

Se gun do, o co mér cio só fun ci o na duas ve zes por 
mês: uma quan do a pre vi dên cia paga os be ne fí ci os – e 
na zona ru ral do Ce a rá eles to ta li za vam, em agos to,
378.420 be ne fí ci os que atin ge um uni ver so de
1.324.470 pes so as. O ou tro pe río do que mo vi men ta o
co mér cio é quan do a pre fe i tu ra paga os ser vi do res.

Pe los nú me ros que aca bei de ci tar, é fato in con -
tes te que a pre vi dên cia há mu i to de i xou de ser uma
ren da que vem para me lho rar a qua li da de de vida do
tra ba lha dor apo sen ta do e se trans for mou na prin ci pal 
– e às ve zes úni ca – fon te de ren da fa mi li ar.

O Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os (FPM)
tam bém de sem pe nha um pa pel re le van te na eco no mia
do semi-ári do, no ta da men te no co mér cio, fi xan do o ho -
mem no cam po e di mi nu in do o êxo do ru ral. Mas o peso
dos re cur sos da Pre vi dên cia no Ce a rá ain da é 2,80 ve -
zes ma i or do que aque les re pas sa dos pelo FPM. Entre
to dos os Esta dos ca ta lo ga dos no po lí go no das se cas,
essa pro por ção só é ma i or em Per nam bu co.

Di an te de uma eco no mia sem pro du ção, não é
mera co in ci dên cia o fato de 77% dos po bres do Ce a rá 
re si di rem nas áre as ru ra is, con tra, por exem plo, 20%
em For ta le za.

Ou tro mo ti vo do alto ín di ce de po bres nas zo nas
ru ra is é a ba i xa pro du ti vi da de da agro pe cuá ria –
15,84% da pro du ti vi da de mé dia da eco no mia como
um todo e 10% da pro du ti vi da de in dus tri al. Um tra ba -
lha dor ru ral em nos so Esta do só con se gue pro du zir,
em mé dia, 6% do que pro duz seu co le ga pa u lis ta. A
gra vi da de é ta ma nha que não po de mos se quer afir -
mar que se tra ta de uma ati vi da de es tag na da. Pior do
que isso, está en co lhen do.

A par ti ci pa ção do se tor agro pe cuá rio no PIB es -
ta du al caiu de 15%, em 1986, para 6%. Ago ra se
anun cia uma per da re cor de na co lhe i ta de grãos.
60,9% de tudo o que foi plan ta do não será co lhi do.
Além de es tar en co lhen do, a agro pe cuá ria ce a ren se
ain da se mos tra tão vul ne rá vel ao fe nô me no da seca
quan to no pas sa do.

Sa in do do in te ri or em di re ção à Re gião Me tro -
po li ta na, o pro ble ma já não é a es tag na ção eco nô mi -
ca, mas, sim, a não dis tri bu i ção da ri que za pro du zi da
com a po pu la ção lo cal.

Ma ra ca naú, lo ca li za da na Re gião Me tro po li ta na 
de For ta le za, é o se gun do mais im por tan te mu ni cí pio
do Ce a rá. Re pre sen ta mais de 14% da eco no mia do
Esta do, ape sar de abri gar so men te 2,35% da po pu la -
ção. O dis tri to in dus tri al cons tru í do no iní cio dos anos
60 foi um di vi sor de águas na his tó ria de Ma ra ca naú
que se tor nou um gran de cen tro eco nô mi co. Vin te e
nove por cen to do PIB in dus tri al do Ce a rá é ge ra do
em Ma ra ca naú. Com ín di ces eco nô mi cos pri vi le gi a -
dos em re la ção à re a li da de da ma i o ria dos ou tros mu -
ni cí pi os, era de se es pe rar que a eles cor res pon des -
sem ele va dos in di ca do res so ci a is. 

Mas não é bem as sim. A vi o lên cia ur ba na tem
sido o prin ci pal re fle xo do equí vo co da po lí ti ca de de -



sen vol vi men to que se pre o cu pou ex ces si va men te em 
au men tar o Pro du to Inter no Bru to, PIB, do mu ni cí pio,
mas ne gli gen ci ou o cres ci men to do seu Pro du to Na ci -
o nal Bru to, o PNB. 

A pre sen ça fí si ca das in dús tri as do Dis tri to
Indus tri al– prin ci pal fa tor que co lo ca Ma ra ca naú em
2o lu gar no ran king de im por tân cia eco nô mi ca de po is
da ca pi tal, For ta le za – por si só não ga ran te a per for -
man ce po si ti va dos in di ca do res so ci a is. Isso por que
uma co i sa é o que se pro duz num lu gar, o PIB. Ou tra,
bem di fe ren te, é o que fica nes se lu gar, o PNB.

É cla ro que o lu cro, os bons sa lá ri os e, en fim, o
gros so do va lor agre ga do vai em bo ra. O que fica no
mu ni cí pio são os sa lá ri os mais ba i xos. Di an te des se
ce ná rio não he si to em afir mar que es ta mos di an te do
se gun do gran de equí vo co: uma eco no mia com pro -
du ção, mas sem dis tri bu i ção.

A as pi ra ção de cons tru ir uma so ci e da de mais
jus ta e igua li tá ria não per mi te a con vi vên cia com ne -
nhum des ses dois mo de los que con si de ro du pla men -
te equi vo ca do. O meu so nho – e o que ve nho pro pon -
do em su ces si vos de ba tes dos qua is te nho par ti ci -
pan do – é o de cons tru ir mos uma nova es tra da, er gui -
da so bre no vas ba ses para re pa rar es ses dois er ros.

Não po de mos com ba ter a eco no mia sem pro du -
ção que afe ta o in te ri or do Ce a rá – es pe ci al men te as
zo nas ru ra is –se não tra ba lhar mos se ri a men te uma
po lí ti ca de so er gui men to da agro pe cuá ria. 

Te mos co nhe ci men to para tan to – es tão em po e i -
ra dos nas pra te le i ras das uni ver si da des, bas ta que os
res ga te mos – e con ta mos tam bém com a for ça e a cri a -
ti vi da de do povo ce a ren se. Quer seja na ovi no ca pri no -
cul tu ra, quer seja na bo vi no cul tu ra, na ca ju cul tu ra, na
api cul tu ra ou na aqui cul tu ra, te mos uma sé rie de al ter -
na ti vas pro du ti vas para co lo car mos em prá ti ca.

Com isso, es ta re mos ofe re cen do ao ho mem do
cam po a opor tu ni da de ao tra ba lho e a vi ver com dig -
ni da de, sem ter que sair de suas ter ras para so frer
nas pe ri fe ri as das gran des ci da des atrás de uma
opor tu ni da de que, na ma i o ria das ve zes, nun ca vem.

Para en fren tar mos o equí vo co nú me ro dois – o
da eco no mia com pro du ção, mas sem dis tri bu i ção,
cujo me lhor exem plo vem de Ma ra ca naú – pre ci sa -
mos de sen vol ver o Ce a rá para os ce a ren ses. Isso im -
pli ca em al guns com pro mis sos ina diá ve is e dos qua is
um go ver nan te não pode ar re dar o pé.

A po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is para atra ção de in -
dús tri as deve se pa u tar numa sé rie de com pro mis sos
bem mais am plos do que os atu a is, que, a gros so modo, 
re su mem-se na aber tu ra de pos tos de tra ba lho.

As em pre sas de fora que op ta rem por se ins ta lar 
em solo ce a ren se de vem, tam bém pres ti gi ar o nos so
mer ca do: em pre sas, in dús tri as e co mér cio, de for ma
que se es ta be le ça uma ca de ia ani ma do ra do de sen -
vol vi men to lo cal. 

Des sa for ma, além da pre o cu pa ção com o cres -
ci men to do PIB do Esta do, es ta ría mos, tam bém, tra -
ba lhan do para que cada em pre sa de fora que ve nha
para o Ce a rá con tri bua com o cres ci men to do nos so
PNB, ou seja, da ren da que fica no Esta do.

Esse pon to é fun da men tal por que o que muda a
vida das pes so as não são in di ca do res de quan to o
Esta do pro du ziu ou quan to o PIB cres ceu. O que
muda a vida das pes so as é quan to de ren da esse
cres ci men to do PIB ge rou in ter na men te.

Atu an do nes sas duas fren tes acre di to que es ta -
re mos dan do os pas sos cer tos rumo à cons tru ção de
um Ce a rá onde os pri vi lé gi os e as opor tu ni da des não
se con cen trem nas mãos de pou cos. Ao con trá rio,
onde to dos sin tam a luz do sol bri lhar com a mes ma
in ten si da de.

Mu i to obri ga do!

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, só mes mo a fal ta de
pla ne ja men to e de ca pa ci da de de com pre en são do
mo men to que vive o País pode ex pli car as no vas me -
di das to ma das pelo Mi nis té rio do Apa gão. 

Em um dia, todo o Nor des te é com pe li do a fa zer
fe ri a dos e alon gar os fi na is de se ma na, por que não
atin giu a meta pro gra ma da de 20% do ra ci o na men to
do con su mo de ener gia elé tri ca. No ou tro, as me tas
são su pe ra das e as ci da des tu rís ti cas re ce bem uma
meta de eco no mia de 7% e as de ma is 12%. 

É bem ver da de que tem cho vi do bas tan te, no
Su des te e no Cen tro-Oes te. O su fi ci en te para al gu -
mas ci da des co me ça rem a se pre o cu par com os
trans tor nos do ex ces so, tais como inun da ções, de sa -
lo ja men to de fa mí li as in te i ras, epi de mi as, etc... 

No Nor des te, en tre tan to, a seca per sis te. A ma i -
or em 70 anos. A ca pa ci da de de des lo car ener gia de
ou tras re giões está es go ta da. E o ri gor com que as
au to ri da des res pon sá ve is li da vam com isso, li te ral -
men te es cor reu pelo ralo. Qual é a ver da de, afi nal?

Infor ma ções da Chesf dão con ta de que os re -
ser va tó ri os do rio São Fran cis co con ti nu am aba i xo
dos ní ve is mí ni mos e que boa par te das tur bi nas con -
ti nua sem ca pa ci da de de ge ra ção.

Já apren di que exi gir co e rên cia do go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, prin ci pal men te com re la -
ção ao Nor des te, é inú til. 



No meio des sa con fu são, as sim, dis cre ta men te, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so re vo gou o ris -
co do ca pi ta lis mo no Bra sil. O pre si den te do BNDES,
Fran cis co Gros, já tran qüi li zou os em pre sá ri os que in -
ves ti ram na pri va ti za ção das dis tri bu i do ras de ener gia.
O Ban co vai fi nan ci ar de 80 a 90% das per das de fa tu ra -
men to que as em pre sas ti ve ram com o ra ci o na men to
im pos to pelo go ver no a par tir de ju nho.

Essas per das se rão res sar ci das com uma ele -
va ção de ta ri fas para o con su mi dor de ener gia. O mes -
mo con su mi dor que co la bo rou re nun ci an do ao seu con -
for to, para co brir a in cú ria do Go ver no Fe de ral.

Quer di zer: além de ser pu ni do com o ra ci o na -
men to, o con su mi dor terá ago ra de ar car com um au -
men to de ta ri fas para co brir o pre ju í zo das em pre sas
dis tri bu i do ras de ener gia.

Diz o pre si den te Fran cis co Gros que o que se bus -
ca é o en ten di men to com o se tor, para que se pos sa co -
lo car o mer ca do para fun ci o nar e re a ti var os in ves ti men -
tos. E ga ran te que os au men tos se rão mó di cos.

Tí pi ca re tó ri ca do go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so. A po lí ti ca de au men to de ta ri fas terá uma
du ra ção de dois ou três anos e, ao in vés de re por pre -
ju í zos es ti ma dos em R$6 bi lhões, vai re por ape nas,
eu re pi to, ape nas R$4 bi lhões. 

Quer di zer, ca be rá ao con su mi dor ban car o ris co
dos ca pi ta lis tas que in ves ti ram na com pra das em pre -
sas es ta ta is dis tri bu i do ras de ener gia. Diz o go ver no
que sem uma so lu ção ne go ci a da, a ten dên cia era que
as em pre sas fos sem re cla mar na Jus ti ça o que con si -
de ram um di re i to de las, ini ci an do uma dis pu ta que po -
de ria pa ra li sar os in ves ti men tos. Abro as pas para a de -
cla ra ção do pre si den te do BNDES, Fran cis co Gros: ”A
Jus ti ça pode não fa lhar, mas sem pre tar da“.

E a cor da ar re ben ta sem pre pelo lado mais fra -
co, digo eu.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a in de ci -
são do Go ver no, a fal ta de pla ne ja men to das au to ri -
da des res pon sá ve is pelo abas te ci men to de ener gia,
os pro ble mas de au di ção por par te de quem ti nha de
ou vir os aler tas que fo ram fe i tos, tudo isso aca bou na
cri se do abas te ci men to. O medo dos apa gões le vou a
po pu la ção a co la bo rar e a pro du zir re sul ta dos sur pre -
en den tes em ter mos de ra ci o na li za ção. Mas, não po -
de mos es que cer que mu i tos em pre sá ri os ti ve ram
pre ju í zos enor mes, mu i ta gen te per deu o em pre go
em fun ção dis so, mu i tas cri an ças cho ra ram de fome
por que seu pai ou sua mãe fo ram de mi ti dos por cul pa
da in com pe tên cia do Go ver no Fe de ral.

Nada dis so, en tre tan to, será re pos to. Ape nas o
pre ju í zo das dis tri bu i do ras fi nan ci a do a ju ros sub si di -

a dos pelo BNDES será re pos to com o suor do tra ba -
lha dor bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer. 

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
–   Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, em re cen te en tre vis ta, Cel so Fur ta do afir mou que 
“Hoje exis te uma cons ciên cia mu i to cla ra de que um
pais com os pro ble mas so ci a is da di men são do Bra sil
de pen de de ter uma po lí ti ca. Por que o Bra sil não é um 
país po bre. Tem gran des po ten ci a li da des, mas um
tre men do atra so so ci al. E esse atra so exi ge que a po -
pu la ção cada vez mais se cons ci en ti ze da ne ces si da -
de de uma ação de go ver no" (in O Glo bo, 18 de no -
vem bro de 2001).

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, faço re fe rên cia à afir ma ção de Cel so Fur ta do,
para fa zer al guns co men tá ri os so bre os re cen tes acon -
te ci men tos ocor ri dos na ro da da da Orga ni za ção Mun di -
al do Co mér cio — OMC, em Doha. Pela pri me i ra vez
des de a fun da ção do Acor do Ge ral so bre Ta ri fas e Co -
mér cio — GATT, ins ti tu í do ba si ca men te para cu i dar do
co mér cio de ma nu fa tu ra dos, o Bra sil saiu de en con tro
des sa na tu re za com re a is pers pec ti vas de me lho res re -
sul ta dos co mer ci a is nos anos vin dou ros.

As ex pres sões uti li za das pe los re pre sen tan tes
do Bra sil em Doha tra du zem a po si ti vi da de des sas
pers pec ti vas. O Se nhor Mi nis tro Cel so Lá fer re fe -
riu-se a “um es pa ço de li ber da de”, o es pa ço cri a do
pela “Agen da de De sen vol vi men to de Doha”, em cujo
âm bi to o Bra sil po de rá ob ter re sul ta dos al vis sa re i ros
em ne go ci a ções com os Esta dos Uni dos e a União
Eu ro péia, os dois ma i o res mer ca dos do mun do, em
se to res que mu i to lhe in te res sam e ex tre ma men te
pro mis so res para o de sen vol vi men to. Para o Emba i -
xa dor Luiz Fe li pe Se i xas Cor rea, a Agen da de De sen -
vol vi men to de Doha con tem pla to dos os re qui si tos
pe los qua is o Bra sil vem lu tan do há tem po: as ques -
tões agrí co las es tão agen da das, mes mo com a for te
re sis tên cia e o pro te ci o nis mo pra ti ca do por al guns
pa í ses ri cos; in ves ti men tos, tran sa ções go ver na men -
ta is, ser vi ços e meio am bi en te; pa râ me tros para apli -
ca ção de me di das an ti dum ping; e, no que diz res pe i -
to às pa ten tes de me di ca men tos de in te res se da sa ú -
de pú bli ca, a ra zão do brou re sis tên ci as e pres sões,
gra ças ao fir me po si ci o na men to dos re pre sen tan tes
do Bra sil.

A Agen da de De sen vol vi men to de Doha con clu i -
rá suas me tas em 2005.

Até lá, a di plo ma cia bra si le i ra tem a seu car go
um ár duo tra ba lho para a cons tru ção de ba ses só li -
das de pro je ção do co mér cio na ci o nal. Não ape nas a



di plo ma cia bra si le i ra, mas to dos os seg men tos pro -
du ti vos in te res sa dos no mer ca do in ter na ci o nal.

Esse pe río do pro me te ser de de sa fi os, de for te
em ba te de in te res ses par ti cu la res, de exa us ti vas con -
ver sa ções, de con ces sões e as sun ção de com pro -
mis sos. De sa fio ma i or ca be rá aos pa í ses emer gen -
tes, em par ti cu lar ao Bra sil, pela im por tân cia de suas
po ten ci a li da des e pelo lu gar que lhe cabe no con tex to 
dos pa í ses que têm pro ble mas para co mer ci a li zar
seus pro du tos.

Nun ca an tes o Bra sil as su miu pos tu ra tão de ci -
di da e cla ra como em Doha, uma po si ção de li de ran -
ça, cujo es pa ço de ve rá con ti nu ar ocu pan do, pois des -
se com por ta men to de pen de o êxi to do pró prio de sen -
vol vi men to.

Em Doha, to mou-se cons ciên cia de que o tra ba -
lho di plo má ti co nos dias atu a is vai mu i to mais além do 
sim ples cul ti vo de re ve rên ci as, de boas ma ne i ras e
ame ni da des. Re ves te-se hoje de cer ta agres si vi da de
na de fe sa dos in te res ses a pro te ger e sal va guar dar,
de modo par ti cu lar no se tor da co mer ci a li za ção. É
nes se cam po que se si tua o de sa fio ma i or den tro da
eco no mia glo ba li za da em que vi vem os po vos. Sem
for ça, sem com pe tên cia, sem po lí ti cas de fi ni das e
per se gui das, não há como evi tar as de plo rá ve is “as si -
me tri as en tre os pa í ses mais ri cos, os emer gen tes e
os po bres”, nem será pos sí vel ul tra pas sar a ”per cep -
ção de que exis te, hoje em dia, um dé fi cit de de mo cra -
cia e de ci da da nia no pla no in ter na ci o nal" (FHC, in O
Esta do de S. Pa u lo, 25-11-01).

No jogo de uma ro da da para de ba ter o co mér cio 
in ter na ci o nal, de fron tam-se ne go ci a do res com pe ten -
tes, lob bi es po de ro sos, in su pe rá ve is sem uma con -
tra par ti da tam bém com pe ten te em ter mos de ho ri -
zon tes a che gar e de op ções fe i tas. Numa ro da da de
ne go ci a ção des se gê ne ro, dis cu tem-se e re vê em-se
as nor mas do co mér cio in ter na ci o nal, atu a li zam-se
as leis, de bu lham-se os cons tran gi men tos e re de fi -
nem-se as li ber da des.

A ati tu de as su mi da para su pe rar a pa ten te dos
re mé di os em be ne fí cio da sa ú de pú bli ca de ve rá ser
de fen di da na ques tão da pro mis so ra área da bi o di ver -
si da de, um das mais sen sí ve is ques tões no in ter câm -
bio in ter na ci o nal.

Re gras in ter na ci o na is e com pro mis sos ace i tos
de ve rão ser cum pri dos, po rém, não como “cláu su las
pé tre as” a se rem apli ca das in de pen den te men te do
in te res se pú bli ca, em par ti cu lar nos se to res de sa ú de
e de di ver si da de/bi o ló gi ca. Não po de ria ser di fe ren te,
Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, a op ção do Bra sil, de ten tor da ma i or bi o di ver si da -
de do pla ne ta e em face, in clu si ve, do cres cen te va lor
eco nô mi co, ci en tí fi co, an tro po ló gi co e co mer ci al que
as mo der nas tec no lo gi as vêm re ve lan do. Pa ten te ar o
que efe ti va men te é no vi da de, o que con cre ta men te é

in ven ção; pa ten te ar com base em pa râ me tros res pe i -
tá ve is, cor tan do o ca mi nho da bi o pi ra ta ria e sal va -
guar dan do os di re i tos es pe cí fi cos das na ções no que
se re fe re a re cur sos ge né ti cos de co nhe ci men to tra di -
ci o nal e de fol clo re.

A su pe ra ção da po bre za não será nun ca re sul -
ta do da prá ti ca da ca ri da de, mas de op ção po lí ti ca, de 
von ta de de go ver no, de par ti ci pa ção efe ti va dos pa í -
ses po bres nos en con tros em que se to mam de ci sões 
mun di a is.

Fora des se con tex to, a glo ba li za ção re for ça rá a
ex clu são.

Em Doha, de li ne ou-se o ca mi nho. Está lan ça do
o de sa fio. Ao Bra sil urge ro bus te cer a es co lha fe i ta,
apro fun dar o de ba te, so li di fi car po si ções, com cla ra
con vic ção de que pre ci sa ocu par o seu es pa ço no pa -
no ra ma mun di al, na cons ciên cia de que a aber tu ra
das fron te i ras co mer ci a is e a li ber da de dos flu xos fi -
nan ce i ros de vem ser per se gui das na pers pec ti va da
su pe ra ção das de si gual da des, da glo ba li za ção da
jus ti ça e da im plan ta ção do de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do! –  João Alber to Sou za.
A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia lem bra 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 se gun da-fe i ra, dia 3 de de zem bro, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 (de fi ne novo
per cen tu al de par ti ci pa ção no pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to de ren da e do IPI, des ti na da à pro gra -
mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des te e 
Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer sob nº 1.358, 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, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 218, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 as Re la ções de Par ce ria, ce le bra do en tre a Re pú -



bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de ra ção Rus sa, em
Mos cou, em 22 de ju nho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.349, 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.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 279, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 279, de 2001 (nº 883/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Be ne fi cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – ”Bibi“ a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Sa nha ró, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.305, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 319, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 319, de 2001 (nº 753/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de Ra di o di fu são para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral Nova Onda de
Car mo do Rio 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 Car mo do Rio Cla ro,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.310, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 332, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 332, de 2001 (nº 874/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do Meio
Ambi en te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ben ja min Cons tant, Esta do do
Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 335, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 335, de 2001 (nº 879/2001, 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 Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei – ACELCR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -

são co mu ni tá ria na ci da de de Bor ba, Esta do do Ama -
zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.314, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 336, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 336, de 2001 (nº 884/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ral
de Ota cí lio Cos ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ota cí lio Cos ta, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.315, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

– 8 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 676, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da ção Fi nal
(apre sen ta da pela Co mis são Di re to ra como con clu -
são de seu Pa re cer nº 1.399, de 2001, Re la tor: Se na -
dor Edi son Lo bão), 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.

– 9 –
REQUERIMENTO Nº 671, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
671, de 2001, do Se na dor Ge ral do Cân di do, 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 263, de 2000, de sua au to ria.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 674, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
674, de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do
nº 224, de 2001, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
44, de 2000 e o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de
2001, que já se en con tram apen sa dos, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 32 
mi nu tos.)
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1.536/96, na Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de 
registro. 244 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Discutindo medida Provisória nº 6, de 2001, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Integração Nacional, no 
valor global de duzentos e oitenta milhões de reais, para os fins que 
especifica. emenda. 226 
 



BERNARDO CABRAL 
 
 Esclarecimentos, na condição de Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a votação da Reforma do 
Poder Judiciário. 049 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Regozijo pela premiação das arquitetas do Mato Grosso, Tuca 
Dias e Cátia Matsubara, pela revista Espaço D, de São Paulo. 182 
 
 Júbilo pela premiação dos escritores mato-grossenses, Tadeu 
Miranda Borges, Maria Manuela Renha Novis, Fernando Tadeu e 
Ricardo Guilherme Dicke, conferida pela União Brasileira de Escritores 
–UBE, em solenidade no espaço cultural da Academia Brasileira de 
Letras, no Rio de Janeiro.  273 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2001, que dispõe sobre a 
responsabilidade por prejuízo de corrente de clonagem de cartão de 
crédito.  292 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Protesto pela falta de oferta de vacinas contra a febre aftosa no 
Estado do Tocantins.  163 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Comentários sobre o tratamento dispensado pelo Governo 
Federal aos professores universitários grevistas, bem como sobre o 
confronto com o Poder Judiciário.  056 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2001, que obriga os 
hospitais públicos e privados a possuir ambulatórios e unidades de 
internação destinados preferencialmente ao atendimento de pessoas 
idosas .  169 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2001, que dispõe sobre a 
compra dos produtos alimentícios destinados aos programas 
governamentais de distribuição de alimentos e combate à fome. 219 
 
 Considerações sobre as mudanças que o governo federal 
pretende fazer na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  267 
 
 Parecer nº 1.406, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 
12, de 2001 (Medida Provisória nº 7, de 2001). 353 



 
 Parecer nº 1.416, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 666, de 2001. 391 
 
 Parecer nº 1.417, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 667, de 2001. 391 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Defesa da correção da tabela de imposto de renda da pessoa 
física  062 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Parecer nº 1.407, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1998 (nº 4.166, de 
1998, na Casa de origem). 354 
 
 Parecer nº 1.414, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 614, de 2001. 390 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 1.365, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2001, de auto ria do Senador 
Carlos Patrocínio, que denomina “Paulo Curado” trecho da BR-235. 020 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 1.536/96, na Casa 
de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição 
Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de registro. 244 
 
 Exaltação ao excepcional potencial econômico do Estado de 
Tocantins 272 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Discutindo o projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2001 (nº 
887/2001, na Câmara dos Deputados),que aprova o ato que outorga 
concessão à Universidade Luterana do Brasil para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul. 172 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 



 Parecer nº 1.388, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº314, de 2001 (nº 767/2000, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural São João Bosco da Região das Alterosas a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Betim, 
Estado de Minas Gerais. 120 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Satisfação com o recebimento do ofício, no último dia 7,do 
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, comunicando sua 
indicação, pela Federação da Agricultura do Piauí, como personalidade 
que mais se destacou na luta pela agricultura.  088 
 
 Considerações sobre a prática de contingenciamento de 
recursos orçamentários e a necessidade de transformação da Lei 
Orçamentária em imperativa 206 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 1.378, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 148, de 1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que 
dispõe sobre o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde –SUS, de 
transporte, alimentação e pousada aos pacientes cujo tratamento se 
realizar fora do local de seu domicílio. 039 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do sindicalista Aldanir 
Carlos dos Santos, na cidade do Rio de Janeiro. Apreensão com as 
alterações propostas à Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT 155 
 
 Requerimento nº 702, de 2001, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do sindicalista Aldanir dos Santos, membro da Executiva 
Nacional da CUT e militante do Partido dos Trabalhadores, ocorrido no 
dia 25-11-2001. 218 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Discutindo 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). 241 
 



 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Parecer nº 1.379, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício nº S/42, de1999 (nº 31.319/99, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional as Demonstrações Contábeis de 31 
de dezembro de 1998, devidamente auditadas, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. 110 
 
 Parecer nº 1.384, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 771, de 2001,na origem, referente ao Aviso 
nº 45, de 2001, do Tribunal de Contas da União, encaminhando e 
matenção ao Ofício nº 688, de 2000, do Senado Federal, referente ao 
Parecer nº 499, de 2001,da Comissão de Fiscalização e Controle, que 
solicita esclarecimento quanto ao prazo de tramitação do Processo nº 
TC nº 400.118/93-9,referenteà inspeção realizada na Prefeitura 
Municipa de Campo Grande – MS.  115 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Discutindo 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). 236 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Críticas à política de juros do Governo Federal 148 
 
 Apelo ao Presidente do PMDB, Deputado Michel Temer, para 
que reveja sua posição em relação às prévias eleitorais do partido.  207 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Parecer nº 1.380, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 52, de 2000(nº 1.486/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 217, 
de 2000-TCU, relacionada à auditoria realizada na Secretaria de Saúde 
e demais órgão se entidades de saúde do Estado de Goiás, referente 
ao Programa de Ação na Área da Saúde, encaminhada pelo Aviso nº 
52, de 2000 (nº1.486/2000, na origem).  111 
 
 Parecer nº 1.381, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 111, de 2000(nº 3.597/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 210, 
de 2000-TCU-2ª Câmara, referente à auditoria realizada no Instituto 



Nacional do Seguro Social – INSS – Superintendência Estadual no 
Estado do Rio de Janeiro. 112 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer nº 1.366, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2001, de autoria do Senador 
Juvêncio da Fonseca e outros Srs. Senadores, que denomina “Ponte 
Nossa Senhora do Pantanal” a ponte sobre o rio Paraguai, situada na 
BR-262, no Município de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. 022 
 
 Registro das comemorações relativas aos 50 anos de 
atividades da Confederação Nacional da Agricultura. Recebimento, 
pelo Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, do Prêmio 
Personalidade do Algodão, concedido pela Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão – ABRAPA. Preocupação com a que da na 
produção de algodão e com a proibição de utilização de sementes 
geneticamente modificadas.  050 
 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Discutindo 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). 241 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Discutindo 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). 240 
 
 Discutindo projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1996(nº 
1.536/96, na Casa de origem), que altera o§ 1º do art. 39 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de 
registro. 245 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Discutindo o projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2001 (nº 
887/2001, na Câmara dos Deputados),que aprova o ato que outorga 
concessão à Universidade Luterana do Brasil para executar serviço de 



radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul. 172 
 
 Parecer nº 1.411, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2001, de autoria do Senador 
Gilvam Borges que inclui a disciplina Direito da Cidadania no currículo 
do Ensino Médio.  386 
 
 
JUVENCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 1.391, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 2001 (nº 876/2001, na 
Câmara dos Deputados),que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Educação Rural Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 123 
 
 Parecer nº 1.393, de 2001, da Comissão de Educação,sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de 2001 (nº 910/2001, na 
Câmara dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural e Informação 
”Princesa do Norte“ a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul. 126 
 
 Parecer nº 1.395, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº356, de 2001 (nº 880/2001, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural e Beneficente ”Heróis da Retirada“ a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guia Lopes da 
Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul.  128 
 
 Considerações acerca da isenção de ICMS, divulgada pela 
imprensa de Mato Grosso do Sul, sobre o gás importado da Bolívia.  153 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Análise dos aspectos autoritários do Governo Fernando 
Henrique Cardoso  067 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Parecer nº 1.386, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº229, de 2001 (nº 599/2000, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
de Matrinchã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Matrinchã, Estado de Goiás.  117 
 



 Parecer nº 1.387, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº277, de 2001 (nº 826/2000, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa Apoio, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Sobradinho, Distrito Federal. 118 
 
 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Parecer nº 1.367, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 36, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que 
dispõe sobre a incorporação e transferência das atribuições dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos Tribunais de 
Contas dos Estados. 024 
 
 Parecer nº 1.369, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 628, de 2001, do 
Senador Eduardo Suplicy, solicitando ao Ministro de Estado da 
Fazenda informações sobre a mudança para adaptar os cálculos da 
dívida externa brasileira às normas internacionais e os novos critérios 
referentes aos empréstimos e os novos critérios  referentes aos 
empréstimos entre matrizes e filiais que possam ser classificados como 
investimentos diretos. 029 
 
 Parecer nº 1.370, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 635, de 2001, da 
Senadora Heloísa Helena, solicitando ao Ministro da Fazenda 
informações sobre o perfil da dívida do setor agropecuário, a partir de 
1990, a serem obtidas junto aos agentes financeiros e Banco Central 
do Brasil, incluindo os recursos dos Fundos Constitucionais Pronaf, 
Procera, Proger Rural e BNDES/Finame. 030 
 
 Parecer nº 1.377, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 148, de 1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que 
dispõe sobre o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde –SUS, de 
transporte, alimentação e pousada aos pacientes cujo tratamento se 
realizar fora do local de seu domicílio. 039 
 
 Registro do transcurso do Dia Mundial Contra a Violência à 
Mulher.  092 
 
 Comentários à matéria publicada no jornal Folha deS.Paulo, 
edição de 16 de novembro, sobre a composição dos remédios 
comercializados pelos três maiores laboratórios do País e ao estudo 
intitulado ”Medindo as desigualdades em saúde no Brasil: uma 
proposta de monitoramento“. 183 



 
 Defesa da universalização do acesso aos medicamentos pelos 
portadores do vírus da Aids.  259 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Necessidade de rigor na administração dos gastos públicos. 058 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 1.368, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 630, de 2001, do 
Senador Gerson Camata,solicitando a inserção nos anais da Casa de 
voto de congratulações aos senhores Guarino Bissoli e seu filho 
Gelson Bissoli, produtores rurais do Distrito de Vila Pontões, Município 
de Afonso Cláudio – ES, que obtiveram a 5ª e 8ª classificações no 
Concurso de Qualidade de Cafés 2001 do Brasil, promovido pela 
Associação Brasileira de Cafés Especiais. 028 
 
 Defesa da administração do Governador do Estado do Pará, 
Almir Gabriel, contraditando as afirmações do Senador Ademir 
Andrade.  090 
 
 Parecer nº 1.382, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 116, de 2000(nº 3.816/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº489, 
de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamenta, sobre relatório de auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, que compreendeu o 
trecho da duplicação da BR-153/GO, entre o entroncamento da GO-
431 (Pirinópolis) e o entroncamento com a BR-060/GO, denominado 
contorno de Anápolis/GO (TC nº 007.904/99-1). 113 
 
 Parecer nº 1.383, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 126, de 2000 (n º 4.149/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
124/2000, bem como dos respectivo Relatório e Voto que o 
fundamenta, sobre auditoria realizada no Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem – DNER, que teve por escopo a análise da obra 
de construção de trechos da BR-482, entre Conselheiro Lafaiete e 
Araponga, no Estado de Minas Gerais (TC nº 008.902/99-2). 114 
 
 Discutindo 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). 240 
 
 



MAGUITO VILELA 
 
 Parecer nº 1.385, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº186, de 2001 (nº 721/2000, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural de Caçu a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caçu, Estado de Goiás. 116 
 
 Parecer nº 1.389, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº323, de 2001 (nº 811/2000, na Câmara 
dos Deputados),que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Carmo do Rio Verde/GO a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do Rio Verde, Estado de 
Goiás.  121 
 
 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Discutindo o projeto de Resolução nº 126, de 1996 –CN, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes 
de Meio Ambiente e Cidadania e dá outras providências. 252 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Discutindo o projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 2001 (nº 
867/2001, na Câmara dos Deputados),que aprova o ataque outorga 
permissão à Empresa Caracaraí de Comunicação Ltda. Para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
Caracaraí, Estado de Roraima. 172 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Insatisfação pela redução do número de votantes nas próximas 
prévias do PMDB para escolha de candidato à Presidência da 
República.  151 
 
 Defesa da prorrogação por dez anos da aplicação, nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, de percentual mínimo dos recursos 
destinados à irrigação. 266 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Homenagem ao Jornal O Estadão do Norte, pelo transcurso 
de 22 anos de sua fundação 094 
 



 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Registro da Carta de Roraima, que resultou do encontro 
realizado de 15 a 17 de novembro corrente, naquele Estado, promovido 
pela Confederação Maçônica.  215 
 
 Discutindo 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). 236 
 
             Requerimento nº 710, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2001. (nº 2.373, 
na Casa de origem ), que institui o Dia da Bíblia. 258 
 
 Requerimento nº 710, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2001. (nº 2.373, 
na Casa de origem ), que institui o Dia da Bíblia. 258 
 
 Satisfação com o resultado da execução do Proarco, na 
diminuição de incêndios identificados no Arco do Desflorestamento na 
região Amazônica. 271 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Requerimento nº 700, de 2001, solicitando que seja 
encaminhada ao Tribunal de Contas da União, solicitação para que 
realize inspeção nas obras de reforma ou construção das sedes 
regionais da ANATEL localizadas nos Estados do Amazonas, Amapá, 
Tocantins, Mato Grosso e Paraná. 145 
 
 Requerimento nº 701, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
das Comunicações as informações que menciona. 145 
 
 Apoio às investigações do Ministério Público do Estado do 
Paraná sobre o ”caixa dois“ das eleições para Prefeitura de Curitiba 165 
 
 Parecer nº 1.409, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2000, 
de autoria do Senador Maguito Vilela, que impõe às empresas 
prestadoras de serviços de telefonia a obrigação de fazer constar de 
sua publicidade as tarifas dos serviços por elas prestados.  380 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2001, que altera a redação 



do art. 254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das 
Sociedades Anônimas -,e do § 4º do art. 8º da Lei nº 10.303, de 31 de 
outubro de 2001, para estabelecer melhor proteção ao sacionistas 
minoritários. 287 
 
PAULO SOUTO 
 
 Solicitação de inclusão, pela Câmara de Gestão de Energia 
Elétrica, de municípios baianos na lista de localidades consideradas 
turísticas e que terão metas de racionamento reduzidas.  146 
 
 Resultados favoráveis da aplicabilidade dos recursos 
municipais a partir da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal  260 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Reflexão sobre a importância do PMDB no contexto da 
sucessão presidencial. Indignação pelo pouco destaque, da imprensa, 
à sua pré-candidatura à Presidência da República.  070 
 
 Transcrição do artigo publicado no jornal Correio Braziliense 
de 22 do corrente, sobre o filme intitulado “Netto perde sua alma”, que 
narra a história do Rio Grande do Sul.  097 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Parecer nº 1.399, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 676, de1999, que altera a Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, modificando o índice de atualização 
monetária dos contratos de refinanciamento das dívidas estaduais. 140 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Discutindo 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). 241 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Análise histórica da criação do Conselho de Comunicação 
Social e defesa de sua instalação.  179 
 
 



ROBERTO FREIRE 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	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
	LNormal: 


	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
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	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
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




